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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0106/2007, którą złożyła D. B. L. (Dania) w sprawie dyskryminacji 
dotyczącej alimentów na dziecko

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, zamieszkała w Luksemburgu, twierdzi, że kiedy opuściła Danię, państwo 
to przestało jej wypłacać zasiłek na niepełnoletnie dziecko. Były mąż składającej petycję 
twierdzi, że nie dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi na opłacenie alimentów. 
Gdyby pozostała ona w Danii, władze gminne przejęłyby jego obowiązek alimentacyjny. 
Składająca petycję twierdzi, że po przeniesieniu się z jednego państwa członkowskiego 
do drugiego padła ofiarą dyskryminacji, w związku z czym zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 maja 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Składająca petycję jest obywatelką Danii, która obecnie mieszka w Luksemburgu. Jest 
rozwiedziona i mieszka wraz z synem. Jej były mąż został w Danii i nie płaci alimentów 
na dziecko. Władze gminne w Danii odmawiają składającej petycję wypłaty alimentów.

Składająca petycję oświadcza, że gdyby nadal mieszkała w Danii, władze gminne 
wypłacałyby jej alimenty. Uważa ona, że jest dyskryminowana, ponieważ mieszka w innym 
państwie członkowskim.
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Dostarczone informacje wskazują na to, że odnośne świadczenia mogą stanowić zaliczkę 
na poczet świadczeń alimentacyjnych. W sprawach C-85/99 (Offermanns)
i C-255/99 (Humer) Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że austriacka „zaliczka 
na poczet świadczeń alimentacyjnych” stanowi świadczenie rodzinne w rozumieniu 
rozporządzenia WE nr 1408/71 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Zasiłek na dziecko wypłacany przez duńskie władze gminne, do którego 
nawiązuje składająca petycję, wydaje się podobny do zasiłków analizowanych 
we wspomnianych sprawach, a zatem zasiłek ten może być świadczeniem rodzinnym 
podlegającym rozporządzeniu nr 1408/71. Jeśli tak jest w istocie, władze duńskie nie powinny 
odmawiać wypłacania składającej petycję, alimentów powołując się na fakt, że mieszka ona
w innym państwie członkowskim. Nie można jednak sformułować ostatecznego zalecenia
w tej sprawie bez uzyskania dalszych informacji na temat sytuacji składającej petycję.

Służby Komisji Europejskiej wyrażają chęć skierowania do duńskich władz pisma w tej 
sprawie w imieniu składającej petycję. Jeśli składająca petycję chciałaby, aby to uczyniły, jest 
proszona o nadesłanie bardziej szczegółowych informacji. W szczególności służbom Komisji 
Europejskiej potrzebne są: pełen opis faktów związanych z tą sprawą, numer duńskiego 
ubezpieczenia społecznego składającej petycję i jej wcześniejszy adres w Danii oraz, jeśli 
to możliwe, nazwisko, adres i numer ubezpieczenia jej byłego męża.

Wydaje się możliwe, że władze duńskie działają niezgodnie z rozporządzeniem WE 1408/71. 
Składająca petycję jest proszona o nadesłanie bardziej szczegółowych informacji, aby służby 
Komisji Europejskiej mogły zbadać tę sprawę w jej imieniu.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Z przekazanych informacji wynika, że odnośne świadczenia mogą stanowić zaliczkę 
na poczet świadczeń alimentacyjnych. W sprawach C-85/99 (Offermanns)
i C-255/99 (Humer) Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że austriacka „zaliczka 
na poczet świadczeń alimentacyjnych” stanowi świadczenie rodzinne w rozumieniu 
rozporządzenia WE nr 1408/71 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Zasiłek na dziecko wypłacany przez duńskie władze gminne, do którego 
nawiązuje składająca petycję, wydaje się podobny do zasiłków analizowanych 
we wspomnianych sprawach, a zatem zasiłek ten może być świadczeniem rodzinnym 
podlegającym rozporządzeniu nr 1408/71. Jeśli tak jest w istocie, władze duńskie nie powinny 
odmawiać wypłacania składającej petycję alimentów, powołując się na fakt, że mieszka ona
w innym państwie członkowskim. Nie można jednak sformułować ostatecznego zalecenia
w tej sprawie bez uzyskania dalszych informacji na temat sytuacji składającej petycję.

W swojej początkowej odpowiedzi dla Parlamentu służby Komisji zaproponowały,
by wystąpić na piśmie do władz duńskich w celu wyjaśnienia sytuacji składającej petycję. 
Jednak, aby można było to uczynić, składająca petycję musiała przekazać informacje
dodatkowe na temat stanu faktycznego. Po otrzymaniu tych informacji służby Komisji 
napisały do władz duńskich i zwróciły się o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie.

Władze duńskie udzieliły odpowiedzi w dniu 3 listopada 2008 r. i poinformowały, 
że wystąpiły do właściwej gminy o ponowne rozpatrzenie sprawy i udzielenie bezpośredniej 
odpowiedzi składającej petycję. Władze zwróciły się też do gminy o powiadomienie 
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składającej petycję o przysługujących jej prawach w zakresie możliwości apelacji
w przypadku oddalenia wniosku.

W dniu 26 czerwca 2009 r. służby Komisji przesłały do składającej petycję pismo, zwracając 
się o informację, czy gmina rozpatrzyła sprawę. Ponieważ składająca petycję nie 
odpowiedziała na ten list, Komisja nie może kontynuować dochodzenia.


