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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0876/2008, którą złożyła Lucy Jane Marie Stewart (Wielka Brytania) 
w sprawie prawa do renty inwalidzkiej podczas mieszkania w innym państwie 
członkowskim UE niż państwo członkowskie, którego jest obywatelką

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, osiemnastoletnia obywatelka Wielkiej Brytanii, która urodziła się 
z zespołem Downa i obecnie mieszka z rodziną adopcyjną w Hiszpanii, uważa, że jej prawo 
do swobodnego przemieszczania się i przebywania w innym państwie członkowskim UE jest 
ograniczone przez przepisy brytyjskiego ustawodawstwa uniemożliwiające jej otrzymywanie 
renty inwalidzkiej w czasie, gdy mieszka za granicą. Rodzice składającej petycję, którzy są 
już na emeryturze, otrzymują obecnie z Wielkiej Brytanii zasiłek na dziecko i ulgę 
podatkową, lecz wypłata tych świadczeń ustanie z chwilą ukończenia przez córkę 19 lat. 
Składająca petycję zwróciła się do brytyjskich władz, aby przyznały jej rentę inwalidzką po 
ukończeniu 19 lat, lecz wniosek został odrzucony z uwagi na fakt, że nie mieszka już ona 
w Wielkiej Brytanii, lecz w Hiszpanii. Składająca petycję krytykuje fakt, że zgodnie 
z prawodawstwem WE nie posiada ona własnych praw i prawa przysługują jej jedynie jako 
członkowi rodziny. Kwestionuje ona przepisy brytyjskiego ustawodawstwa dotyczące renty 
inwalidzkiej oraz prawodawstwo WE z zakresu swobodnego przemieszczania się osób, gdyż 
dotyczy ono jedynie osób zatrudnionych lub pracujących na zasadzie samozatrudnienia. 
Składająca petycję, która nigdy nie będzie zatrudniona w Hiszpanii, uważa, że powinna 
skorzystać z przeniesienia praw do renty inwalidzkiej do obecnego miejsca zamieszkania, 
podobnie jak każdy inny obywatel UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.
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Składająca petycję jest matką niepełnosprawnego dziecka. Z tego tytułu dziecko otrzymuje od 
Wielkiej Brytanii świadczenie, dodatek na utrzymanie osoby niepełnosprawnej. Przyznano je 
w 1990 r., kiedy dziecko miało zaledwie 6 miesięcy. Świadczenie to przyznawano wówczas 
w charakterze renty inwalidzkiej. Było ono wypłacane (przenaszalne) bez ograniczeń 
świadczeniobiorcom mieszkającym poza Wielką Brytanią. W 1992 r. świadczenie nie było 
już wypłacane osobom mieszkającym za granicą ze względu na zmiany legislacyjne zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i wspólnotowym. Jednak na mocy przepisów przejściowych 
zawartych w art. 95b rozporządzenia nr 1408/71 świadczenie to wypłacano osobom 
mieszkającym za granicą wówczas, gdy zostało przyznane przed dokonaniem zmiany 
legislacyjnej. Władze Wielkiej Brytanii uznają, że w takiej właśnie sytuacji znajduje się 
dziecko składającej petycję i dlatego nadal otrzymuje ono świadczenie jako mieszkaniec 
Hiszpanii.

Na mocy prawa krajowego Wielkiej Brytanii beneficjent dodatku na utrzymanie osoby 
niepełnosprawnej, który mieszka w Wielkiej Brytanii, po ukończeniu 16. roku życia jest 
uprawniony do świadczenia z tytułu niepełnosprawności. Jednak dziecku składającej petycję 
odmówiono tego świadczenia wyłącznie ze względu na fakt, iż nie mieszka ono w Wielkiej 
Brytanii. Składająca petycję kwestionuje zgodność tej odmowy z prawem wspólnotowym. 

Uwagi Komisji 

Służby Komisji uważają, że odmowa przyznania przez Wielką Brytanię świadczenia z tytułu 
niepełnosprawności osobie, która wchodzi w zakres podmiotowy rozporządzenia nr 1408/71 
wyłącznie ze względu na fakt, iż nie mieszka ona na terenie tego kraju, jest sprzeczne z art. 3 
owego rozporządzenia. Dlatego służby Komisji zwrócą się na piśmie do władz Wielkiej 
Brytanii o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie. 

Wnioski

W celu wyjaśnienia sytuacji dziecka składającej petycję służby Komisji zwrócą się na piśmie 
do władz Wielkiej Brytanii o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie.

Służby Komisji poinformują Parlament o odpowiedzi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Służby Komisji zwróciły się do władz w Wielkiej Brytanii z prośbą o zbadanie 
przedmiotowej sprawy. W piśmie z dnia 3 marca 2009 r. władze te poinformowały, że sprawa 
stanowi obecnie przedmiot postępowania sądowego, przez co one same nie mogą 
wypowiadać się w kwestiach poruszonych przez służby Komisji.
Składająca petycję dostarczyła informacje na temat postępowania sądowego.

Służby Komisji przeanalizowały sytuację, na którą zwróciła uwagę składająca petycję, 
i stwierdziły, że istnieją wystarczające podstawy do złożenia formalnej skargi przeciwko 
Wielkiej Brytanii zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1408/71.


