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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0414/2012 dėl Komisijos netinkamo administravimo atvejo, kurią 
pateikė Vokietijos pilietė Stefanie Mack

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja turi vaikų su Komisijos pareigūnu, tačiau užaugino juos pati. Kelerius 
metus jie gavo mokymosi pašalpą, grindžiamą mokyklos pažymėjimais, kuriuos motina 
pateikė per tėvą. Vėliau Komisija (Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras) 
nusprendė, kad šios pašalpos buvo mokamos per klaidą, ir pareikalavo grąžinti pinigus, kurie 
sudaro gana didelę sumą. Peticijos pateikėja laikosi nuomonės, kad Komisija pasielgė 
nerūpestingai ir turėtų leisti pasilikti jai pusę lėšų. Europos ombudsmenas susipažino su 
problema ir padarė išvadą, kad Komisijos atsisakymas nereikalauti pusės sumos laikytinas 
netinkamo administravimo atveju. Vis dėlto ombudsmeno išvados nėra teisiškai privalomos ir 
Komisija atsisako su jomis sutikti. Peticijos pateikėja prašo Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Peticija yra susijusi su Europos Komisijos sprendimu atsisakyti nereikalauti dalies peticijos 
pateikėjai nepagrįstai išmokėtos sumos, kaip pasiūlė Europos ombudsmenas. Ombudsmeno 
nuomone, šis Europos Komisijos sprendimas laikytinas netinkamo administravimo atveju.
Peticijos pateikėja yra buvusi Jungtinio tyrimų centro atstovo žmona. Todėl ji turėjo teisę 
gauti tiesiogines šeimos pašalpas, pagal ES pareigūnų tarnybos nuostatus skirtas jos dviem 
sūnums. Šeimos pašalpas sudaro išmoka šeimai (mokama vieną kartą), išlaikomo vaiko 
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pašalpa (vienodo dydžio suma už kiekvieną vaiką) ir mokymosi pašalpa (taip pat vienodo 
dydžio išmoka už kiekvieną vaiką, skirta aukštojo mokslo siekiantiems vaikams).
Tiesioginės šeimos pašalpos buvusiems sutuoktiniams yra priemonė, kuria siekiama užtikrinti, 
kad būtų laiku imamasi tolesnių veiksmų ir vaikus iš tikrųjų auginantiems tėvams būtų 
mokamos šeimos pašalpos. Šios tiesioginės išmokos buvusiems sutuoktiniams – tai 
mokėjimai žmonėms, kurie nežino ES pareigūnų tarnybos nuostatų. Todėl jie gauna 
standartinį laišką, kuriame būna pateikta pagrindinė informacija apie šeimos pašalpas, kurias 
jie turi teisę gauti dėl savo buvusio partnerio. Jų taip pat prašoma labai aiškiai informuoti 
administracinę įstaigą apie visus su jų vaikų padėtimi susijusius pokyčius, galinčius turėti 
įtakos vaikų teisėms.
2005 m. Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (toliau – PMO) 
perėmė nagrinėti pavienių Jungtinio tyrimų centro darbuotojų teisių klausimus. Tikrinant 
peticijos pateikėjos vaikų bylą paaiškėjo, kad trūksta abiejų vaikų registracijos mokykloje 
2002–2003 mokslo metams patvirtinimo dokumentų. Taip pat nebuvo pateiktos informacijos 
apie vienam iš vaikų per praktiką išmokėtą kompensaciją.
Peticijos pateikėja pažymi, kad negalėjo susipažinti su ES šeimos pašalpų taisyklėmis ir 
neturėjo išsamios informacijos apie nustatytas sąlygas. Tai tiesa. Vis dėlto Komisija mano, 
kad šiuo konkrečiu atveju tai nieko nereiškia.
Daugelyje teisės sistemų nustatyta, kad šeimos pašalpų mokėjimas už vyresnius nei 18 metų 
vaikus priklauso nuo to, ar jie toliau mokosi. Todėl akivaizdu, kad reikėjo pateikti 
registracijos patvirtinimo dokumentus, kad būtų galima toliau pagrįstai mokėti mokymosi 
pašalpas. Šie peticijos pateikėjos vaikų registracijos dokumentai nebuvo pateikti. Po ilgų 
susirašinėjimų ir pakartotinių Komisijos prašymų peticijos pateikėja 2006 m. pateikė tik 
registracijos dokumento kopiją.
Daugelyje teisės sistemų taip pat nustatytos pajamų, kurias studentas gali gauti, ribos. Tai, kad 
vaikas pradeda gauti pajamas, laikytina esminiu vaiko padėties pokyčiu, apie kurį turėtų būti 
pranešta administracinei įstaigai, kad ši galėtų bent jau patikrinti, ar tai gali turėti įtakos teisei 
gauti šeimos pašalpas. Tokios informacijos nebuvo pranešta. Deja, vieno iš peticijos 
pateikėjos vaikų pajamų, gautų atliekant praktiką, lygis buvo per didelis, kad būtų galima 
toliau mokėti šeimos pašalpas, todėl peticijos pateikėja neteko teisės gauti išlaikomo vaiko 
pašalpą ir mokymosi pašalpą.

Peticijos pateikėja teigia, kad šie dokumentai buvo perduoti laiku ir kad administracinė įstaiga 
netinkamai dirbo, dėl to atgaline data išieškoma didelė suma. Komisija gali tik patvirtinti, jog 
PMO patikrinus peticijos pateikėjos bylą nustatyta, kad trūksta registracijos mokykloje 2002–
2003 mokslo metams patvirtinimo dokumentų ir kad peticijos pateikėja juos (vėl) pateikė tik 
pradėjus išieškojimo procedūrą.
Nors PMO ir peticijos pateikėja nuo 2005 m. nuolat palaikė ryšį, peticijos pateikėja nepranešė 
PMO, kai 2006 m. pradžioje jos sūnus nutraukė studijas. PMO apie tai pranešta tik rugsėjo 
mėn.; pranešė vaikų tėvas. Deja, peticijos pateikėjos skola dėl to dar labiau išaugo.
Komisija norėtų pabrėžti, kad ji tvarko su mokesčių mokėtojo pinigais susijusius reikalus.
Pagal ES pareigūnų tarnybos nuostatus mokama šeimos pašalpa yra didelė pagalba ES 
pareigūnams auklėjant ir prižiūrint savo vaikus. Todėl natūralu, kad šių išmokų mokėjimo 
sąlygos yra griežtai nustatytos. Peticijos pateikėjos byla nebeatitiko šių sąlygų: 1) vyresnių nei 
18 metų vaikų tęsiamas mokymasis (nepateikti registracijos dokumentai arba nepranešta apie 
studijų pabaigą); 2) vaikų uždirbtos pajamos viršija tam tikrą ribą (nepranešta apie vaiko 
atliekamą mokamą praktiką).
Pagal ES darbuotojų reglamento 85 straipsnį ir Finansiniame reglamente nustatytas taisykles 
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ES administracinės įstaigos privalo išieškoti neteisėtai išmokėtas sumas. Atsisakymo 
reikalauti grąžinti skolas sąlygos taip pat griežtai taikomos. Komisija manė, kad peticijos 
pateikėjos atveju nesilaikyta sąlygų, pagal kurias galima atsisakyti reikalauti grąžinti skolą 
pagal ES darbuotojų reglamento 85 straipsnį, nes peticijos pateikėja galėjo žinoti, kad vaikas, 
kuris nutraukia studijas (arba kurio registracijos mokykloje dokumentai nepateikti) arba kuris 
pradeda uždirbti pajamų, gali nebeturėti teisės gauti šeimos pašalpas, kad ir kokia 
administracinė įstaiga jas mokėtų.
Komisija laikėsi nuomonės, kad ji negali priimti Europos ombudsmeno pasiūlymo draugiškai 
susitarti ir atlyginti peticijos pateikėjai pusę sumos, kuri iš jos buvo susigrąžinta už 2002–
2005 m. Nors Komisija supranta Europos ombudsmeno poziciją ir labai apgailestauja dėl 
sunkumų, kilusių nagrinėjant peticijos pateikėjos bylą, priimdama Europos ombudsmeno 
pasiūlymą Komisija iš esmės turėtų mokėti peticijos pateikėjai sumą, kuriai nėra jokio teisinio 
pagrindo. Net jei, palyginti su Komisijos biudžetu, ta suma yra labai maža (o peticijos 
pateikėjai gana didelė), Komisija mano, kad būtų neteisinga atlikti tokį ex gratia mokėjimą 
kitų bylų, kurioms taikytos tokios pat taisyklės, atžvilgiu.

Išvada

Komisija apgailestauja dėl sunkios peticijos pateikėjos padėties, tačiau laikosi nuomonės, kad 
byla išnagrinėta tinkamai. Peticijos pateikėjos byla buvo nagrinėjama taikant tuos pačius 
metodus, taikytus nagrinėjant kitas panašias bylas.“


