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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1287/2008, του John Ross Patrick, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
διακοπή του επιδόματος βοήθειας που λάμβανε από μέρους των βρετανικών 
αρχών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί την απόφαση των βρετανικών αρχών (υπουργείο Εργασίας και 
Συντάξεων, Υπηρεσία ατόμων με αναπηρία και φροντιστών) να διακόψουν το επίδομα 
βοήθειας που του παρεχόταν, επειδή διαμένει μόνιμα στην Ισπανία. Πιστεύει ότι η εν λόγω 
απόφαση είναι άδικη και θεωρεί ότι παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα, 
καθώς και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση 299/05. Ο αναφέρων 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβεί στα απαραίτητα μέτρα για να διορθωθεί η 
κατάσταση αυτή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Ο αναφέρων, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικεί στην Ισπανία, παραπονείται ότι 
το επίδομα βοηθείας που λαμβάνει διεκόπη από τον φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου όταν 
έγινε κάτοικος Ισπανίας. Αναφέρει ότι ελάμβανε το επίδομα από τον Ιούνιο του 2005, έπαψε 
όμως να το λαμβάνει από τον Οκτώβριο του 2006. Δηλώνει επιπλέον ότι καταβάλλει πλήρεις 
εισφορές στο Εθνικό Ταμείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπέβαλε έφεση κατά της 
απόφασης διακοπής του επιδόματός του η οποία όμως απερρίφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.
Το επίδομα βοηθείας είναι επίδομα του Ηνωμένου Βασιλείου, που έχει ταξινομηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για λόγους συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 



CM\791840EL.doc PE426.977/REV2/2CM\791840EL.doc

EL

κατ' εφαρμογήν του κανονισμού 1408/71, ως επίδομα ασθενείας που καταβάλλεται σε 
χρήμα1. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα για να συνεχίσει κάποιος να λαμβάνει το επίδομα 
βοηθείας ως κάτοικος Ισπανίας υπόκειται στις ειδικές διατάξεις του κανονισμού σχετικά με 
το δικαίωμα στις παροχές αυτές για ένα άτομο που διαμένει σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο της ασφάλισης.

Προκειμένου να προσδιορισθεί η κατάσταση του αναφέροντος, είναι απαραίτητες 
λεπτομερέστερες πληροφορίες ως προς το εάν λαμβάνει κάποιο θεσμοθετημένο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο επίδομα γήρατος.

Προκειμένου να διευκρινισθεί η κατάσταση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα αποστείλουν 
επιστολή στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ζητώντας τους να διερευνήσουν την υπόθεση 
και θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Προκειμένου να προσδιορισθεί η κατάσταση του αναφέροντος, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
απηύθυναν επιστολή στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ζητώντας τους να διερευνήσουν
την υπόθεση. 

Στην απάντησή τους, της 26ης Αυγούστου 2009, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου
ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ο αναφέρων είναι συνταξιούχος δημοσίου του Ηνωμένου 
Βασιλείου και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι όντως το αρμόδιο κράτος για την παροχή 
επιδομάτων ασθενείας. Εντούτοις, υποστηρίζουν ότι ο αναφέρων δεν πληροί τις εθνικές 
προϋποθέσεις ώστε να είναι δικαιούχος του επιδόματος επειδή δεν βρισκόταν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο τις 26 από τις τελευταίες 52 εβδομάδες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 
του για αποκατάσταση του επιδόματος.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απαίτηση του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με την οποία ένας 
συνταξιούχος δημοσίου του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να βρίσκεται στην επικράτεια του
τελευταίου τις 26 από τις 52 εβδομάδες αντιβαίνει στην κοινοτική νομοθεσία και στις 
διατάξεις του κανονισμού 1408/71.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καταχώρησε επίσημη καταγγελία κατά του Ηνωμένου Βασιλείου.

                                               
1 Υπόθεση C-299/05 της 18.10.2007


