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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0876/2008, внесена от г-ца Lucy Jane Marie Stewart, с британско 
гражданство, относно правото й да получава пенсия за инвалидност, когато 
пребивава в държава-членка на ЕС, различна от държавата, на която е 
гражданин

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е 18-годишна, с британско гражданство, и е родена със 
синдрома на Даун. Тя живее с приемното си семейство в Испания и счита, че правото й 
на свободно движение и пребиваване в друга държава-членка на ЕС е нарушено от 
разпоредби на британското законодателство, съгласно които тя не може да получава 
обезщетения за инвалидност, когато пребивава в друга държава. Родителите на 
вносителката на петицията, и двамата пенсионери, понастоящем получават надбавка за 
дете на издръжка и данъчен кредит за дете от Обединеното кралство, но тези 
обезщетения ще бъдат спрени, когато тя навърши 19 години. Вносителката на 
петицията е подала молба до британските органи да й бъде отпусната пенсия за 
инвалидност, след като навърши 19 години, но искането е било отхвърлено поради 
факта, че тя вече не пребивава в Обединеното кралство, а в Испания. Вносителката на 
петицията разглежда критично факта, че съгласно законодателството на ЕО, тя няма 
права като самостоятелно лице, а само като член на семейството. Тя възразява срещу 
разпоредбите на законодателството на Обединеното кралство относно пенсията за 
инвалидност, както и срещу законодателството на ЕО относно свободното движение на 
хора, тъй като в обхвата му попадат единствено наети и самостоятелно заети лица. 
Вносителката на петицията, която никога няма да бъде наета на работа в Испания, 
счита, че следва да се възползва от прехвърляне на правата й на пенсия за инвалидност 
в настоящата й държава по пребиваване като всеки друг гражданин на ЕС.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 12 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията

Вносителката на петицията е майка на дете с увреждания. Детето е бенефициент по 
собствено право да получава обезщетение от Обединеното кралство, помощ за 
издръжка на лице с увреждания, която му е отпусната през 1990 г., когато е било само 
на 6 месеца. Тогава обезщетението е било отпуснато като допълнително обезщетение за 
инвалидност и изплащано („изнасяно“) без ограничения на бенефициенти, които 
пребивават извън рамките на Обединеното кралство. През 1992 г., поради настъпили 
законодателни промени, както на национално, така и на общностно равнище, 
обезщетението вече не се изплаща на лица, които пребивават в друга държава. Въпреки 
това, съгласно преходните разпоредби на член 95б от Регламент 1408/71, 
обезщетението може да се изплаща на лица, пребиваващи в друга държава, когато 
обезщетението им е било отпуснато преди настъпването на законодателната промяна. 
Органите в Обединеното кралство признават, че такова е положението с детето на 
вносителката на петицията и тя продължава да получава обезщетение като лице с 
местопребиваване в Испания.

Съгласно националното право на Обединеното кралство, бенефициент на помощ за 
издръжка на лице с увреждания, който пребивава в Обединеното кралство, има право, 
от 16-годишна възраст, да получава пенсия за инвалидност. Въпреки това, на детето на 
вносителката на петицията е било отказано обезщетението, единствено на основание, 
че тя не пребивава на територията на Обединеното кралство. Вносителката на 
петицията се интересува дали отказът е в съответствие с правото на Общността. 

Забележки на Комисията 

Службите на Комисията считат, че член 3 от Регламент 1408/71 не допуска отказ за 
отпускане на пенсия за инвалидност в Обединеното кралство на лице, което попада в 
индивидуалното приложно поле на Регламент 1408/71, единствено на основание, че 
лицето не живее в Обединеното кралство. Следователно службите на Комисията ще 
изпратят писмо до органите в Обединеното кралство и ще поискат разследване на
случая. 

Заключения

С цел изясняване на положението на детето на вносителката на петицията, службите на 
Комисията ще изпратят писмо до органите в Обединеното кралство и ще поискат 
разследване на случая.

Службите на Комисията ще информират Парламента за отговора.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.
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Службите на Комисията са изпратили писмо до органите на Обединеното кралство и са 
поискали разследване на случая. Органите отговарят с писмо от 3 март 2009 г.  и 
съобщават, че въпросът понастоящем е обект на съдебно производство и следователно 
те не са в позиция да обсъждат повдигнатите от службите на Комисията спорни 
въпроси.
Вносителката на петицията е предоставила допълнителна информация относно 
съдебното производство.

Службите на Комисията са анализирали положението, към което вносителката на 
петицията насочва вниманието, и са стигнали до заключението, че са налице 
достатъчно основания за регистриране на официална жалба срещу Обединеното 
кралство на основание член 3 от Регламент № 1408/71.


