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privind sistarea unor beneficii sociale în Irlanda

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a venit în Irlanda în 2007, împreună cu soția și copilul. A lucrat o perioadă, însă 
încercările ulterioare de a-și găsi un loc de muncă au eșuat. În 2009 a solicitat alocația pentru 
persoana aflată în căutarea unui loc de muncă (jobseeker's allowance), însă i-a fost refuzată, 
deoarece Consiliul pentru beneficii sociale a considerat că nu întrunește condițiile pentru a 
trece testul privind „dreptul de ședere și rezidență obișnuită” (habitual residence test) și nu a 
dovedit că își caută de lucru în mod veritabil. Ca urmare a faptului că recursul petiționarului a 
fost respins, alte beneficii sociale riscă să fie sistate, de asemenea. Petiționarul și familia sa se 
află într-o situație financiară disperată și solicită intervenția Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Comisia face referire la observațiile sale referitoare la petiția nr. 1180/2010, în care a informat 
Comisia pentru petiții cu privire la faptul că legislația Uniunii Europene permite impunerea 
unei condiții de reședință în vederea obținerii dreptului de a primi anumite beneficii care intră 
în domeniul material de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 883/20041. Comisia a clarificat 
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aspectul că, de exemplu, aceasta ar fi situația în cazul indemnizației irlandeze pentru persoana 
aflată în căutarea unui loc de muncă, enumerată în anexa X la Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 și care constituie o prestație specială în numerar cu caracter necontributiv în 
sensul articolului 70 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004. În conformitate cu 
articolul 70 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, astfel de prestații speciale în 
numerar cu caracter necontributiv „se acordă exclusiv în statul membru în care persoana în 
cauză este rezidentă”. De asemenea, Comisia a menționat că articolul 1 litera (j) din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 definește „reședința” ca fiind locul în care o persoană este 
rezidentă în mod obișnuit.

Prin urmare, autoritățile irlandeze au acționat, în principiu, în conformitate cu legislația 
Uniunii Europene prin supunerea solicitării depuse de petiționar pentru indemnizația oferită 
persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă la niște teste privind reședința obișnuită în 
Irlanda.

Cu toate acestea, astfel cum a observat Comisia în observațiile referitoare la petiția 
nr. 1180/2010, noțiunea de „reședință” a fost clarificată și prin jurisprudența Curții de Justiție, 
ca fiind locul în care se află de obicei centrul de interese ale persoanei în cauză. În acel 
context, trebuie să se țină cont în special de situația familială a persoanei angajate, de 
motivele care au determinat-o să se mute, de durata și continuitatea reședinței, de faptul că are 
(dacă este cazul) un loc de muncă stabil și de intenția reieșită din toate aceste împrejurări.1

Este clar că stabilirea reședinței obișnuite a unei persoane în sensul Regulamentului (CE) 
nr. 883/2004 trebuie să se bazeze pe o evaluare totală a tuturor faptelor relevante din cazul 
respectiv, niciuna dintre aceste fapte nefiind per se un factor determinant.

În opinia Comisiei, din unele dintre împrejurările prezentate de petiționar ar rezulta că nu 
poate fi exclus ca petiționarul și familia sa să fi avut într-adevăr reședința obișnuită în Irlanda, 
în sensul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 în momentul în care acesta a solicitat 
indemnizația. Totuși, întrucât stabilirea reședinței obișnuite reprezintă o evaluare complexă 
globală a tuturor faptelor relevante – care nu sunt neapărat evidente din documentele depuse 
de petiționar – Comisia nu se află în poziția de a realiza o evaluare finală a locului în care 
petiționarul își are momentan reședința obișnuită. Prin urmare, Comisia va contacta 
autoritățile irlandeze și le va solicita să reexamineze situația petiționarului, luând în 
considerare toate faptele relevante. Comisia pentru petiții va fi informată imediat ce Comisia 
va primi rezultatele acestei reevaluări.

Din dosarul petiționarului rezultă că un alt motiv pentru care a fost refuzată cererea de 
acordare a indemnizației oferite persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă a fost că 
autoritățile irlandeze au descoperit că acesta nu a demonstrat că era cu adevărat în căutarea 
unui loc de muncă. În acest context, Comisia amintește că legislația Uniunii Europene nu 
stabilește un regim comun de securitate socială, ci permite coexistența mai multor regimuri 
naționale de securitate socială, singurul său obiectiv fiind acela de a asigura coordonarea 

                                                                                                                                                  
p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei (JO 
L 338, 22.12.2010, p. 35).

1
Cauza C-90/97 Swaddling [1999] Rec.I-1075, cu referire la cauza 76/76 Di Paolo [1977] Rec. 315, 
punctele 17-2ß, și cauza C-102/91 Knoch [1992] Rec. I-4341, punctele 21 și 23.
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acestor regimuri. Astfel, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, statele membre au 
puterea de a organiza propriile regimuri de securitate socială.1 Rezultă de aici că Irlanda este 
liberă să stabilească condițiile de acces la indemnizația oferită persoanelor care sunt în 
căutarea unui loc de muncă și la obligația de a căuta cu adevărat un loc de muncă. 
Interpretarea exactă a acestei noțiuni din legislația națională ține, în cazul petiționarului, de 
competența exclusivă a Irlandei și nu reprezintă o problemă de drept al Uniunii Europene.

În concluzie, în măsura în care petiționarul se referă la cererea de acordare a unei alocații 
suplimentare, Comisia subliniază că aceasta reprezintă un beneficiu de asistență socială și nu 
se încadrează în domeniul material de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

Cu toate acestea, chiar și în cazul beneficiilor care nu se încadrează în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, legislația Uniunii Europene2 interzice discriminarea pe 
motive de cetățenie pentru accesul la beneficiile sociale. Alocația suplimentară reprezintă, în 
mod evident, un astfel de beneficiu și nu ar trebui să existe discriminare pe motive de 
cetățenie pentru accesul la acest beneficiu.

În conformitate cu informațiile puse la dispoziția Comisiei3, în vederea calificării pentru 
obținerea alocației suplimentare, cetățenii UE care nu sunt considerați lucrători în Irlanda 
trebuie să îndeplinească criteriile de reședință obișnuită care iau în considerare cinci factori 
(durata și continuitatea reședinței în Irlanda sau în orice altă țară, durata și scopul oricărui tip 
de absență din Irlanda, natura și tipul locului de muncă, principalul centru de interes al 
solicitantului și intențiile viitoare ale solicitantului în cauză, astfel cum reies din toate 
împrejurările).

Testul privind reședința obișnuită, în special factorul legat de durata reședinței în Irlanda, 
introduce o condiție care este de natură să creeze o diferență între tratamentul cetățenilor 
irlandezi și cel al cetățenilor UE care nu au cetățenie irlandeză (care au șanse mai mici să 
îndeplinească aceste condiții comparativ cu cetățenii irlandezi). Această diferență poate 
genera o discriminare indirectă a cetățenilor UE care nu au cetățenie irlandeză, dar nu este 
neapărat în contradicție cu legislația UE, întrucât poate fi justificată prin criteriile dezvoltate 
de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Cu toate acestea, având în vedere că cererea petiționarului referitoare la alocația suplimentară 
pare să fi fost respinsă din cauza incapacității de a îndeplini criteriile de reședință obișnuită 
impuse pentru indemnizația oferită persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă, 
reexaminarea situației petiționarului de către autoritățile irlandeze ar putea să soluționeze 
reclamația în ceea ce privește alocația suplimentară.

Concluzie

Comisia va contacta autoritățile irlandeze, pentru ca acestea să reexamineze situația 
petiționarului în ceea ce privește reședința obișnuită a acestuia în momentul în care a formulat 

                                               
1
      A se vedea numai cauza C-503/09 Stewart [2011] Rec I-00000, punctul 75 și jurisprudența citată.

2
Articolul 18 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau articolul 24 alineatul (2) 
din Directiva 2004/38/CE. 

3
http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx
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cererea de acordare a indemnizației pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă. 
Comisia pentru petiții va fi informată de îndată ce Comisia va primi rezultatele acestei 
reevaluări.

În acest context, Comisia va atrage atenția Comisiei pentru petiții cu privire la faptul că există 
o diferență între testul privind reședința obișnuită, în conformitate cu legislația Uniunii 
Europene descrisă mai sus, și aplicarea unui drept suplimentar în ceea ce privește criteriile de 
ședere, în privința cărora Comisia a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva Regatului Unit.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 27 martie 2013

Comisia a observat că autoritățile irlandeze au acționat, în principiu, în conformitate cu 
legislația Uniunii Europene prin supunerea solicitării depuse de petiționar pentru indemnizația 
oferită persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă la niște teste privind reședința obișnuită 
în Irlanda. Cu toate acestea, este posibil ca autoritățile irlandeze să fi ajuns la o concluzie 
greșită că petiționarul nu își avea reședința obișnuită în Irlanda în momentul în care a formulat 
cererea de acordare a indemnizației pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă, 
deoarece unul dintre testele de stabilire a reședinței obișnuite a unei persoane este de a 
verifica durata șederii lor în Irlanda în momentul în care a fost formulată cererea de prestații, 
pe care Comisia îl consideră că încalcă legislația UE și pe care petiționarul nu a putut să-l 
treacă. Ulterior, Comisia a solicitat autorităților irlandeze să își revizuiască decizia în cazul 
petiționarului. Ca urmare a revizuirii deciziei lor, petiționarul a primit indemnizație pentru 
persoana aflată în căutarea unui loc de muncă din 1 mai 2012 și retroactiv până la 
27 iunie 2011.

În ceea ce privește cererea petiționarului de acordare a unei alocații suplimentare, autoritățile 
irlandeze au clarificat că petiționarului i-a fost plătită o alocație suplimentară din 
27 iunie 2011, în așteptarea plății indemnizației pentru persoana aflată în căutarea unui loc de 
muncă, până la 11 august 2011, când cererea sa pentru respectiva indemnizație a fost refuzată. 
În conformitate cu legislația irlandeză, alocația suplimentară și indemnizația pentru persoana 
aflată în căutarea unui loc de muncă nu pot fi plătite simultan, iar alocația suplimentară nu 
poate fi plătită când indemnizația pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă a fost 
refuzată. Atunci când petiționarului i-a fost acordată indemnizația pentru persoana aflată în 
căutarea unui loc de muncă în mai 2012, aceasta a inclus, astfel cum s-a menționat deja, 
plățile restante din 27 iunie 2011 până la 24 aprilie 2012. Petiționarul a primit suma plăților 
restante, mai puțin alocația suplimentară plătită din 27 iunie 2011 până la 11 august 2011.

Concluzie

Ca urmare a intervenției Comisiei, autoritățile irlandeze au reexaminat situația petiționarului 
și au decis să îi acorde indemnizația pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă 
retroactiv până în iunie 2011. Alocația suplimentară nu poate fi plătită pentru perioada 
respectivă. Astfel, cazul petiționarului a fost rezolvat. 


