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Temats: Lūgumraksts Nr. 1287/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
John Ross Patrick, par to, ka Lielbritānijas iestādes pārtraukušas apmeklējuma 
pabalsta izmaksu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd Lielbritānijas iestāžu (Nodarbinātības un pensiju 
departamenta Invaliditātes un aprūpētāju dienesta) lēmumu pārtraukt viņa apmeklējuma 
pabalsta izmaksu, pamatojoties uz to, ka viņš pastāvīgi dzīvo Spānijā. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka šis lēmums ir netaisnīgs un pretrunā ar EK tiesību aktiem šajā jomā, kā 
arī ar Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā Nr. 299/05. Lūgumraksta iesniedzējs mudina 
Eiropas Parlamentu veikt atbilstošus pasākumus, lai labotu šo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Apvienotās Karalistes valstspiederīgais, kas dzīvo Spānijā, 
sūdzas, ka Apvienotās Karalistes iestāde ir pārtraukusi apmeklējuma pabalsta izmaksu, kad 
viņš kļuva par Spānijas pastāvīgo iedzīvotāju. Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka viņš šo 
pabalstu saņēma kopš 2005. gada jūnija, bet tā izmaksāšana tika pārtraukta 2006. gada 
oktobrī. Turklāt viņš apstiprināja, ka ir pilnā apmērā veicis Apvienotās Karalistes valsts 
veselības apdrošināšanas iemaksas. Viņš pārsūdzēja lēmumu pārtraukt pabalsta izmaksu, bet 
pārsūdzību 2007. gada 21. septembrī noraidīja.
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Apmeklējuma pabalsts ir Apvienotās Karalistes pabalsts, kuru ir klasificējusi Eiropas Kopienu 
Tiesa, sociālās drošības koordinēšanas nolūkos saskaņā ar Regulu Nr. 1408/71 kā slimības 
pabalstu skaidrā naudā1. Tāpēc tiesības saņemt apmeklējuma pabalstu kā pastāvīgajam 
iedzīvotājam Spānijā attiecas uz īpašiem nosacījumiem regulā par tiesībām uz šādu pabalstu 
pastāvīgam iedzīvotājam dalībvalstī, kura nav viņa valstspiederības dalībvalsts.

Lai noteiktu lūgumraksta iesniedzēja situāciju, ir nepieciešams iegūt sīkāku informāciju par 
to, vai viņš saņem kādu Apvienotās Karalistes noteikto vecuma pabalstu. 
Lai precizētu situāciju, Komisijas dienesti rakstīs Apvienotās Karalistes iestādēm un lūgs 
izpētīt šo lietu. Komisija attiecīgi informēs Parlamentu.”

4. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lai noskaidrotu lūgumraksta iesniedzēja situāciju, Komisijas dienesti rakstiski vērsās pie 
Apvienotās Karalistes varas iestādēm un pieprasīja izpētīt lūgumraksta iesniedzēja lietu.

Savā 2009. gada 26. augusta atbildē Apvienotās Karalistes varas iestādes informēja Komisiju, 
ka lūgumraksta iesniedzējs ir Apvienotās Karalistes valsts pensionārs un ka Apvienotā 
Karaliste patiešām ir slimības pabalstu kompetentā valsts. Tomēr tās uzskata, ka lūgumraksta 
iesniedzējs neatbilst valsts nosacījumiem, lai būtu tiesīgs saņemt pabalstu, jo viņš pieteikuma 
atbalsta atjaunošanai iesniegšanas datumā Apvienotajā Karalistē nav bijis 26 no pēdējām 
52 nedēļām.

Komisija uzskata, ka Apvienotās Karalistes prasība, lai Apvienotās Karalistes pensionārs būtu 
tās teritorijā 26 no 52 nedēļām, ir pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem un Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 noteikumiem.

Tādēļ Komisija ir reģistrējusi oficiālu sūdzību pret Apvienoto Karalisti.”

                                               
1 2007. gada 18. oktobra Lieta C-299/05 


