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Tema: Peticija Nr. 0106/2007 dėl diskriminavimo mokant vaiko išlaikymo išmokas, 
kurią pateikė Danijos pilietė D. B. L.

1. Peticijos santrauka

Liuksemburge gyvenanti peticijos pateikėja skundžiasi, kad nuo tada, kai išvyko iš Danijos, 
nebegauna tos šalies jos nepilnamečiam vaikui skiriamų vaiko išlaikymo išmokų. Kadangi 
peticijos pateikėjos vyras, su kuriuo ji yra išsiskyrusi, tvirtina neturintis lėšų, jei peticijos 
pateikėja gyventų Danijoje, savivaldos institucijos būtų prisiėmusios įsipareigojimą mokėti 
vaiko išlaikymo išmokas. Peticijos pateikėja tvirtina, kad persikėlusi gyventi iš vienos ES 
valstybės narės į kitą ji tapo diskriminacijos auka, tad prašo Europos Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. gegužės 31 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. spalio 19 d.

„Peticijos pateikėja yra Liuksemburge gyvenanti Danijos pilietė. Ji yra išsiskyrusi ir gyvena 
su savo sūnumi. Jos buvęs vyras gyvena Danijoje ir neteikia jokios finansinės paramos vaikui 
išlaikyti. Danijos savivaldos institucijos atsisako mokėti peticijos pateikėjai vaiko išlaikymo 
išmokas. 

Peticijos pateikėja teigia, kad jei ji gyventų Danijoje, savivaldos institucijos vaiko išlaikymo 
išmokas mokėtų. Ji mano, kad yra diskriminuojama, nes gyvena kitoje valstybėje narėje. 

Iš pateiktos informacijos matyti, kad aptariamos išmokos gali būti avansinės vaiko išlaikymo 
išmokos. Bylose C-85/99 (Offermanns) ir C-255/99 (Humer) Europos Teisingumo Teismas 
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nusprendė, kad Austrijos „avansinės vaiko išlaikymo išmokos“ yra išmokos šeimai pagal EB 
Reglamentą Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos koordinavimo. Atrodo, kad peticijos 
pateikėjos nurodyta Danijos savivaldos institucijų skiriama vaiko išlaikymo išmoka yra panaši 
į šiose bylose aptariamas išmokas, todėl ši išmoka gali būti išmoka šeimai pagal Reglamentą 
Nr. 1408/71. Jei tai teisinga, Danijos valdžios institucijos neturėtų atsisakyti mokėti išmoką 
peticijos pateikėjai remdamosi tuo, kad ji gyvena kitoje valstybėje narėje. Tačiau šiuo atveju 
negalima duoti konkretaus patarimo neturint papildomos informacijos apie su peticijos 
pateikėja susijusias aplinkybes.

Komisijos tarnybos norėtų kreiptis raštu dėl šio klausimo į Danijos valdžios institucijas 
peticijos pateikėjos vardu. Jei peticijos pateikėja norėtų, kad Komisijos tarnybos tai padarytų, 
ji raginama apie tai parašyti išsamiau. Visų pirma Komisijos tarnyboms reikėtų išsamaus šio 
atvejo aplinkybių aprašo, peticijos pateikėjos Danijos socialinio draudimo numerio, jos 
ankstesnio adreso Danijoje ir, jei įmanoma, jos buvusio vyro vardo ir pavardės, adreso ir 
socialinio draudimo numerio. 

Gali būti, kad Danijos valdžios institucijos nesilaiko EB Reglamento Nr. 1408/71. Peticijos 
pateikėja raginama pateikti išsamesnės informacijos, kad Komisijos tarnybos galėtų toliau tirti 
šį atvejį jos vardu.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Iš pateiktos informacijos matyti, kad aptariamos išmokos gali būti avansinės vaiko išlaikymo 
išmokos. Bylose C-85/99 (Offermanns) ir C-255/99 (Humer) Europos Teisingumo Teismas 
nusprendė, kad Austrijos „avansinės vaiko išlaikymo išmokos“ yra išmokos šeimai pagal EB 
Reglamentą Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos koordinavimo. Atrodo, kad peticijos 
pateikėjos nurodyta Danijos savivaldos institucijų skiriama vaiko išlaikymo išmoka yra panaši 
į šiose bylose aptariamas išmokas, todėl ši išmoka gali būti išmoka šeimai pagal Reglamentą 
Nr. 1408/71. Jei tai teisinga, Danijos valdžios institucijos neturėtų atsisakyti mokėti išmoką 
peticijos pateikėjai remdamosi tuo, kad ji gyvena kitoje valstybėje narėje. Tačiau šiuo atveju 
negalima duoti konkretaus patarimo neturint papildomos informacijos apie su peticijos 
pateikėja susijusias aplinkybes. 

Pirminiame atsakyme Europos Parlamentui Komisijos tarnybos pasiūlė kreiptis į Danijos 
valdžios institucijas ir išsiaiškinti peticijos pateikėjos padėtį. Tačiau, norint tai padaryti, 
reikėjo, kad peticijos pateikėja pateiktų papildomos informacijos apie su minėta padėtimi 
susijusias aplinkybes. Gavusios šią informaciją Komisijos tarnybos raštu kreipėsi į Danijos 
valdžios institucijas ir paprašė ištirti minėtą atvejį.

2008 m. lapkričio 3 d. Danijos valdžios institucijos atsakydamos pranešė paprašiusios 
atitinkamą savivaldybę iš naujo išnagrinėti minėtą atvejį ir atsakymą pateikti tiesiogiai 
peticijos pateikėjai. Minėtos valdžios institucijos taip pat paprašė savivaldybę informuoti 
peticijos pateikėją apie jos teises, susijusias su galimybe pateikti apeliacinį skundą, jei jos 
prašymas būtų atmestas. 

2009 m. birželio 26 d. Komisijos tarnybos nusiuntė peticijos pateikėjai laišką, kuriame prašė 
informuoti, ar savivaldybėje problema buvo išspręsta. Kadangi peticijos pateikėja į laišką 
neatsakė, Komisija negali tęsti tyrimo.“


