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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1287/2008, внесена от г-н John Ross Patrick, с британско 
гражданство, относно спиране на плащането от британските органи на 
получаваните от него помощи за придружител

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва решението на британските органи (Министерство на 
труда и пенсиите, Служба за хората с увреждания и лицата, полагащи грижи за тях) за 
спиране на плащането на получаваните от него помощи за придружител поради това, че 
същият пребивава постоянно в Испания. Вносителят на петицията счита това решение 
за несправедливо и е на мнение, че то нарушава законодателството на ЕО в тази област, 
както и решението на Съда на Европейските общности по дело 299/05. Вносителят 
отправя искане към Европейския парламент да предприеме съответните мерки за 
коригиране на това положение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

„Вносителят на петицията, който е британски гражданин, постоянно пребиваващ в 
Испания, се оплаква, че британската институция е спряла да изплаща получаваните от 
него помощи за придружител, когато същият се е установил като постоянно 
пребиваващ в Испания. Той съобщава, че е получавал помощите от юни 2005 г. и 
плащането им е било спряно през октомври 2006 г. Освен това е заявил, че е плащал в 
пълен размер вноските за национално здравно осигуряване в Обединеното кралство. 
Вносителят на петицията е обжалвал решението за спиране на плащането на помощите, 
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но жалбата му е била отхвърлена на 21 септември 2007 г.

Помощите за придружител са форма на обезщетение в Обединеното кралство, 
категоризирано от Съда на Европейските общности за целите на координиране на 
социалното осигуряване съгласно Регламент 1408/71 като парично обезщетение за 
болест. Поради това правото да продължи получаването на помощите за придружител в 
качеството на постоянно пребиваващо лице в Испания е обусловено от специфичните 
разпоредби в регламента относно правото на такива обезщетения за лице, което 
постоянно пребивава в държава-членка, различна от държавата-членка на осигуряване.

За да се определи положението на вносителя на петицията, са необходими по-подробни 
сведения дали същият получава нормативно установени в Обединеното кралство 
обезщетения за старост.
За да се изясни положението, службите на Комисията ще се обърнат писмено до 
органите в Обединеното кралство и ще поискат разследване на случая. Комисията 
съответно ще информира Парламента.“

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

За да се определи положението на вносителя на петицията, службите на Комисията са 
се обърнали писмено към органите на Обединеното кралство и са поискали разследване 
на случая на вносителя.

В своя отговор от 26 август 2009 г. органите на Обединеното кралство са информирали 
Комисията, че вносителят на петицията получава държавна пенсия от ОК и че ОК 
действително е компетентната държава за обезщетенията за болест. Въпреки това те са 
на мнение, че вносителят не отговаря на националните условия за получаване на 
обезщетението, тъй като не е бил в Обединеното кралство за 26 от последните 52 
седмици към датата на подаване на неговото заявление за възстановяване на 
обезщетението.

Комисията счита, че изискването на Обединеното кралство по отношение на 
получаващите държавна пенсия от ОК, да бъдат на нейна територия в продължение на 
26 от 52 седмици, е в противоречие с правото на Общността и разпоредбите на 
Регламент 1408/71.

Поради това Комисията е регистрирала официална жалба срещу Обединеното кралство.


