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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1287/2008, którą złożył John Ross Patrick (Wielka Brytania) 
w sprawie wstrzymania wypłaty jego dodatku opiekuńczego przez władze 
brytyjskie 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje decyzję władz brytyjskich (Wydziału ds. Prac i Świadczeń 
Emerytalno-Rentowych, Niepełnosprawności oraz Służb Opieki) o wstrzymaniu wypłaty jego 
dodatku opiekuńczego ze względu na fakt, iż na stałe mieszka on w Hiszpanii. Składający 
petycję uznaje tę decyzję za niesprawiedliwą i uważa, że narusza ona prawodawstwo WE 
w tym obszarze, jak również decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
299/05. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie właściwych 
środków w celu naprawy sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Składający petycję, który jest obywatelem Wielkiej Brytanii zamieszkującym w Hiszpanii, 
skarży się, że od kiedy stał się rezydentem w Hiszpanii władze brytyjskie wstrzymały wypłatę 
jego dodatku opiekuńczego. Informuje on, że otrzymywał to świadczenie od czerwca 2005 r. 
i że jego wypłata została wstrzymana w październiku 2006 r. Składający petycję twierdzi 
ponadto, że opłacił wszystkie składki na brytyjskie ubezpieczenie społeczne. Złożył on 
odwołanie od decyzji wstrzymującej wypłatę jego świadczenia, lecz zostało ono odrzucone 
we wrześniu 2007 r.
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Dodatek opiekuńczy jest brytyjskim świadczeniem zakwalifikowanym przez Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości – do celów koordynacji zabezpieczenia społecznego na mocy 
rozporządzenia 1408/71 – jako świadczenie zdrowotne wypłacane w gotówce1. Dlatego 
prawo do dalszego otrzymywania dodatku opiekuńczego jako rezydent Hiszpanii podlega 
szczególnym przepisom rozporządzenia dotyczącym prawa do takich świadczeń dla rezydenta 
w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ubezpieczenia.

Aby określić sytuację składającego petycję, konieczne są dokładniejsze informacje na temat 
tego, czy otrzymuje on jakiekolwiek ustawowe brytyjskie świadczenie emerytalne.

W celu wyjaśnienia sytuacji służby Komisji wystosują pismo do władz brytyjskich z prośbą
o zbadanie tej sprawy. Komisja przekaże Parlamentowi odpowiednie informacje.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

W celu wyjaśnienia sytuacji składającego petycję służby Komisji zwróciły się z pismem do 
władz Wielkiej Brytanii, prosząc o zbadanie tej sprawy. 

W odpowiedzi z dnia 26 sierpnia 2009 r. władze brytyjskie poinformowały Komisję, że 
składający petycję rzeczywiście podlega systemowi emerytalno-rentowemu Wielkiej Brytanii, 
a więc to Wielka Brytania jest krajem właściwym do wypłacania świadczeń zdrowotnych. 
Stwierdzają one jednak, że składający petycję nie spełnia krajowych kryteriów 
uprawniających do otrzymywania świadczeń, ponieważ nie spełniał warunku obecności 
w Wielkiej Brytanii przez 26 z 52 tygodni w dniu składania wniosku o ponowne przyznanie 
zasiłku.

Komisja jest zdania, że warunek obecności na terenie Wielkiej Brytanii przez 26 z 52 tygodni 
jest sprzeczny z prawodawstwem Wspólnoty oraz postanowieniami rozporządzenia 
nr 1408/71. 

W związku z tym Komisja zarejestrowała formalną skargę przeciwko Wielkiej Brytanii.

                                               
1 Sprawa C-299/05 z 18.10.2007. 


