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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0902/2012, adresată de Steven Sylvester, de cetățenie britanică, privind 
exportul indemnizației sale de subzistență pentru persoanele cu handicap (DLA)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul are probleme serioase de sănătate. În 2002, acesta a părăsit Regatul Unit pentru a-
și stabili reședința în Norvegia (membră a Spațiului Economic European). Acesta a primit 
informații contradictorii de la Departamentul de pensii, muncă și securitate socială în ceea ce 
privește dreptul său de a primi în continuare indemnizația de subzistență pentru persoanele cu 
handicap. Nu mai este nevoie să spunem că acesta nu o primește. Petiționarul a contactat 
serviciul Europa ta – Consiliere, Solvit și deputatul britanic în Parlamentul European care îl 
reprezintă, solicitându-le să prezinte cazul său Ombudsmanului din Parlamentul Regatului 
Unit.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Petiționarul este un cetățean britanic care primea indemnizație de subzistență pentru 
persoanele cu handicap, o prestație bănească de incapacitate alocată persoanelor care au un 
handicap grav, înainte de mutarea lui în Norvegia în noiembrie 2002. El a solicitat, după 
mutarea sa, continuarea plății indemnizației de subzistență pentru persoanele cu handicap, 
care i-a fost refuzată pe motiv că prestația nu poate fi exportată în alt stat membru al UE. 

La 18 octombrie 2007, Curtea de Justiție a pronunțat hotărârea în cauza C-299/05 (Comisia 
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Comunităților Europene împotriva Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene)1

potrivit căreia indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap este o prestație de 
incapacitate exportabilă. Petiționarul a solicitat repunerea sa în drepturi în 2010, care i-a fost 
refuzată de autoritățile britanice. Petiționarul a depus o cerere pentru pensie de invaliditate în 
Norvegia în 2010, dar acesta i-a fost refuzată deoarece nu îndeplinea condiția de a fi lucrat 
acolo timp de trei ani. Petiționarul a solicitat, în ceea ce privește revendicarea indemnizației 
de subzistență pentru persoanele cu handicap, repunerea în drepturi încă din 2002.

Până la mutarea sa în 2002, petiționarul își avea reședința în Regatul Unit și beneficia de plata
continuă a indemnizației de subzistență pentru persoanele cu handicap. La momentul mutării 
sale în noiembrie 2002, indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap era 
considerată o „prestație specială de tip necontributiv”. Prestațiile au caracteristici atât de 
securitate socială, cât și de asistență socială. Atunci când sunt enumerate în anexa IIa la 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/712, nu este necesar ca aceste prestații să fie exportate în alt stat 
membru al UE sau într-un stat membru al SEE. Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 se aplică 
Norvegiei în temeiul anexei VI la Acordul privind Spațiul Economic European3.

În cadrul hotărârii din 18 octombrie 2007 privind cauza C-299/05, Curtea de Justiție a 
acceptat solicitarea Comisiei de a anula introducerea indemnizație de subzistență pentru 
persoanele cu handicap în anexa IIa din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Ulterior, Guvernul 
Regatului Unit a acceptat că indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap este o 
prestație bănească de incapacitate care este eligibilă pentru exportul în alte state membre ale 
UE. S-a raportat că, pentru persoanele care și-au pierdut dreptul la indemnizația de subzistență 
pentru persoanele cu handicap din cauză că s-au mutat în alt stat membru în perioada 
martie 2001-18 octombrie 2007, plata acestor prestații va fi considerată începând cu 
18 octombrie 2007, cu condiția să fi fost îndeplinite cerințele privind eligibilitatea din dreptul 
național relevant și din dreptul UE la data depunerii cererii de repunere în drepturi și pe 
întreaga perioadă în care cererea lor a fost refuzată.

Atunci când petiționarul a depus cererea de repunere în drepturi pentru indemnizația de 
subzistență pentru persoanele cu handicap, a fost refuzat de autoritățile britanice pe motiv că 
petiționarul nu îndeplinea cerințele de asigurare națională pentru a putea revendica o prestație 
de incapacitate în Regatul Unit pe parcursul perioadei de refuz. Motivul refuzului este că 
petiționarul nu beneficia de nicio pensie de stat, nicio prestație de incapacitate pe termen lung 
sau niciun ajutor de înmormântare atunci când a părăsit Regatul Unit. În plus, el nu este 
asigurat în Regatul Unit și nici nu are un membru al familiei sale care să fie asigurat.

Pe baza informațiilor furnizate de către petiționar, Comisia ezită să accepte argumentarea 
                                               
1 Cazul C-299/05, Comisia Comunităților Europene împotriva Parlamentului European și 
Consiliului Uniunii Europene, Culegerea 2007, p. I-8695.
2 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară 
activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul 
Comunității (JO L 149, 5.7.1971, p. 2), astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 592/2008 (JO L 177, 4.7.2008, p. 1).
3JO L 1, 3.1.1994, p. 3, și jurnalele oficiale ale statelor membre AELS.
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autorităților britanice. În definitiv, dacă autoritățile britanice nu sistau plata continuă a 
indemnizației de subzistență pentru persoanele cu handicap către petiționar după mutarea sa în 
2002, Regatul Unit ar fi fost în continuare statul competent în ceea ce privește exportul acestei 
prestații bănești de incapacitate, iar legislația Regatului Unit s-ar fi fost aplicabilă în 
continuare. Situația ar fi fost diferită dacă legislația norvegiană devenea aplicabilă 
petiționarului în conformitate cu regulile privind legislația aplicabilă de la articolul 13 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. În hotărârea sa privind cauza C-276/96 (Kuusijärvi)1,
Curtea de Justiție a decis că „faptul că legislația unui stat membru condiționează dreptul de a 
fi sau de a rămâne afiliat la regimul de securitate socială al respectivului stat membru al unei 
persoane care și-a încetat orice activitate profesională pe teritoriul său și care, astfel, nu mai 
îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71 de a avea reședința pe teritoriul său nu lipsește articolul 13 alineatul (2) litera (f) 
din regulament de efectele sale practice și nu exclude persoana în cauză de la aplicarea 
întregii legislații privind securitatea socială, în special cea aplicabilă în virtutea 
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71”.

Articolul 13 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 prevede o normă 
conflictuală pentru persoanele care nu sunt (sau nu mai sunt) implicate în activități 
profesionale. Potrivit respectivei hotărâri, „persoana căreia nu îi mai este aplicabilă legislația 
unui stat membru, fără ca legislația altui stat membru să îi fie aplicabilă în conformitate cu 
una dintre regulile stabilite în paragrafele anterioare sau în conformitate cu una dintre 
excepțiile stabilite la articolele 14-17, face obiectul legislației statului membru pe teritoriul 
căruia are reședința în conformitate exclusiv cu dispozițiile legislației respective”.

La momentul mutării în Norvegia în 2002, legislația britanică a încetat efectiv să se aplice 
petiționarului, deoarece el nu mai benefica de nicio prestație în Regatul Unit care să creeze o 
legătură autentică cu sistemul de securitate socială al Regatului Unit. Dacă nu devine altă 
legislație aplicabilă petiționarului, el devine obiectul legislației statului membru de reședință. 
Rezultă din unul dintre documentele anexate la petiție de către petiționar că el a beneficiat de 
ajutoare pentru reabilitare în Norvegia, pentru o anumită perioadă de timp. Astfel, petiționarul 
a solicitat și a primit prestații bănești de incapacitate din partea statului membru de reședință, 
după ce și-a stabilit reședința în acesta. 

Prin scrisoarea din 19 mai 2011, Ministerul Regal al Muncii informa petiționarul că nu este 
eligibil pentru o pensie de invaliditate, deoarece perioada sa de asigurare în Norvegia nu 
îndeplinea cerința potrivit căreia o persoană trebuie să fie asigurată în ultimii trei ani înainte 
de apariția invalidității. De asemenea, petiționarul nu a completat nicio perioadă de asigurare 
în temeiul legislației britanice care ar putea să fie luată în considerare în vederea obținerii unui 
drept la o pensie de invaliditate în temeiul articolului 45 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71.

Deși din petiție lipsește motivul pentru care perioadele de asigurare din Regatul Unit nu pot fi 
însumate, Comisia ar dori să menționeze următoarele: În temeiul articolului 45 din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, instituția competentă, acolo unde este necesar, ia în 
considerare perioadele de asigurare sau de reședință finalizate în conformitate cu legislația 
oricărui alt stat membru ca și când ele ar fi finalizate în conformitate cu propria legislație. Un 
stat membru are dreptul să impună o perioadă minimă de contribuție pentru dobândirea 
                                               
1   Cauza C-275/96, Kuusijärvi, [1998], Rec. I-3419, punctul 32.
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dreptului la o pensie acordată în conformitate cu legislația națională și să definească natura și 
limitele perioadelor de asigurare care pot fi luate în considerare în acest scop, cu condiția ca, 
în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, perioadele finalizate în 
conformitate cu legislația oricărui alt stat membru să fie luate în considerare, de asemenea, în 
aceleași condiții ca și când ar fi fost finalizate în conformitate cu legislația națională1. Într-un 
asemenea sistem este implicit că, în funcție de statul membru în care persoana în cauză a 
lucrat, condițiile care reglementează îndeplinirea perioadelor de încadrare în muncă sau de 
asigurare vor diferi. În conformitate cu articolul 1 litera (r) din Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/71, condițiile respective sunt definite exclusiv de legislația statului membru în 
temeiul căreia au fost finalizate perioadele în cauză.

Dacă perioadele de asigurare îndeplinite în Regatul Unit sunt perioade de reședință, în timp ce 
pensia de invaliditate din Norvegia ia în considerare numai perioadele de încadrare în muncă, 
acesta în sine nu constituie un tratament mai puțin favorabil aplicat lucrătorilor migranți 
Având în vedere disparitățile dintre legislațiile privind securitatea socială, care nu sunt 
rezolvate prin dispoziții de coordonare, mutarea dintr-un stat membru în altul poate fi mai 
mult sau mai puțin avantajoasă pentru persoana asigurată.

Concluzie

Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 prevede un sistem obligatoriu de norme conflictuale care 
stabilesc ce legislație se aplică unei persoane care se află într-o situație transfrontalieră. 

În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, legislația statului membru de reședință 
ar putea deveni aplicabilă numai dacă legislația statului membru în temeiul căreia persoana 
era acoperită a încetat să i se aplice în prealabil. Petiționarul a făcu în mod efectiv obiectul 
legislației privind securitatea socială a statului său membru de reședință și a beneficiat de 
respectivul sistem de asigurări sociale după ce și-a stabilit reședința în respectivul stat 
membru. Faptul că el poate să aibă sau să nu aibă dreptul al alte prestații de securitate socială 
în cadrul respectivului sistem trebuie decis prin legislația națională, având în vedere că o 
persoană care migrează nu primește un tratament mai puțin favorabil.

                                               
1 Cauza C-306/03 Salgado Alonso, [2005] Rec. I-705, punctul 31.


