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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1287/2008 af John Ross Patrick, britisk statsborger, om de britiske 
myndigheders afvikling af hans plejetilskud

1. Sammendrag

Andrageren anfægter de britiske myndigheders beslutning (arbejds- og pensionsministeriet, 
afdelingen for handicap og pleje) om at afvikle hans plejetilskud, fordi han har fast bopæl i 
Spanien. Ifølge andrageren er denne beslutning urimelig, og han mener, at den er i strid med 
EU's lovgivning på dette område samt Domstolens dom i sag 299/05. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om hjælp til at træffe passende foranstaltninger for at afhjælpe denne 
situation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

"Andrageren, der er statsborger i Det Forenede Kongerige, men bor i Spanien, klager over, at 
UK-institutionerne indstillede udbetalingen af hans plejetilskud, da han tog bopæl i Spanien. 
Han oplyser, at han har modtaget tilskuddet siden juni 2005, men at udbetalingerne blev 
indstillet i oktober 2006. Han oplyser endvidere, at han har betalt fuldt bidrag til den nationale 
sygesikring. Han har anket afgørelsen om indstilling af tilskuddet, men anken blev afvist den 
21. september 2007.

Dette plejetilskud er en ydelse, der i forbindelse med koordineringen af de sociale 
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sikringsordninger i henhold til forordning (EØF) 1408/711 af Domstolen betragtes som en 
kontantydelse i forbindelse med sygdom. Derfor er retten til fortsat at modtage denne ydelse 
som bosiddende i Spanien omfattet af forordningens særlige bestemmelser om personer, der 
har bopæl i en anden medlemsstat end den, hvor de er forsikrede.

Til at kunne vurdere andragerens situation er der behov for mere detaljerede oplysninger om, 
hvorvidt han modtager en lovmæssig alderspension fra Det Forenede Kongerige. 

For at klarlægge situationen vil Kommissionens tjenestegrene skrive til myndighederne i Det 
Forenede Kongerige og anmode om undersøgelse af sagen. Kommissionen vil holde 
Parlamentet underrettet."

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

"For at fastslå andragerens situation har Kommissionens tjenestegrene skrevet til Det 
Forenede Kongeriges myndigheder og anmodet om undersøgelse af andragerens sag.

I deres svar af 26. august 2009 til Kommissionen oplyste myndighederne i Det Forenede 
Kongerige, at andrageren modtager folkepension fra Det Forenede Kongerige, og at Det 
Forenede Kongerige er den kompetente stat for sundhedsydelser. Ikke desto mindre er de af 
den opfattelse, at andrageren ikke opfylder de nationale betingelser for modtagelse af ydelser, 
da han på datoen for hans ansøgning om genoptagelse af ydelsen ikke havde opholdt sig i Det 
Forenede Kongerige i 26 ud af de seneste 52 uger.

Kommissionen mener, at Det Forenede Kongeriges krav om, at en folkepensionist skal 
opholde sig på Det Forenede Kongeriges område i 26 ud af 52 uger er i modstrid med 
fællesskabsretten og bestemmelserne i forordning 1408/71.

Kommissionen har derfor registreret en formel klage mod Det Forenede Kongerige."

                                               
1 Sag C-299/05, 18.10.2007.


