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Temats: Lūgumraksts Nr. 0414/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Stefanie 
Mack, par Komisijas administratīvu kļūmi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējai ir kopīgi bērni ar Komisijas amatpersonu, bet viņa tos audzinājusi 
viena pati. Viņi vairākus gadus saņēma izglītības pabalstu, pamatojoties uz skolas apliecībām, 
kuras māte iesniedza ar tēva palīdzību. Pēc tam Komisija (Atalgojuma un individuālo tiesību 
birojs, PMO) nolēma, ka šie pabalsti tika izmaksāti kļūdas dēļ, un pieprasīja atdot diezgan 
ievērojamo summu. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Komisija nerīkojās pienācīgi rūpīgi 
un tai vajadzēja ļaut viņai paturēt pusi no līdzekļiem. Eiropas ombuds izskatīja lietu un 
secināja, ka Komisijas atteikums atdot pusi no summas uzskatāms par administratīvu kļūmi. 
Tomēr ombuda secinājumi nav juridiski saistoši, un Komisija atsakās tos ievērot. 
Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Lūgumraksts attiecas uz Eiropas Komisijas lēmumu neatteikties no lūgumraksta iesniedzējai 
pārmērīgā apjomā izmaksātās summas daļas piedziņas, ko ieteica Eiropas ombuds. Ombuds 
šo Eiropas Komisijas lēmumu uzskatīja par administratīvu kļūmi.
Lūgumraksta iesniedzēja ir Kopīgā pētniecības centra darbinieka bijusī sieva. Tādējādi viņai 
bija tiesības saņemt tādu ģimenes pabalstu tiešu maksājumu saviem diviem dēliem, kas tiek 
piešķirti saskaņā ar ES Civildienesta noteikumiem. Ģimenes pabalsti ietver apgādnieka 
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pabalstu (izmaksājams vienu reizi katrai mājsaimniecībai), apgādājamā bērna pabalstu 
(vienotas likmes summa par katru bērnu) un izglītības pabalstu (vienotas likmes pabalsts par 
katru bērnu tādiem bērniem, kas iegūst augstāko izglītību). 
Ģimenes pabalstu tiešie maksājumi bijušajiem dzīvesbiedriem ir sistēma, kas ieviesta, lai 
nodrošinātu savlaicīgu uzskaiti un ģimenes pabalstu izmaksu vecākiem, kuri faktiski audzina 
bērnus. Šis tiešais maksājums bijušajiem dzīvesbiedriem ir definēts kā maksājums cilvēkiem, 
kuri nepārzina ES Civildienesta noteikumus. Tādējādi viņi saņem standarta vēstuli, kurā 
norādīta pamatinformācija par ģimenes pabalstiem, ko viņiem ir tiesības saņemt, ņemot vērā 
saistības ar bijušo partneri. Viņiem arī tiek lūgts ļoti precīzi informēt administrāciju par visām 
pārmaiņām bērnu situācijā, kas varētu ietekmēt bērnu tiesības uz pabalstiem.
Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (turpmāk tekstā — „PMO”) 2005. gadā pārņēma 
individuālo tiesību jautājumu risināšanu no Kopīgā pētniecības centra. Pārbaudot lūgumraksta 
iesniedzējas bērnu lietu, atklājās, ka trūkst dokumentu, kas apstiprinātu abu bērnu reģistrāciju 
2002.–2003. mācību gadam. Trūka arī informācijas par kompensāciju, kas izmaksāta viena 
bērna prakses laikā.
Lūgumraksta iesniedzēja piebilst, ka viņai nebija piekļuves ES noteikumiem par ģimenes 
pabalstiem un viņa nebija informēta par piemērojamiem sīki izstrādātajiem nosacījumiem. Tas 
atbilst patiesībai. Tomēr Komisija uzskata, ka šajā konkrētajā gadījumā tam nav nozīmes.
Vairumā tiesisko sistēmu ģimenes pabalstu piešķiršana bērniem, kuri vecāki par 18 gadiem, ir 
atkarīga no turpmākas izglītošanās. Tādējādi ir skaidrs, ka bija jāiesniedz reģistrācijas 
pierādījums kā pamatojums turpmākai izglītības pabalsta maksāšanai. Lūgumraksta 
iesniedzējas bērnu reģistrācijas dokumenti nebija iesniegti. Pēc plašas saziņas ar Komisiju un 
atkārtotiem pieprasījumiem no tās lūgumraksta iesniedzēja 2006. gadā iesniedza tikai 
reģistrācijas dokumenta kopiju.
Vairumā tiesisko sistēmu ir arī noteikti ierobežojumi attiecībā uz ienākumiem, kurus students 
var saņemt. Tas, ka bērns sāk gūt ienākumus, uzskatāms par būtiskām pārmaiņām bērna 
situācijā, un par tām jāpaziņo administrācijai, lai vismaz pārliecinātos, vai tas var ietekmēt 
tiesības uz ģimenes pabalstu. Šāda informācija netika paziņota. Diemžēl viena lūgumraksta 
iesniedzējas bērna ienākumu līmenis prakses laikā pārsniedza robežvērtību, kas jāievēro, lai 
joprojām piešķirtu ģimenes pabalstu, tādēļ tiesības uz apgādājamā bērna pabalstu un izglītības 
pabalstu tika zaudētas.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka šo dokumentu saturs tika paziņots laikus un 
administrācija ir pieļāvusi bezdarbību, kas izraisīja ievērojamas summas atpakaļejošu 
piedziņu. Komisija var vienīgi apstiprināt, ka tad, kad lietu pārbaudīja PMO, ar 2002.–
2003. mācību gadu saistītie dokumenti nebija iesniegti un ka lūgumraksta iesniedzēja tos 
(atkārtoti) iesniedza tikai pēc tam, kad jau bija sākta piedziņas procedūra.
Lai gan kopš 2005. gada starp PMO un lūgumraksta iesniedzēju norisinājās intensīva saziņa, 
lūgumraksta iesniedzēja neinformēja PMO par to, ka viņas dēls pārtrauca studijas 2006. gada 
sākumā. Par to PMO tikai septembrī informēja bērnu tēvs. Diemžēl tas vēl vairāk palielināja 
lūgumraksta iesniedzējas parādu.
Komisija vēlas uzsvērt, ka tā rīkojas ar nodokļu maksātāju naudu. Saskaņā ar ES Civildienesta 
noteikumiem izmaksājamais ģimenes pabalsts ir svarīgs atbalsts ES darbinieku bērnu 
uzturēšanā un audzināšanā. Ir tikai saprotami, ka šo pabalstu izmaksas nosacījumi tiek stingri 
piemēroti. Nosacījumi, kas lūgumraksta iesniedzējas gadījumā vairs nebija izpildīti, bija šādi: 
1) tādu bērnu turpmāka izglītošanās, kas vecāki par 18 gadiem (trūkst reģistrācijas dokumentu 
vai informācijas par studiju beigām); 2) bērns gūst ienākumus, kas pārsniedz konkrētu 
robežvērtību (nav informācijas par apmaksātas prakses sākšanu).
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Saistībā ar pārmērīgā apjomā izmaksātas summas piedziņu ES administrācijai ir saistošs ES 
Civildienesta noteikumu 85. pants, kā arī Finanšu regulā ietvertie noteikumi. Nosacījumi 
saistībā ar atteikšanos no parādu piedziņas arī tiek stingri piemēroti. Komisija uzskatīja, ka 
nosacījumi saistībā ar atteikšanos no parādu piedziņas saskaņā ar Civildienesta noteikumu 
85. pantu lūgumraksta iesniedzējas gadījumā nebija izpildīti, jo viņa varēja būt informēta par 
to, ka bērns, kas pārtrauc studijas (vai par ko nav iesniegti apmeklētības reģistrācijas 
dokumenti), vai bērns, kurš sāk gūt ienākumus, var zaudēt tiesības uz ģimenes pabalstu 
neatkarīgi no tā, kāda administrācija izmaksātu pabalstus atbilstīgi šādām tiesībām.
Komisija uzskatīja, ka tā nevar pieņemt Eiropas ombuda piedāvāto izlīgumu un atmaksāt 
lūgumraksta iesniedzējai pusi no summas, kas tika atgūta no viņas par 2002.–2005. gada 
periodu. Lai gan Komisija var saprast ombuda nostāju un pauž nožēlu par sarežģījumiem, ar 
kuriem bijis jāsaskaras saistībā ar lūgumraksta iesniedzēju, Eiropas ombuda priekšlikuma 
pieņemšana faktiski nozīmētu tāda maksājuma veikšanu lūgumraksta iesniedzējai, kuram nav 
pilnīgi nekāda juridiskā pamata. Lai gan šī summa ir minimāla salīdzinājumā ar Komisijas 
budžetu, taču būtiska lūgumraksta iesniedzējai, Komisija uzskata, ka šāda ex gratia 
maksājuma veikšana būtu netaisnīga attiecībā pret citiem gadījumiem, kuros noteikumus 
piemēroja tāpat, kā lūgumraksta iesniedzējas gadījumā.

Secinājums

Komisija pauž nožēlu par sarežģīto situāciju, ar kuru saskārās lūgumraksta iesniedzēja, taču tā 
saglabā savu nostāju, ka lieta tika izskatīta pareizi. Lūgumraksta iesniedzējas lietu izskatīja 
tāpat, kā citas līdzīgas lietas.


