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Britannika, dwar it-twaqqif tal-allowance għall-attendenza tiegħu mill-
awtoritajiet Britanniċi 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkontesta d-deċiżjoni tal-awtoritajiet Britanniċi (Department for Works and 
Pensions, Disability and Careers Service) li jwaqqfu l-allowance għall-attendenza tiegħu 
minħabba li huwa resident permanenti fi Spanja. Il-petizzjonant iħoss li din id-deċiżjoni hija 
inġusta u jqis li din tikser il-liġi tal-KE f’dan il-qasam, kif ukoll id-deċiżjoni tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja fil-kawża 299/05. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jieħu miżuri xierqa biex titranġa din is-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta' Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta'Ġunju 2009.

Il-petizzjonant, ċittadin tar-Renju Unit residenti fi Spanja, jilmenta li l-ħlas tal-Allowance 
għall-Attendenza twaqqfet mill-istituzzjoni tar-Renju Unit meta sar resident fi Spanja. 
Jiddikjara li kien ilu jirċievi l-benefiċċju minn Ġunju tal-2005 iżda li l-benefiċċju twaqqaf 
f'Ottubru tal-2006. Barra minn hekk, iddikjara li ħallas il-kontribuzzjonijiet kollha lis-Servizz 
Nazzjonali tas-Saħħa tar-Renju Unit. Appella kontra d-deċiżjoni li jitwaqqaf il-benefiċċju 
tiegħu iżda l-appell kien irrifjutat fil-21 ta' Settembru 2007.

L-Allowance għall-Attendenza huwa benefiċċju tar-Renju Unit li kien ikklassifikat mill-Qorti 
tal-Ġustizzja Ewropea, għal raġunijiet ta' koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali skont ir-
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Regolament 1408/71, bħala benefiċċju għall-mard f'kontanti1. Għalhekk, id-dritt li jibqa' 
jirċievi l-Allowance għall-Attendenza bħala resident fi Spanja huwa suġġett għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-Regolament dwar id-dritt għal tali benefiċċji għal resident fi Stat 
Membru li ma jkunx l-Istat Membru ta' affiljazzjoni.

Sabiex tkun iddeterminata s-sitwazzjoni tal-petizzjonant hija meħtieġa informazzjoni aktar 
dettaljata dwar jekk huwiex qed jirċievi xi benefiċċju statutarju għall-anzjani mir-Renju Unit.

Sabiex is-sitwazzjoni tkun iċċarata, is-servizzi tal-Kummissjoni se jiktbu lill-Awtoritajiet tar-
Renju Unit u jitolbu investigazzjoni tal-każ. Il-Kummissjoni se tinforma lill-Parlament kif 
xieraq.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Sabiex tiġi determinata s-sitwazzjoni tal-petizzjonant, is-servizzi tal-Kummissjoni kitbu lill-
awtoritajiet tar-Renju Unit u talbu li ssir investigazzjoni dwar il-każ tal-petizzjonant.  

Fir-risposta tagħhom tas-26 ta’ Awwissu 2009, l-awtoritajiet tar-Renju Unit infurmaw lill-
Kummissjoni li l-petizzjonant huwa pensjonant tal-Istat tar-Renju Unit u li r-Renju Unit huwa 
fil-fatt l-Istat kompetenti għall-benefiċċji tal-mard. Madankollu, huma tal-fehma li l-
petizzjonant qed jonqos milli jissodisfa l-kundizzjonijiet nazzjonali għad-dritt tal-benefiċċju 
minħabba li hu ma kienx preżenti fir-Renju Unit għal 26 ġimgħa fl-aħħar 52 ġimgħa meta 
applika mill-ġdid għall-benefiċċju.

Il-Kummissjoni tqis li r-rekwiżit tar-Renju Unit li pensjonant tal-Istat tar-Renju Unit għandu 
jkun preżenti fit-territorju tiegħu għal 26 ġimgħa minn 52 imur kontra l-liġi Komunitarja u d-
dispożizzjonijiet tar-Regolament 1408/71.   

Konsegwentement, il-Kummissjoni rreġistrat ilment formali kontra r-Renju Unit.

                                               
1 Kawża C-299/05 tat-18 ta’ Ottubru 2007. 


