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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ginčija Jungtinės Karalystės valdžios institucijų (Darbo ir pensijų, 
negalios ir slaugytojų paslaugų departamento) sprendimą panaikinti jam suteiktą trečiojo 
asmens priežiūros pašalpą dėl to, kad jis nuolat gyvena Ispanijoje. Peticijos pateikėjas mano, 
kad sprendimas yra neteisingas, ir tvirtina, kad juo pažeidžiami šios srities EB teisės aktai bei 
Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Nr. 299/05. Peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamento imtis atitinkamų priemonių siekiant ištaisyti šią padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. birželio 19 d.

„Peticijos pateikėjas, kuris yra Ispanijoje gyvenantis Jungtinės Karalystės pilietis, skundžiasi 
tuo, kad Jungtinės Karalystės institucija nutraukė trečiojo asmens priežiūros pašalpos 
mokėjimą, kai jis apsigyveno Ispanijoje. Jis praneša pašalpą gavęs nuo 2005 m. birželio mėn., 
tačiau 2006 m. spalio mėn. ji buvo nutraukta mokėti. Be to, jis nurodė mokėjęs visas 
Jungtinės Karalystės nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos įmokas. Jis apskundė 
sprendimą panaikinti jam skirtą pašalpą, tačiau 2007 m. rugsėjo 21 d. jo skundas atmestas.

Trečiojo asmens priežiūros pašalpa yra Jungtinėje Karalystėje teikiama išmoka, kurią Europos 
Teisingumo Teismas socialinės apsaugos koordinavimo pagal Reglamentą Nr. 1408/71 
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tikslais laiko ligos išmoka pinigais1. Todėl Ispanijoje gyvenančio asmens teisei toliau gauti 
trečiojo asmens priežiūros pašalpą taikomos konkrečios reglamento, kuriuo reglamentuojamos 
tokios asmens, gyvenančio kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje asmuo buvo apdraustas, 
teisės į tokias išmokas, nuostatos.

Siekiant nustatyti, kokioje padėtyje yra peticijos pateikėjas, reikia išsamesnės informacijos dėl 
to, ar jis gauna kokias nors Jungtinės Karalystės įstatymuose numatytas senatvės išmokas. 
Siekdamos išsiaiškinti padėtį Komisijos tarnybos raštu kreipsis į Jungtinės Karalystės 
valdžios institucijas ir prašys ištirti šį atvejį. Komisija atitinkamai informuos Parlamentą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Siekdamos nustatyti, kokioje padėtyje yra peticijos pateikėjas, Komisijos tarnybos raštu 
kreipėsi į Jungtinės Karalystės valdžios institucijas ir paprašė ištirti peticijos pateikėjo atvejį.

2009 m. rugpjūčio 26 d. atsakyme Jungtinės Karalystės valdžios institucijos informavo 
Komisiją, kad peticijos pateikėjas yra Jungtinės Karalystės pensininkas ir kad Jungtinė 
Karalystė iš tikrųjų yra atsakinga už ligos išmokas. Vis dėlto jos mano, kad peticijos 
pateikėjas neatitinka nacionalinių teisės gauti išmoką sąlygų, nes prašymo atkurti išmokas 
pateikimo dieną 26 iš 52 pastarųjų savaičių jis nebuvo Jungtinėje Karalystėje.

Komisija mano, kad Jungtinės Karalystės reikalavimas, kad Jungtinės Karalystės pensininkas 
būtų jos teritorijoje 26 iš 52 savaičių prieštarauja Bendrijos teisei ir Reglamento Nr. 1408/71 
nuostatoms.

Todėl Komisija užregistravo oficialų skundą prieš Jungtinę Karalystę.“

                                               
1 2007 m. spalio 18 d. byla C-299/05. 


