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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0414/2012, внесена от Stefanie Mack, с германско гражданство, 
относно случай на лошо администриране от страна на Комисията

1. Резюме на петицията

Вносителката има деца от служител на Комисията, но ги е отгледала сама. Те са 
получавали помощи за образование в продължение на няколко години въз основа на 
училищните удостоверения, предавани от майката чрез бащата. Впоследствие 
Комисията (Служба за управление и плащане по индивидуални права — PMO) е 
решила, че тези помощи са платени неправомерно, и е поискала парите, които 
представляват значителна сума, да бъдат върнати. Вносителката счита, че Комисията е 
действала без дължимото внимание и следва да ѝ позволи да задържи половината 
средства. Европейският омбудсман е разгледал въпроса и е заключил, че отказът на 
Комисията да опрости половината от сумата представлява случай на лошо 
администриране. Въпреки това заключенията на омбудсмана не са правнообвързващи и 
Комисията отказва да се съобрази с тях. Вносителката призовава Парламента да се 
намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 18 декември 2012 г.

Петицията се отнася до решението на Комисията да не опрости част от неправомерно 
изплатените суми на вносителката на петицията, както е било предложено от 
европейския омбудсман. Омбудсманът е счел това решение на Европейската комисия 



PE502.144v01-00 2/3 CM\922968BG.doc

BG

за случай на лошо администриране.
Вносителката на петицията е бивша съпруга на служител, работещ за Съвместния 
изследователски център. В това си качество тя е имала право на директни плащания на 
семейните надбавки за двамата си сина, в съответствие с Правилника за длъжностните 
лица на ЕС. Семейните надбавки се състоят от семейна надбавка (която се изплаща 
еднократно за домакинство), надбавка за дете на издръжка (фиксирана сума за всяко 
дете), надбавка за дете в училищна възраст (също фиксирана сума за всяко дете, за 
висше образование).  
Директното плащане на семейните надбавки на бивши съпрузи е инструмент, въведен с 
цел навременното проследяване и изплащане на семейните надбавки на родителя, 
отглеждащ децата. Това директно плащане на бивши съпрузи е по определение 
плащане за лица, които не за запознати с Правилника за длъжностните лица на ЕС. Ето 
защо те получават стандартно писмо, посредством което получават основна 
информация относно семейните надбавки, на които имат право чрез бившия си 
партньор. От тях също така се изисква съвсем изрично да информират 
администрацията относно всички промени в положението на децата, които биха се
отразили на правата, свързани с децата им.
През 2005 г. Службата на Комисията за управление и плащане (наричана оттук нататък 
"PMO") пое управлението на индивидуалните права от Съвместния изследователски 
център. При проверка на досието на децата на вносителката на петицията се оказва, че 
липсват документите, потвърждаващи регистрирането им за учебната 2002-2003 г. 
Също така е липсвала информация, свързана с компенсациите, изплатени по време на 
стаж за обучение на едно от децата.
Вносителката на петицията отбелязва, че тя не е имала достъп до правилника на ЕС 
относно семейните надбавки и не е била наясно с наложените подробни условия. Това е 
вярно, но Комисията счита, че този факт не променя нещата в конкретния случай.
Повечето правни системи поставят изплащането на семейните надбавки за деца над 18 
годишна възраст в зависимост от продължаващо образование. Ето защо е очевидно, че 
доказателството за регистрация е трябвало да бъде представено като основание за 
изплащане на учебните надбавки. Тези документи за регистрация не са били налице за 
децата на вносителката на петицията. Вносителката е представила копие от документа 
за регистрация едва през 2006 г., след дълга кореспонденция и многократни искания от 
страна на Комисията.
Повечето правни системи също така определят граници относно доходите, които може 
да получават студентите. Фактът, че дадено дете започва да получава доходи може да 
бъде счетен за значителна промяна в положението на детето, която следва да бъде 
посочена на администрацията, поне за да се провери дали това би се отразило на 
правото на получаване на семейни надбавки. Такава информация не е била 
предоставена. За съжаление размерът на дохода на едно от децата на вносителката по 
време на стажа за обучение е бил над прага, определен като условие за получаване на 
семейни надбавки, така че правото на надбавки за дете на издръжка и дете в училищна 
възраст е било загубено.

Вносителката на петицията твърди, че тез документи са били представени навреме и 
администрацията не е предприела съответните действия, което е довело до 
възстановяването със задна дата на съществена сума. Комисията може единствено да 
потвърди, че при проверката на досието от PMO необходимите документи за учебната 
2002-2003 г. са липсвали, а вносителката ги е представила (отново) след стартирането 
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на процедурата по възстановяване на средствата.
Въпреки че от 2005 г. PMO е била в интензивна кореспонденция с вносителката, тя е 
пропуснала да информира PMO, че синът й е приключил обучението си в началото на 
2006 г. PMO е била уведомена за това чак през септември от бащата на децата. За 
съжаление това още повече е увеличило задълженията на вносителката на петицията.
Комисията би искала да изтъкне факта, че тя борави с парите на данъкоплатците. 
Семейните надбавки, плащани в съответствие с Правилника за длъжностните лица на 
ЕС представлява значима помощ за отглеждането и възпитанието на децата на 
служителите на ЕС. Естествено е условията за изплащането на тези надбавки да бъдат 
строго прилагани. Условията, на които вносителката вече не е отговаряла са 1) 
продължаващо обучение на деца над 18 годишна възраст (липсващи документи за 
регистрация и информация за приключване на обучението) и 2) дете, получаващо 
доходи над определен праг (липсваща информация относно започването на платен стаж 
за обучение).
Администрацията на ЕС носи отговорност за възстановяването на неправомерно 
изплатени суми в съответствие с член 85 от Правилника за длъжностните лица на ЕС, 
както и в съответствие с правилата, определени във Финансовия регламент. Условията 
за опрощаване на задължения също се прилагат стриктно. Комисията бе на мнение, че 
условията за опрощаване на задължения съгласно член 85 от Правилника за 
длъжностните лица на ЕС не са изпълнени в случая на вносителката на петицията, тъй 
като тя би следвало да е наясно, че детето, което е спряло обучението си (или за което 
не е бил представен документ за регистрация) и детето, което е започнало да печели 
доход, вече не могат да се ползват от семейните надбавки, независимо от това коя 
администрация би ги изплащала.
Комисията бе на мнение, че не може да приеме направеното от европейския омбудсман 
предложение за разрешаване на спора по взаимно съгласие като на вносителката бъде 
върната половината от сумата, възстановена от нея за периода 2002-2005 г. Макар че 
Комисията може да разбере позицията на омбудсмана и много съжалява за 
трудностите, пред които е изправена вносителката на петицията, приемането на 
предложението на омбудсмана в действителност би означавало да бъде извършено 
плащане в полза на вносителката на петицията, за което няма абсолютно никаква 
правна основа. Въпреки че въпросната сума е минимална в сравнение с бюджета на 
Комисията и значителна за вносителката на петицията, Комисията счита че едно такова 
ex gratia плащане би било несправедливо спрямо други случаи, в които правилата 
биват прилагани по същия начин, както по отношение на вносителката на петицията.

Заключение

Комисията изразява съжалението си за трудното положение, пред което е била 
изправена вносителката на петицията, но запазва позицията си, че досието е било 
правилно обработено. Случаят на вносителката е третиран по същия начин както и 
други подобни случаи.


