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Ġermaniża, dwar każ ta’ amministrazzjoni ħażina mill-Kummissjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta għandha tfal minn ta’ uffiċjal tal-Kummissjoni, iżda rabbiethom waħidha. 
Huma rċevew allowance għall-edukazzjoni għal diversi snin, abbażi taċ-ċertifikati tal-iskola li 
l-omm ippreżentat permezz tal-missier. Sussegwentement il-Kummissjoni (PMO) ddeċidiet li 
dan l-allowance tħallas bi żball u reġgħet talbet lura l-flus, ammont pjuttost konsiderevoli. Il-
petizzjonanta hija tal-opinjoni li l-Kummissjoni aġixxiet mingħajr attenzjoni dovuta u 
għandha tħalliha żżomm nofs il-fondi. L-Ombudsman Ewropew studja l-kwistjoni u 
kkonkluda li r-rifjut tal-Kummissjoni li tirrinunzja għal nofs l-ammont jikkostitwixxi każ ta’ 
amministrazzjoni ħażina. Madankollu, il-konklużjonijiet tal-Ombudsman mhumiex legalment 
vinkolanti u l-Kummissjoni tirrifjuta li tikkonforma. Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament biex 
jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta' Diċembru 2012.

Il-petizzjoni tittratta dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li ma tirrinuzjax li tikseb 
lura parti mill-ammonti mhux dovuti li tħallsu lill-petizzjonanta, kif kien propost mill-
Ombudsman Ewropew. L-Ombudsman iqis id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea bħala każ 
ta' amministrazzjoni ħażina.
Il-petizzjonanta hi l-eks mara ta' uffiċjal li jaħdem għaċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka. Bħala 
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tali kienet intitolata li tirċievi pagament dirett ta' allowances għall-familja mogħtija skont ir-
Regolament tal-Persunal tal-UE, għaż-żewġ uliedha. L-allowances għall-familja jikkonsistu 
fil-household allowance (li titħallas darba għal kull familja), l-allowance għal tfal dipendenti 
(ammont b'rata fissa għal kull tifel) u l-allowance għall-edukazzjoni (li ukoll hi allowance 
b'rata fissa għal kull tifel/tifla li jkunu qegħdin fil-livell post-sekondarju).  
Il-pagament dirett tal-allowances għall-familja lill-eks-miżżewġin hi faċilità li ddaħlet fis-
seħħ biex tippermetti s-segwitu f'waqtu u l-ħlas tal-allowances għall-familja lil dak il-ġenitur 
li effettivament ikun qiegħed irabbi t-tfal. Dan il-pagament dirett lill-eks-miżżewwġin skont 
id-definizzjoni tiegħu stess, hu ħlas mogħti lil dawk li ma jafux ir-regoli tar-Regolament tal-
Persunal tal-UE. Għalhekk huma jirċievu ittra standard li permezz tagħha huma jingħataw 
informazzjoni bażika dwar l-allowances għall-familja li huma intitolati għalihom minħabba l-
eks sieħeb tagħhom. Huma jiġu mitluba biċ-ċar li għandhom jinformaw lill-amministrazzjoni 
b'kull tibdil fiċ-ċirkostanzi tat-tfal li jista' jaffettwa l-intitolamenti għal uliedhom.
Fl-2005, l-Uffiċċju tal-Ħlas tal-Intitolamenti tal-Kummissjoni (minn issa 'l quddiem magħruf 
bħala "PMO"): ħa f'idejh it-trattament tal-intitolamenti individwali miċ-Ċentru Konġunt tar-
Riċerka. Mill-verifika tal-fajl dwar it-tfal tal-petizzjonanta, ħareġ li d-dokumenti li 
jikkonfermaw ir-reġistrazzjoni tagħhom it-tnejn għas-sena skolastika 2002-2003 kienu neqsin. 
Kien hemm ukoll informazzjoni nieqsa dwar il-kumpens imħallas tul perjodu ta' apprendistat 
ta' wieħed mit-tfal.
Il-petizzjonanta nnutat li ma kellha l-ebda aċċess għar-regoli tal-UE dwar l-allowances għall-
familja u ma kienitx taf bil-kondizzjonijiet dettaljati imposti. Dan hu minnu. Madankollu, il-
Kummissjoni hi tal-fehma li dan ma jagħmilx differenza għal dan il-każ partikolari.
F'bosta sistemi legali l-allowances għall-familja għal tfal 'il fuq minn 18-il sena huma 
kkundizzjonati fuq it-tkomplija tal-iskola. Għalhekk hu ovvju li kellha tintbagħat prova ta' 
reġistrazzjoni bħala ġustifikazzjoni għall-pagament kontinwu tal-allowances għall-iskola. 
Dawn id-dokumenti ta' reġistrazzjoni kienu neqsin fil-każ tat-tfal tal-petizzjonanta. Il-
petizzjonanta ppreżentat biss kopja tad-dokument ta' reġistrazzjoni fl-2006, wara li kien 
hemm komunikazzjoni estensiva u saru talbiet ripetuti mill-Kummissjoni.
Bosta sistemi legali jimpona ukoll limiti fuq id-dħul li student jista' jirċievi. Il-fatt li tifel 
jirċievi dħul jista' titqies bħala bidla sostanzjali fiċ-ċirkostanzi tat-tfal u din kellha tkun 
innotifikata lill-amministrazzjoni, jekk xejn biex ikun verifikat jekk dan setgħax jinfluwenza 
l-intitolament għall-allowances tal-familja. L-ebda informazzjoni ma kienet notifikata. 
Sfortunatament il-livell ta' dħul ta' wieħed mit-tfal tal-petizzjonanta tul l-apprendistat tiegħu 
kien jaqbeż il-limitu massimu biex jibqa jirċievi l-allowances għall-familja, biex b'hekk intilfu 
kemm l-intitolament għall-allowance għal tfal dipendenti u ukoll l-allowance għall-
edukazzjoni.

Il-petizzjonanta ddikjarat li dawn id-dokumenti ġew ikkomunikati fil-ħin u li l-
amministrazzjoni naqset milli taġixxi, u dan wassal għall-irkuprar retroattiv ta' ammont 
sostanzjali ta' flus. Il-Kummissjoni tista' biss tikkonferma li meta l-fajl kien ivverifikat mill-
PMO, id-dokumenti meħtieġa fir-rigward tas-sena skolastika 2002-2003 kienu neqsin u li l-
petizzjonanta ppreżentat (reġgħet ippreżentat) id-dokumenti wara li tnediet il-proċedura għall-
irkupru.
Anke jekk kien hemm kuntatti intensi bejn il-PMO u l-petizzjonanta sa mill-2005, il-
petizzjonanta naqset milli tinforma lill-PMO meta t-tifel tagħha kien waqaf mill-istudji tiegħu 
fil-bidu tal-2006. Il-PMO kien informat biss f'Settembru minn missier it-tfal. Sfortunament 
dan kompla żied id-dejn tal-petizzjonanta.
Il-Kummissjoni tixtieq li tenfasizza l-fatt li hi tuża flus il-kontribwenti. L-allowance għall-
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familja li hu mħallas skont ir-regolament tal-persunal tal-UE jirrapreżenta għajnuna 
importanti fiż-żamma u t-trobbija tat-tfal ta' uffiċjal tal-UE. Hu ovvju li ssir applikazzjoni 
stretta għall-ħlas ta' dawn l-allowances. Il-kondizzjonijiet li ma għadhomx rilevanti fil-każ tal-
petizzjonanta kienu (1) it-tkomplija tal-edukazzjoni skolastika ta' tfal 'il fuq minn 18-il sena 
(dokumenti ta' reġistrazzjoni jew informazzjoni dwar it-tmiem tal-istudji huma neqsin) u (2) 
tifel li jaqla' dħul 'il fuq minn limitu prestabbilit (ma kien hemm l-ebda informazzjoni dwar il-
fatt li t-tifel beda apprendistat bi ħlas).
Għall-irkuprar ta' ammonti imħallsa mingħajr raġuni, l-amministrazzjonijiet tal-UE huma 
marbutin bl-Artikolu 85 tar-regolamenti tal-persunal tal-UE kif ukoll mir-regoli stipulati mir-
Regolament Finanzjarju. Il-kundizzjonijiet għall-maħfra tad-dejn ukoll huma applikati b'mod 
strett. Il-Kummissjoni kienet tal-fehma li l-kundizzjonijiet biex jinħafer id-dejn skont l-
Artikolu 85 tar-regolament tal-persunal ma twettqux fil-każ tal-petizzjonant, peress li l-
petizzjonanta setgħet kienet taf li tifel li jieqaf jistudja (jew li għalih ma kienet ippreżentata l-
ebda reġistrazzjoni ta' attendenza) jew tifel li jibda jaqla' dħul ma jibqax intitolat għall-
allowance għall-familja, irrispettivament minn liema amministrazzjoni tkun se tħallas dawn l-
intitolamenti.
Il-Kummissjoni kienet tal-fehma li ma setgħetx taċċetta l-proposta għal soluzzjoni bonarja 
mill-Ombudsman Ewropew biex trodd lura lill-petizzjonanta nofs l-ammont li kien irkuprat 
minnha għall-perjodu 2002-2005. Filwaqt li l-Kummissjoni tista' tifhem il-pożizzjoni tal-
Ombudsman, u jiddispjaċiha ħafna għad-diffikultajiet li kellha mal-petizzjonanta, jekk il-
Kummissjoni taċċetta l-proposta tal-Ombudsman Ewropew tkun fil-fatt qed taċċetta li twettaq 
pagament lill-petizzjonanta li għalih ma hemm l-ebda bażi legali. Anke jekk l-ammont in 
kwistjoni jirrappreżenta parti minima meta mqabbel mal-baġit tal-Kummissjoni, u ammont 
sostanzjali għall-petizzjonanta, il-Kummissjoni tqis li t-twettiq ta' pagament ex gratia ma 
jkunx ġust fir-rigward ta' każijiet oħrajn fejn ir-regoli jiġu applikati bl-istess mod li bih kienet 
trattata l-petizzjonanta.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni jiddispjaċiha għas-sitwazzjoni diffiċli li tinsab fiha l-petizzjonanta iżda 
żżomm il-pożizzjoni tagħha li l-fajl kien trattat b'mod korrett. Il-każ tal-petizzjonanta kien 
trattat bl-istess mod bħal każijiet oħrajn simili.


