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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1287/2008, adresată de John Ross Patrick, de cetăţenie britanică, 
privind întreruperea alocaţiei sale pentru îngrijire de către autorităţile britanice 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul contestă decizia autorităţilor britanice (Departamentul pentru muncă şi pensii, 
Serviciul pentru persoane cu dizabilităţi şi îngrijitori ai acestora) de a-i întrerupe alocaţia 
pentru îngrijire datorită faptului că este rezident permanent în Spania. Petiţionarul consideră 
că această decizie este nedreaptă şi încalcă legislaţia CE în domeniu, precum şi decizia Curţii 
Europene de Justiţie în cauza 299/05. Petiţionarul solicită Parlamentului European să ia 
măsurile necesare pentru remedierea situaţiei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Petiţionarul, care este cetăţean britanic cu reşedinţa în Spania, reclamă faptul că plata alocaţiei 
sale pentru îngrijire a fost întreruptă de instituţia britanică menţionată, atunci când a devenit 
rezident în Spania. El afirmă că a primit alocaţia din iunie 2005, dar că plata acesteia a fost 
suspendată în octombrie 2006. În plus, menţionează că şi-a achitat toate contribuţiile la 
sistemul britanic de asigurări de sănătate. Petiţionarul a făcut apel împotriva deciziei de 
întrerupere a plăţii alocaţiei, dar acesta a fost respins la 21 septembrie 2007.

Alocaţia pentru îngrijire reprezintă o indemnizaţie britanică, clasificată de Curtea Europeană 
de Justiţie, în scopul coordonării securităţii sociale în conformitate cu Regulamentul nr. 
1408/71, drept prestaţie de boală în numerar. Prin urmare, dreptul de a primi în continuare 
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alocaţia pentru îngrijire ca rezident în Spania face obiectul unor dispoziţii specifice ale 
regulamentului referitoare la dreptul la asemenea indemnizaţii al unui rezident într-un alt stat 
membru decât cel de afiliere.

Pentru a stabili situaţia petiţionarului, sunt necesare informaţii mai detaliate cu privire la 
eventuala primire a unei pensii statutare de vârstă din Regatul Unit.
În vederea clarificării situaţiei, serviciile Comisiei vor contacta în scris autorităţile britanice şi 
vor solicita investigarea acestui caz. Comisia va informa Parlamentul în mod corespunzător.

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

Pentru a stabili care este situaţia petiţionarului, serviciile Comisiei au contactat în scris 
autorităţile britanice şi au solicitat investigarea acestui caz.

În răspunsul lor din 26 august 2009, autorităţile britanice au informat Comisia că petiţionarul 
este pensionar în cadrul fondului de pensii public al Regatului Unit şi că Regatul Unit este, 
într-adevăr, statul competent pentru prestaţiile de boală. Cu toate acestea, autorităţile 
consideră că petiţionarul nu îndeplineşte condiţiile naţionale pentru a beneficia de dreptul la 
indemnizaţie, deoarece nu a fost prezent pe teritoriul Regatului Unit timp de 26 de săptămâni 
din cele 52 anterioare depunerii cererii de repunere în drepturi privind plata indemnizaţiei.

Comisia consideră că obligaţia impusă pensionarilor de a fi prezenţi pe teritoriul Regatului 
Unit timp de 26 de săptămâni din cele 52 este contrară legislaţiei comunitare şi dispoziţiilor 
Regulamentului nr. 1408/71.

Prin urmare, Comisia a înregistrat o plângere oficială împotriva Regatului Unit.


