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25.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0876/2008, adresată de Lucy Jane Marie Stewart, de cetăţenie britanică, 
privind dreptul acesteia la pensia de incapacitate atunci când locuieşte într-un alt 
stat membru UE decât statul al cărui resortisant este.

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara, resortisant britanic în vârstă de 18 ani, născută cu sindromul Down şi care 
locuieşte împreună cu familia sa adoptivă în Spania, consideră că dreptul său la liberă 
circulaţie şi şedere într-un alt stat membru UE este afectat de dispoziţiile legislaţiei britanice 
care o împiedică să primească ajutoare de incapacitate atunci când locuieşte în străinătate. 
Părinţii petiţionarei, ambii pensionaţi, primesc în prezent alocaţie pentru creşterea copilului şi 
creditul pentru creşterea copilului din partea Regatului Unit, însă ajutoarele vor înceta când 
aceasta va împlini 19 ani. Petiţionara a solicitat autorităţilor britanice acordarea unei pensii de 
incapacitate după împlinirea vârstei de 19 ani, însă cererea a fost respinsă din cauza faptului 
că aceasta nu mai locuieşte în Regatul Unit, ci în Spania. Petiţionara critică faptul că, în 
temeiul legislaţiei CE, ea nu are drepturi pe cont propriu, ci numai ca membru al unei familii. 
Aceasta contestă dispoziţiile legislaţiei Regatului Unit privind pensia de incapacitate, precum 
şi legislaţia CE privind libera circulaţie a persoanelor, întrucât aceasta acoperă numai 
persoanele salariate şi pe cele care desfăşoară activităţi independente. Petiţionara, care nu va 
fi niciodată salariată în Spania, consideră că ar trebui să beneficieze de transferul drepturilor 
sale de pensie de incapacitate în ţara actuală de reşedinţă a acesteia ca orice alt cetăţean UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiţia

Petiţionara este mama unui copil cu handicap. Copilul este beneficiar pe cont propriu al unui 
ajutor de incapacitate din partea Regatului Unit, alocaţia pentru persoanele cu handicap, care 
i-a fost acordat în 1990, la vârsta de numai 6 luni. Ajutorul a fost acordat la acel moment ca o 
prestaţie contributivă de invaliditate şi a fost plătit (exportat) fără restricţii beneficiarilor care 
locuiesc în afara Regatului Unit. În 1992, ca urmare a modificării legislaţiei atât la nivel 
naţional, cât şi comunitar, ajutorul nu a mai fost plătit persoanelor care locuiesc în afara 
Regatului Unit. Cu toate acestea, în temeiul dispoziţiilor tranzitorii din articolul 95b din 
Regulamentul nr. 1408/71, ajutorul a devenit plătibil pentru persoanele care locuiesc în 
străinătate, dacă ajutorul li s-a acordat înainte ca modificarea legislativă să aibă loc. 
Autorităţile Regatului Unit admit că aceasta este situaţia în care se află copilul petiţionarei şi i 
se plăteşte în continuare ajutorul, în calitate de rezident în Spania.

În conformitate cu legislaţia naţională a Regatului Unit, un beneficiar al alocaţiei pentru 
persoanele cu handicap care locuieşte în Regatul Unit are dreptul să primească ajutorul pentru 
incapacitate de la vârsta de 16 ani. Cu toate acestea, copilului petiţionarei i s-a refuzat ajutorul 
pentru simplul motiv că nu locuieşte în Regatul Unit. Petiţionara întreabă dacă refuzul este 
sau nu în conformitate cu dreptul comunitar.

Observaţiile Comisiei

Serviciile Comisiei consideră că este contrar articolului 3 din Regulamentul nr. 1408/71 
refuzul de a acorda ajutorul de incapacitate din partea Regatului Unit unei persoane care se 
încadrează în sfera personală de aplicare a Regulamentului 1408/71, din simplul motiv că 
persoana nu locuieşte în Regatul Unit. Serviciile Comisiei se vor adresa, prin urmare, în scris 
autorităţilor Regatului Unit şi vor solicita o investigaţie în acest caz.

Concluzii

Pentru a clarifica situaţia copilului petiţionarei, serviciile Comisiei se vor adresa în scris 
autorităţilor Regatului Unit şi vor solicita o investigaţie în acest caz.

Serviciile Comisiei vor informa Parlamentul cu privire la răspuns.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Serviciile Comisiei s-au adresat în scris autorităţilor Regatului Unit şi au solicitat o 
investigaţie în acest caz. Autorităţile au răspuns printr-o scrisoare din 3 martie 2009 şi au 
afirmat că problema face în prezent obiectul unor proceduri judiciare şi că, prin urmare, nu 
sunt în măsură să discute aspectele ridicate de serviciile Comisiei.
Petiţionarul a furnizat informaţii suplimentare în legătură cu procedurile judiciare.

Serviciile Comisiei au analizat situaţia asupra căreia petiţionarul a atras atenţia şi au ajuns la 
concluzia că există suficiente motive pentru a înregistra o plângere oficială împotriva 
Regatului Unit pe baza articolului 3 din Regulamentul 1408/71.
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