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Tárgy: A John Ross Patrick, brit állampolgár által benyújtott 1287/2008. számú petíció 
gondozási segélye folyósításának a brit hatóságok által történő beszüntetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megkérdőjelezi a brit hatóságok (Department for Works and Pensions, 
Disability and Carers Service) arra irányuló határozatát, hogy beszüntetik gondozási 
segélyének folyósítását, mivel állandó tartózkodási helye Spanyolországban van. A petíció 
benyújtója igazságtalannak tartja e határozatot, és úgy véli, hogy az sérti a szóban forgó 
területen hatályos közösségi jogszabályokat, valamint az Európai Bíróság által a 299/05. sz. 
ügyben hozott ítéletet. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen 
megfelelő intézkedéseket a helyzet kiigazítására.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció benyújtója, aki Spanyolországban élő brit állampolgár, sérelmezi, hogy az illetékes 
egyesült királyságbeli intézmény leállította gondozási segélyének folyósítását, amikor 
lakóhelyét Spanyolországba helyezte át. Tájékoztatása szerint 2005 júniusától kezdve 
részesült a juttatásban, a kifizetést azonban 2006 októberében leállították. Mint kifejtette, az 
Egyesült Királyságban teljes összegű egészségügyi hozzájárulást fizet. A juttatás 
folyósításának leállításáról szóló határozat ellen fellebbezett, fellebbezését azonban 2007. 
szeptember 21-én elutasították.
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A gondozási segély (Attendance Allowance) az Egyesült Királyság által nyújtott juttatás, 
amelyet az Európai Bíróság a szociális biztonsági rendszerek 1408/71/EGK rendelet szerinti 
összehangolása céljából pénzbeli betegbiztosítási ellátásnak minősített1. A gondozási segélyre 
való jogosultság spanyolországi lakosként való fenntartása ezért a biztosítás helye szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban élők e juttatásokra való jogosultságáról szóló rendelet egyedi 
rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.

A petíció benyújtója helyzetének meghatározásához részletesebb információkra van szükség 
arra vonatkozóan, hogy részesül-e bármilyen jogszabályban foglalt öregségi ellátásban az 
Egyesült Királyságban.
A helyzet tisztázása érdekében a Bizottság szolgálatai levélben fordulnak az Egyesült 
Királyság hatóságaihoz, kérve az ügy kivizsgálását. A Bizottság ennek megfelelően 
tájékoztatja majd a Parlamentet.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 25.

A Bizottság szolgálatai annak érdekében, hogy megismerjék a petíció benyújtójának 
helyzetét, írásban arra kérték az Egyesült Királyság hatóságait, hogy vizsgálják ki a petíció 
benyújtójának ügyét. 

2009. augusztus 26-i válaszukban az Egyesült Királyság hatóságai arról tájékoztatták a 
Bizottságot, hogy a petíció benyújtója az Egyesült Királyságban részesül állami nyugdíjban, 
valamint hogy a betegbiztosítási ellátás tekintetében valóban az Egyesült Királyság az 
illetékes állam. Mindazonáltal az az álláspontjuk, hogy a petíció benyújtója nem felel meg a 
nyugdíjjogosultság nemzeti feltételeinek, mert az ellátás ismételt folyósítására irányuló 
kérelem benyújtásának napjától eltelt 52 hétből 26-ot nem az Egyesült Királyságban töltött.

A Bizottság úgy véli, hogy az Egyesült Királyság azon követelménye, hogy az Egyesült 
Királyságban állami nyugdíjban részesülők 52 hétből 26-ot a területén töltsenek, ellentétben 
áll a közösségi joggal és az 1408/71/EGK rendelet rendelkezéseivel. 

Következésképpen a Bizottság az Egyesült Királyság elleni hivatalos panaszt vett 
nyilvántartásba.

                                               
1 C-299/05. sz. ügy, 2007. október 18.


