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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 401/2009, adresată de Avram Simon, de cetățenie germană, privind 
presupusa discriminare pe motive de cetățenie în Regatul Unit și limitarea 
libertății de circulație

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, un pensionar german care trăiește în Regatul Unit, se plânge de faptul că Your 
Homes Newcastle a respins solicitarea sa de a primi o locuință socială. Your homes susține că 
petiționarul nu îndeplinește criteriile necesare pentru a obține locuința pe care o oferă întrucât 
aceasta consideră că petiționarul este „o persoană din străinătate, supusă controlului 
imigrației”. Petiționarul protestează împotriva acestui statut și susține că este discriminat pe 
motive de naționalitate și că dreptul său la liberă circulație pe teritoriul UE este încălcat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționarul, pensionar german care locuiește în Regatul Unit, reclamă faptul că autoritățile 
din Regatul Unit i-au respins cererea de locuință socială pe motiv că nu a promovat „testul 
privind reședința obișnuită” (Habitual Residence Test) și nu a putut să dovedească statutul său 
de lucrător. Petiționarul reclamă că este discriminat pe motive de cetățenie și că i se încalcă 
dreptul de liberă circulație în cadrul UE.

Articolul 18 din Tratatul CE prevede că orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă 
circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor 
prevăzute de prezentul tratat și de dispozițiile de aplicare a acestuia. Respectivele limitări și 
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condiții se regăsesc în Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din directivă, sub rezerva dispozițiilor speciale 
prevăzute expres de tratat și de dreptul derivat, orice cetățean al Uniunii care își are reședința 
pe teritoriul statului membru gazdă se bucură de egalitate de tratament în raport cu 
resortisanții statului membru respectiv în domeniul de aplicare a tratatului.

Accesul la locuințe sociale intră în domeniul de aplicare a tratatului și nu ar trebui să existe 
nicio discriminare pe motive de cetățenie. Obligația de a promova „testul privind reședința 
obișnuită” (Habitual Residence Test) este o condiție pe care resortisanții Regatului Unit sunt 
mai pasibili să o îndeplinească, conducând astfel la o discriminare indirectă pe motive de 
cetățenie. O astfel de condiție s-ar putea justifica numai dacă s-ar baza pe considerații 
obiective, independente de cetățenie persoanelor în cauză și proporționale cu scopul legitim al 
dispozițiilor naționale.

Pentru verificarea conformității Legii Locuințelor din 1996 (Housing Act 1996), Comisia a 
solicitat autorităților din Regatul Unit să își prezinte observațiile cu privire la „testul privind 
reședința obișnuită” (Habitual Residence Test) și justificarea acestuia.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 16 decembrie 2011

Astfel cum se indică în comunicările sale anterioare referitoare la prezenta petiție, Comisia a 
solicitat autorităților din Regatul Unit să își prezinte observațiile cu privire la „testul privind 
reședința obișnuită” (HRT) și justificarea acestuia. 

Autoritățile din Regatul Unit au răspuns la 16 iunie 2011 și au descris cadrul juridic aplicabil 
în Regatul Unit. În conformitate cu normele din Regatul Unit, anumite categorii de cetățeni ai 
UE1 sunt eligibile pentru a li se aloca o locuință socială fără a fi necesară deținerea în mod 
obișnuit a reședinței în Regatul Unit, astfel încât aceste categorii sunt eligibile pentru o 
locuință socială de îndată ce sosesc în Regatul Unit.

Pe de altă parte, cetățenii UE al căror drept de ședere în Regatul Unit este condiționat de 
deținerea unor resurse suficiente2 și membrii familiei lor trebuie să aibă reședința obișnuită în 
Regatul Unit pentru a fi eligibili pentru asistență.

În ceea ce privește „testul privind reședința obișnuită” (HRT), autoritățile din Regatul Unit au 
declarat că termenul „reședință obișnuită” nu este definit în legislația britanică, ci este un fapt, 
luând în considerare toate circumstanțele într-un caz specific. Testul se concentrează pe 
împrejurarea și natura șederii. Jurisprudența britanică a stabilit că responsabilii politici trebuie 
să ia în considerare factorii, inclusiv natura generală a șederii, motivele sosirii și durata 
efectivă a șederii.

                                               
1 Lucrători, lucrători care desfășoară o activitate independentă, persoane care își păstrează statutul de 

lucrători, cetățenii UE cu drept de ședere permanentă în Regatul Unit și membrii familiei tuturor grupurilor 
de cetățeni ai UE menționate mai sus.

2 Cetățenii UE care intră sub incidența articolului 7 alineatul (1) literele (b) sau (c) din Directiva 2004/38/CE.
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În ceea ce privește locuințele sociale, autoritățile din Regatul Unit au confirmat faptul că HRT 
poate fi realizat de obicei după 3 luni de ședere, ceea ce demonstrează o legătură și o integrare 
suficientă în Regatul Unit. HRT se aplică și resortisanților Regatului Unit. Diferența de 
tratament dintre resortisanții Regatului Unit (care au, în general, mai multe șanse să 
promoveze HRT) și cetățenii UE poate fi justificată în opinia autorităților din Regatul Unit 
întrucât sistemul atinge obiectivul legitim de distribuire corectă și echitabilă a unei resurse 
publice limitate care dă posibilitatea celor care sunt eligibili și au prioritate suficientă să 
obțină o locuință.

Concluzie

Cererea pentru locuință socială a fost depusă de petiționar la doar câteva săptămâni după 
sosirea lui în Regatul Unit. După ce a analizat cazul acestuia, Comisia nu a identificat nicio 
încălcare a legislației UE.


