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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0876/2008 af Lucy Jane Marie Stewart, britisk statsborger, om 
hendes ret til uarbejdsdygtighedspension, når hun er bosiddende i en anden EU-
medlemsstat end den, hun er statsborger i

1. Sammendrag

Andrageren, en 18-årig britisk statsborger med Downs syndrom, som er bosiddende med sin 
adoptivfamilie i Spanien, mener, at hendes ret til frit at flytte til og bosætte sig i en anden EU-
medlemsstat vanskeliggøres af bestemmelserne i den britiske lovgivning, som hindrer hende i 
at modtage uarbejdsdygtighedspension, når hun bor i udlandet. Andragerens forældre, som 
begge er gået på pension, modtager i øjeblikket børnetilskud og børnefradrag fra Det 
Forenede Kongerige, men disse ydelser stopper, når hun fylder 19. Andrageren har anmodet 
de britiske myndigheder om at tilkende hende en uarbejdsdygtighedspension, efter at hun er 
fyldt 19, men ansøgningen er blevet afvist, fordi hun ikke længere bor i Det Forenede 
Kongerige, men i Spanien. Andrageren kritiserer, at hun i henhold til EF-lovgivningen ikke 
har nogen selvstændige rettigheder, men kun som familiemedlem. Hun anfægter 
bestemmelserne i Det Forenede Kongeriges lovgivning om uarbejdsdygtighedspension såvel 
som EF-lovgivningen om fri bevægelighed for personer, da den kun dækker ansatte og 
selvstændige erhvervsdrivende. Andrageren, som aldrig kommer til at arbejde i Spanien, 
mener, at hun burde nyde godt af en overførsel af sin ret til uarbejdsdygtighedspension i sin 
nuværende bopælsstat som enhver anden EU-borger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.
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"Andragendet

Andrageren er mor til et handicappet barn. Barnet er selv den begunstigede af en ydelse fra 
Det Forenede Kongerige, invalidepension, som hun fik tildelt i 1990, da hun var kun seks 
måneder gammel. Ydelsen blev på daværende tidspunkt tildelt som bidragspligtig 
invalidepension og udbetalt (overført) uden begrænsninger for modtagere, der boede uden for 
Det Forenede Kongerige. På grund af en lovændring på nationalt plan og fællesskabsplan i 
1992 blev ydelsen ikke længere udbetalt til personer, der boede i udlandet. I henhold til 
overgangsbestemmelserne i artikel 95b i forordning 1408/71 skulle ydelsen dog betales til 
personer, der bor i udlandet, hvis de var blevet tildelt ydelsen, før lovændringen trådte i kraft.
Myndighederne i Det Forenede Kongerige anerkender, at dette er tilfældet for andragerens 
barn, og hun tildeles fortsat ydelsen som bosiddende i Spanien.

I henhold til Det Forenede Kongeriges nationale lovgivning er en invalidepensionsmodtager, 
som er bosiddende i Det Forenede Kongerige, fra vedkommende er 16 år gammel berettiget til 
at modtage uarbejdsdygtighedsydelse. Andragerens barn er dog blevet nægtet ydelsen 
udelukkende på baggrund af, at hun ikke er bosiddende i Det Forenede Kongerige. 
Andrageren spørger, hvorvidt afvisningen er i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen. 

Kommissionens bemærkninger 

Kommissionens tjenestegrene finder, at det er i strid med artikel 3 i forordningen 1408/71 at 
nægte tildelingen af Det Forenede Kongeriges uarbejdsdygtighedsydelse til en person, der 
hører under forordning 1408/71's personlige anvendelsesområde, udelukkende på baggrund 
af, at personen ikke bor i Det Forenede Kongerige. Kommissionens tjenestegrene vil derfor 
skrive til Det Forenede Kongeriges myndigheder og anmode om, at sagen undersøges. 

Konklusioner

Med henblik på at opklare situationen omkring andragerens barn vil Kommissionen skrive til 
Det Forenede Kongeriges myndigheder og anmode om, at sagen undersøges.

Kommissionens tjenestegrene vil holde Parlamentet underrettet om svaret."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. september 2009.

"Kommissionens tjenestegrene skrev til Det Forenede Kongeriges myndigheder og anmodede
om, at sagen blev undersøgt. Myndighederne svarede i skrivelse af 3. marts 2009 og oplyste, 
at sagen for øjeblikket var genstand for en retssag, og at de derfor ikke kunne drøfte de af 
Kommissionens tjenestegrene rejste spørgsmål.

Andrageren har fremsendt yderligere oplysninger om retssagen.

Kommissionens tjenestegrene har analyseret den situation, andrageren har henledt 
opmærksomheden på, og er nået frem til den konklusion, at der er tilstrækkelig begrundelse 
for at registrere en formel klage mod Det Forenede Kongerige med udgangspunkt i forordning 
1408/71, artikel 3."


