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Comisia pentru petiții

18.12.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0414/2012, adresată de Stefanie Mack, de cetățenie germană, privind un 
caz de administrare defectuoasă din partea Comisiei

1. Rezumatul petiției

Petiționara are copii cu un funcționar al Comisiei, dar i-a crescut pe cont propriu. Ei au primit 
alocație școlară timp de mai mulți ani, pe baza certificatelor școlare pe care mama le-a 
transmis prin intermediul tatălui. Comisia (Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor 
Individuale) a decis ulterior că aceste alocații au fost plătite în mod eronat și a revendicat 
banii, o sumă destul de mare. Petiționara consideră că Comisia a acționat fără grija cuvenită și 
că ar trebui să o lase să păstreze jumătate din fonduri. Ombudsmanul European a analizat 
această chestiune și a concluzionat că refuzul Comisiei de a nu o lăsa să păstreze jumătate din 
sumă constituie un caz de administrare defectuoasă. Cu toate acestea, concluziile 
Ombudsmanului nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic și Comisia refuză să se 
conformeze. Petiționara solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

Petiția are ca obiect decizia Comisiei Europene de a nu renunța la o parte din suma plătită în 
mod eronat pe care trebuie să o recupereze de la petiționară, contrar propunerii 
Ombudsmanului European. Ombudsmanul a considerat că decizia Comisiei Europene 
reprezintă un caz de administrare defectuoasă.
Petiționara a fost soția unui agent care lucrează pentru Centrul Comun de Cercetare. Astfel, 
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aceasta avea dreptul să i se plătească direct, pentru cei doi fii ai săi, alocațiile familiale oferite 
în temeiul Statutului funcționarilor UE. Alocațiile familiale constau în alocația pentru locuință 
(care se plătește o singură dată pentru o locuință), alocația pentru creșterea copilului (o sumă 
forfetară pentru fiecare copil) și alocația școlară (o sumă forfetară pentru fiecare copil înscris 
în învățământul superior).
Plata alocațiilor familiale direct către fostul soț/fosta soție este o facilitate care permite 
urmărirea adecvată și plata alocațiilor familiale părintelui implicat efectiv în creșterea 
copilului. Prin definiție, această plată efectuată direct către fostul soț/fosta soție reprezintă o 
plată către persoane care nu cunosc normele prevăzute de Statutul funcționarilor UE. Prin 
urmare, aceste persoane primesc o scrisoare standard care conține informații de bază 
referitoare la alocațiile familiale pe care au dreptul să le primească datorită fostului partener. 
De asemenea, li se solicită foarte explicit să informeze administrația cu privire la orice fel de 
modificare apărută în situația copiilor care ar putea afecta dreptul de a primi aceste alocații 
pentru copii.
În 2005, Oficiul pentru administrarea și plata drepturilor individuale (denumit în continuare 
„PMO”) a preluat activitățile referitoare la drepturile individuale pentru Centrul Comun de 
Cercetare. Atunci când s-a verificat dosarul copiilor petiționarei, s-a descoperit că lipseau 
documentele care atestau înscrierea celor doi copii în anul școlar 2002-2003. De asemenea, 
lipseau și alte informații, referitoare la compensația plătită în timpul unui stagiu efectuat de 
unul dintre copii.
Petiționara subliniază faptul că nu a avut acces la regulile UE cu privire la alocațiile familiale 
și că nu a cunoscut în detaliu condițiile impuse în acest sens. Acest lucru este adevărat. Totuși, 
Comisia este de părere că observația petiționarei nu este relevantă în acest caz.
Majoritatea sistemelor juridice condiționează plata alocațiilor familiale pentru copiii în vârstă 
de peste 18 ani de continuarea școlarizării. Prin urmare, este evident că trebuia să se depună o 
dovadă a înregistrării într-o instituție de învățământ, pentru a se justifica continuarea plății 
alocației școlare. Aceste documente de înregistrare lipseau în cazul copiilor petiționarei. În 
urma eforturilor sporite de comunicare și a solicitărilor repetate ale Comisiei, petiționara a 
depus la dosar numai o copie a unui document de înregistrare din 2006.
Majoritatea sistemelor juridice impun și anumite limite pentru venitul pe care îl poate avea un 
student. Faptul că un copil începe să primească un anumit venit poate fi considerat o 
modificare substanțială în ceea ce privește situația copilului, iar aceasta ar trebui notificată 
administrației, cel puțin pentru a se verifica dacă acest venit poate influența dreptul la plata 
alocațiilor familiale. Nu s-a comunicat nicio astfel de informație. Din păcate, nivelul venitului 
unuia dintre copiii petiționarei în timpul stagiului s-a aflat peste limita în care se mai acordă 
alocații familiale, astfel încât s-a pierdut dreptul la plata alocației pentru creșterea copilului și 
a alocației școlare.

Petiționara susține că aceste documente au fost transmise la timp și că administrația nu a 
acționat în consecință, ceea ce a dus la recuperarea retroactivă a unei sume substanțiale. 
Comisia poate confirma numai faptul că, atunci când dosarul a fost verificat de PMO, lipseau 
documentele aferente anului 2002-2003 și că petiționara le-a (re)trimis numai după ce a fost 
lansată procedura de recuperare.
Chiar dacă au existat contacte intense între PMO și petiționară începând cu anul 2005, 
petiționara a omis să informeze PMO la începutul anului 2006, atunci când fiul său și-a 
încetat activitatea școlară. PMO a fost informat numai în septembrie, prin intermediul tatălui 
copiilor. Din păcate, acest lucru a sporit datoria petiționarei.
Comisia ar dori să sublinieze faptul că se ocupă de banii contribuabililor. Alocațiile familiale 
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plătite în baza Statutului funcționarilor UE reprezintă un ajutor important pentru întreținerea 
și creșterea copiilor agenților UE. Este normal ca aceste condiții pentru plata unor astfel de 
alocații să fie aplicate strict. Condițiile care nu au mai fost îndeplinite în cazul petiționarei au 
fost (1) continuarea școlarizării copiilor cu vârsta de peste 18 ani (lipseau documente 
referitoare la înregistrare sau la finalizarea studiilor) și (2) câștigarea de către un copil a unui 
venit care depășea o anumită limită (nu s-au pus la dispoziție informații cu privire la faptul că 
un copil a început un stagiu plătit).
Pentru recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, în cazul administrațiilor UE se aplică 
articolul 85 din Statutul funcționarilor UE, precum și normele stabilite în Regulamentul 
financiar. Se aplică în mod strict și condițiile referitoare la renunțarea la plata datoriilor. 
Comisia a fost de părere că în cazul petiționarei nu s-au îndeplinit condițiile stabilite de 
articolul 85 din Statutul funcționarilor pentru a se renunța la plata acestor datorii, întrucât 
aceasta ar fi putut fi conștientă de faptul că un copil care își încetează activitatea școlară (sau 
pentru care nu s-a depus un document de înregistrare) sau că un copil care începe să câștige 
un anumit venit nu va mai avea dreptul la plata alocațiilor familiale, indiferent care este 
administrația obligată să plătească astfel de drepturi.
Comisia nu a acceptat propunerea făcută de Ombudsmanul European referitoare la o 
soluționare amiabilă, aceea de a rambursa petiționarei jumătate din suma recuperată de la 
aceasta în perioada 2002-2005. Comisia poate înțelege poziția Ombudsmanului și regretă 
enorm problemele întâmpinate în cazul petiționarei, însă acceptarea propunerii 
Ombudsmanului European ar însemna să se efectueze către petiționară o plată pentru care nu 
există bază legală. Chiar dacă valoarea în cauză este minimală în comparație cu bugetul 
Comisiei și substanțială pentru petiționară, Comisia consideră că nu ar fi corect pentru alte 
cazuri, în care normele se aplică în același mod, să facă o astfel de plată ex gratia.

Concluzii

Comisia regretă situația dificilă cu care s-a confruntat petiționara, însă își menține poziția 
conform căreia dosarul a fost tratat corect. Cazul petiționarei a fost abordat în același mod ca 
și alte cazuri similare.


