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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0543/2009, adresată de Kees van Beek, de cetăţenie olandeză, 
privind presupusa nerespectare a legislaţiei UE de către Child Protection 
Council (Consiliul de protecţie a copilului) şi Youth Welfare Office (Biroul de 
tineret) din Olanda

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că acesta a adus, în conformitate cu legislaţia poloneză, doi copii din 
Polonia în Olanda. Acesta este tatăl ambilor copii şi amândoi îi sunt cunoscuţi. Cu 
consimţământul mamei biologice, el a solicitat, de asemenea, în Olanda custodia unică asupra 
unuia dintre copii. Petiţionarul subliniază faptul că nu este vorba despre un caz de adopţie. 
Celălalt copil este adoptat, iar petiţionarul şi soţia sa deţin un certificat de naştere în care 
ambii sunt trecuţi ca părinţi. Petiţionarul consideră că Consiliul de protecţie a copilului şi 
Biroul de tineret din Olanda încalcă legislaţia europeană şi internaţională în desfăşurarea 
procedurilor necesare, prin nerecunoaşterea legalităţii documentelor oficiale poloneze, 
efectuarea de cercetări din proprie iniţiativă în Polonia şi nespecificarea clară a documentelor 
care trebuie prezentate. Petiţionarul relatează, de asemenea, faptul că Biroul de tineret i-a luat 
ambii copii de acasă în baza unei presupuse absenţe a custodiei. Petiţionarul solicită sprijin 
din partea Parlamentului European

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiţia face referire la probleme legate de responsabilitatea parentală, adopţia interstatală şi 
lipsa recunoaşterii deciziilor de adopţie între Ţările de Jos şi Polonia.
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Petiţionarul susţine că este tatăl biologic al celor două fete născute în Polonia. În ambele 
certificate de naştere figurează ca tată, iar în ianuarie şi în februarie 2008 acesta a adus cele 
două fete din Polonia în Ţările de Jos (în petiţie nu se oferă nicio informaţie în legătură cu 
vârsta copiilor).

Cu consimţământul mamei biologice de cetăţenie polonă a fetei mai mari, petiţionarul a iniţiat
o procedură înaintea tribunalului din Haga. Cererea sa este susţinută de mama biologică 
printr-un document legalizat de către un notar public polon.

În octombrie 2008, actuala soţie a petiţionarului a adoptat fata mai mică în Polonia. 
Certificatul de naştere modificat al fetei mai mici arată că petiţionarul şi soţia sa sunt părinţii 
acesteia începând cu decembrie 2008.

Petiţionarul afirmă că organizaţiile olandeze implicate în aceste proceduri (Consiliul pentru 
protecţia copilului şi Biroul de tineret) îşi depăşesc autoritatea în tratarea acestui caz. Acestea 
nu recunosc hotărârile polone şi efectuează anchete paralele în Polonia. Mai mult, Consiliul 
pentru protecţia copilului a solicitat în ianuarie 2009 custodia temporară a copiilor. La 
3 aprilie 2009, ambii copii au fost luaţi din casa petiţionarului şi de atunci nu au mai avut 
niciun contact cu tatăl (nici cu mama adoptivă, în cazul copilului mai mic).

Evaluare şi comentarii

Petiţionarul obiectează cu privire la presupusele încălcări ale legislaţiei UE şi ale dispoziţiilor 
Convenţiei de la Haga din 29 mai 1993 privind protecţia copilului şi cooperarea în materia 
adopţiei internaţionale.

Cazul fiicei mai mari:

În lumina informaţiilor furnizate, cazul fiicei mai mari se referă la recunoaşterea în Ţările de 
Jos a acordului de custodie încheiat în Polonia. Petiţionarul afirmă că este tatăl fetei şi că a 
adus-o pe aceasta în Ţările de Jos cu acordul mamei biologice. Custodia petiţionarului a fost 
confirmată în Polonia printr-un acord legalizat de un notar public. Petiţionarul a înaintat o 
cerere privind custodia exclusivă a fiicei sale în faţa tribunalului din Haga, cu acordul mamei 
biologice.

Deciziile privind responsabilitatea parentală sunt reglementate prin Regulamentul (CE) 
nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 20031 privind competenţa, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii 
părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000.

Este importat să se sublinieze faptul că regulamentul se aplică nu doar hotărârilor 
judecătoreşti, ci şi documentelor care au fost întocmite oficial sau înregistrate ca fiind 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, JO L 338, 23.12.2003.
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„instrumente autentificate” (precum documentul legalizat la notarul public) şi acordurilor 
între părţi.

Se pare că acordul din Polonia între tatăl şi mama biologică în ceea ce priveşte fata mai mare 
ar fi trebuit să fie recunoscut în Ţările de Jos în baza documentului întocmit în conformitate 
cu legislaţia polonă. Cu toate acestea, Comisia nu deţine suficiente informaţii asupra acestui 
punct şi nici asupra rezultatului cererii înaintate tribunalului din Haga.

Cazul fiicei mai mici:

Petiţionarul este tatăl biologic şi al fetei mai mici. Se pare că aceasta a fost adoptată de actuala 
soţie a petiţionarului în Polonia. În petiţie nu s-a oferit nicio informaţie referitoare la mama 
biologică a acestei fete.
Se pare că Ţările de Jos nu au recunoscut decizia de adopţie pronunţată în Polonia.
Încă de la început, Comisia doreşte să sublinieze faptul că nu există nicio legislaţie 
comunitară privind adopţia. Deciziile privind adopţia, măsurile pregătitoare pentru adopţie şi 
anularea sau revocarea adopţiei sunt excluse în mod expres din domeniul de aplicare al
Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului. Prin urmare, statele membre sunt cele care 
trebuie să protejeze interesele tuturor părţilor implicate în acest domeniu important al 
dreptului familiei.

În plus, nu există o legislaţie comunitară referitoare la recunoaşterea deciziilor de adopţie 
între statele membre. Acest aspect este adesea reglementat la nivel bilateral.
Convenţia de la Haga privind adopţia interstatală este o convenţie internaţională, prin urmare 
problemele referitoare la punerea în aplicare a normelor acesteia trebuie soluţionate la nivelul 
autorităţilor centrale din ambele state membre implicate (Polonia şi Ţările de Jos). Comisia 
Europeană nu are competenţe în această privinţă.

Custodia temporară a copiilor deţinută de Consiliul pentru protecţia copilului:

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 stabileşte norme privind competenţa, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor şi cooperarea între autorităţile centrale în materia responsabilităţii 
părinteşti, care include şi custodia copilului.

Însă măsurile semnificative privind protecţia copilului sunt stabilite prin legislaţia naţională şi
Comisia Europeană nu are competenţa de a analiza caracterului oportun al măsurilor luate.

Concluzii

Având în vedere faptul că nu există nicio legislaţie comunitară privind adopţia, Comisia 
Europeană nu poate interveni în cazul fiicei mai mici. Dacă petiţionarul consideră că 
drepturile sale au fost încălcate în cazul în chestiune, ar trebui să facă recurs la nivel naţional 
în faţa curţii competente.

Nu pare să existe nicio încălcare a legislaţiei Comunităţii Europene în ceea ce priveşte decizia 
legată de custodia temporară.
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Pentru a verifica dacă Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului a fost pus în aplicare 
în mod corespunzător în cazul fiicei mai mari, Comisia ar trebui să afle mai multe detalii 
privind procedura referitoare la cazul acesteia derulată în faţa tribunalului din Haga.

Comisia se va adresa în scris petiţionarului pentru a solicita informaţii care să îi permită să 
evalueze orice posibilă încălcare a acquis-ului comunitar. 


