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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0106/2007, adresată de D. B. L., de cetăţenie daneză, privind 
discriminarea cu privire la plata pensiei alimentare

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara, care îşi are reşedinţa în Luxemburg, se plânge că, după plecarea acesteia din 
Danemarca, nu mai primeşte pensia alimentară din respectiva ţară pentru copilul său minor. 
Dat fiind că fostul soţ al petiţionarei declară că nu are mijloace financiare, dacă petiţionara ar 
fi avut reşedinţa în Danemarca, autorităţile municipale şi-ar fi asumat responsabilitatea 
acestuia pentru plata pensiei alimentare. Petiţionara afirmă că este victima discriminării, 
pentru că s-a mutat dintr-un stat membru în altul, şi solicită Parlamentului European să 
acţioneze.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 mai 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

Petiţionara este resortisant danez cu reşedinţa în Luxemburg. Ea este divorţată şi locuieşte 
împreună cu fiul ei. Fostul său soţ are reşedinţa în Danemarca şi nu îi plăteşte pensie 
alimentară. Autorităţile municipale din Danemarca refuză să-i plătească petiţionarei pensia 
alimentară.

Petiţionara afirmă că, dacă ar fi avut reşedinţa în Danemarca, autorităţile municipale i-ar fi 
plătit pensia alimentară. Ea consideră că este tratată în mod discriminatoriu pentru că își are 
domiciliul într-un alt stat membru.
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Din informaţiile prezentate, se pare că plata în cauză ar putea fi un avans pentru plăţile de 
întreţinere. În cauzele C-85/99 (Offermanns) şi C-255/99 (Humer), Curtea Europeană de 
Justiţie a susţinut că „avansul pentru plăţile de întreţinere” oferit de autorităţile austriece 
reprezintă un beneficiu familial în scopurile Regulamentului CE 1408/71 privind coordonarea 
securităţii sociale. Pensia alimentară din partea autorităţilor municipale daneze la care se 
referă petiţionara pare asemănătoare cu beneficiile în discuţie în cauzele menţionate şi, prin 
urmare, această plată ar putea constitui un beneficiu familial care intră sub incidența sferei de 
aplicare a Regulamentului 1408/71. Dacă acest lucru este corect, autorităţile daneze nu ar 
trebui să refuze petiţionarei plata pensiei alimentare pe motivul că aceasta își are domiciliul 
într-un alt stat membru. Cu toate acestea, nu este posibilă acordarea unei asistenţe specifice cu 
privire la acest aspect în lipsa unor informaţii suplimentare privind circumstanţele 
petiţionarei.

Serviciile Comisiei sunt dispuse să trimită o scrisoare autorităţilor daneze cu privire la acest 
aspect în numele petiţionarei. Dacă petiţionara doreşte acest lucru, ea este rugată să ofere 
detalii suplimentare. Serviciile Comisiei au nevoie, în special, de o descriere completă a 
faptelor din acest caz împreună cu numărul de securitate socială danez al petiţionarei, fosta ei 
adresă din Danemarca şi, dacă este posibil, numele, adresa şi numărul de securitate socială al 
fostului soţ.

Este posibil ca, în acest caz, autorităţile daneze să nu respecte Regulamentul CE 1408/71. 
Petiţionara este invitată să trimită detalii suplimentare pentru ca serviciile Comisiei să poată 
investiga în continuare acest caz în numele ei.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Din informaţiile prezentate, se pare că plata în cauză ar putea fi un avans pentru plăţile de 
întreţinere. În cauzele C-85/99 (Offermanns) şi C-255/99 (Humer), Curtea Europeană de 
Justiţie a susţinut că „avansul pentru plăţile de întreţinere” oferit de autorităţile austriece 
reprezintă un beneficiu familial în scopurile Regulamentului CE 1408/71 privind coordonarea 
securităţii sociale.  Pensia alimentară din partea autorităţilor municipale daneze la care se 
referă petiţionara pare asemănătoare cu beneficiile în discuţie în cauzele menţionate şi, prin 
urmare, această plată ar putea constitui un beneficiu familial care intră sub incidența sferei de 
aplicare a Regulamentului 1408/71. Dacă acest lucru este corect, autorităţile daneze nu ar 
trebui să refuze petiţionarei plata pensiei alimentare pe motivul că aceasta își are domiciliul 
într-un alt stat membru. Cu toate acestea, nu este posibilă acordarea unei asistenţe specifice cu 
privire la acest aspect în lipsa unor informaţii suplimentare privind circumstanţele 
petiţionarei.

În răspunsul lor iniţial adresat Parlamentului, serviciile Comisiei au propus să trimită o 
scrisoare autorităţilor daneze solicitând clarificări în legătură cu situaţia petiţionarei. Totuşi, 
pentru aceasta, era necesar ca petiţionara să furnizeze informaţii suplimentare privind situaţia 
de fapt. După primirea acestor informaţii, serviciile Comisiei au trimis o scrisoare autorităţilor 
daneze prin care solicitau investigarea cazului.

Autorităţile din Danemarca au trimis un răspuns la 3 noiembrie 2008 prin care informau că au 
solicitat municipalităţii competente să investigheze din nou cazul şi să răspundă direct 
petiţionarei. Autorităţile daneze au mai solicitat municipalităţii respective să informeze 
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petiţionara cu privire la drepturile acesteia legate de posibilitatea de a face recurs în cazul în 
care cererea sa este respinsă.

Serviciile Comisiei au trimis o scrisoare petiţionarei la 26 iunie 2009 prin care solicitau 
informaţii cu privire la rezultatul demersurilor acesteia pe lângă autorităţile locale. Din 
moment ce petiţionara nu a răspuns încă scrisorii, Comisia nu este în măsură să continue
investigaţiile în acest caz.


