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Ref.: Petiția nr. 1171/2012, adresată de Steven Sylveser, de cetățenie britanică, privind 
exportabilitatea indemnizației de subzistență pentru persoanele cu handicap din 
Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționarul acuză Ministerul Muncii și Pensiilor din Regatul Unit de nerespectarea 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 
Petiționarul explică faptul că a beneficiat de indemnizația de subzistență pentru persoanele cu 
handicap (Disability Living Allowance – DLA) în perioada 1999-2001, perioadă în care a 
locuit în Regatul Unit. Cu toate acestea, din 2002, când s-a mutat în Norvegia, petiționarul nu 
a mai primit indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap (DLA). Petiționarul 
menționează o hotărâre pronunțată de Curtea de Justiție a UE în 2007 în cauza C-299/05, care 
se pare că a confirmat faptul că DLA poate fi exportată în alte state membre ale UE. 
Petiționarul se adresează Ministerului Muncii și Pensiilor din 2010. Deși fără succes până în 
prezent, acesta așteaptă un răspuns din septembrie 2012. De asemenea, petiționarul a depus o 
plângere la ombudsmanul pentru servicii de sănătate din Regatul Unit, care a conchis că nu 
poate interveni. În plus, petiționarul observă faptul că autoritățile norvegiene i-au refuzat 
dreptul la pensie de handicap din cauză că acesta nu a contribuit niciodată la sistemul de 
securitate socială în țara respectivă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Până la mutarea sa în 2002, petiționarul își avea reședința în Regatul Unit și beneficia de plata 
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continuă a indemnizației de subzistență pentru persoanele cu handicap. La momentul mutării, 
în noiembrie 2002, indemnizația de subzistență pentru persoanele cu handicap era considerată 
o „prestație specială de tip necontributiv”. Aceste prestații au caracteristici atât de securitate 
socială, cât și de asistență socială. În contextul enumerării în anexa IIa la Regulamentul (CEE) 
nr. 1408/711, nu se presupune implicit că prestațiile pot fi 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 European2.

În Hotărârea din 18 octombrie 2007 în cauza C-299/05, Curtea de Justiție a acceptat 
solicitarea Comisiei de a anula introducerea indemnizației de subzistență pentru persoanele cu 
handicap în anexa IIa la 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, 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 îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de dreptul național relevant și de 
dreptul UE la data depunerii cererii de repunere în drepturi și pe întreaga perioadă în care 
cererea lor a fost refuzată.

Cu toate acestea, un grup de persoane rămâne în continuare în afara domeniului de aplicare al 
acestei decizii. Întrucât hotărârea Curții de Justiție în cauza C-503/09 Lucy Stewart nu a 
abordat problema aplicării testului de prezență în trecut pentru prestațiile bănești de 
incapacitate, procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată împotriva Regatului 
Unit rămâne deschisă.

Referitor la situația petiționarului, plata indemnizației de subzistență pentru persoanele cu 
handicap nu a putut fi reinstituită: nu ca urmare a punerii în aplicare a testului de prezență în 
trecut, deoarece acesta se încadrează în grupul persoanelor pentru care guvernul Regatului 
Unit consideră că testul de prezență în trecut este îndeplinit, ci pentru că alte condiții de drept 
nu au fost îndeplinite în perioada în care cererea sa a fost anulată.

Aplicarea legislației Regatului Unit încetează în cazul în care legislația norvegiană devine 
aplicabilă pentru petiționar în conformitate cu normele privind legislația aplicabilă prevăzute 
la articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Potrivit hotărârii Curții de Justiție în 
cauza C-276/96 (Kuusijärvi)3, „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 este de natură să 
priveze articolul 13 alineatul (2) litera (f) din regulament de efectele sale practice și nu 

                                               
1 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariați, persoanele care desfășoară activități independente și membrii familiilor 
acestora care se deplasează în interiorul 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).
2JO L 1, 3.1.1994, p. 3 și monitoarele oficiale ale statelor membre ale AELS.
3 Cauza C-275/96, Kuusijärvi, Rec., 1998, p. I-3419, punctul 32.
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exclude persoana în cauză de la aplicarea legislației privind securitatea socială în ansamblul 
său, în special cea aplicabilă în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71”.

Articolul 13 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 stabilește o regulă în 
cazul unei situații conflictuale pentru persoanele care nu (mai) sunt implicate în activități 
profesionale. Potrivit acestei reguli, „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 
sau dispozițiile speciale 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 i se aplice 
petiționarului, deoarece acesta nu mai primea de la Regatul Unit nicio prestație care să creeze 
o legătură autentică cu sistemul britanic de securitate socială. Din unul dintre documentele 
anexate la petiție de către petiționar, rezultă faptul că el a beneficiat pentru o anumită perioadă 
de timp de ajutoare pentru reabilitare acordate de Norvegia. Astfel, petiționarul a solicitat și a 
primit prestații bănești de incapacitate din partea statului membru de reședință după ce și-a 
stabilit reședința pe teritoriul acestuia. De asemenea, perioadele de asigurare au fost 
acumulate tot pe teritoriul statului norvegian. Prin urmare, legislația norvegiană a devenit 
aplicabilă pentru petiționar. Faptul că perioadele acumulate în Norvegia s-ar putea să nu fie 
suficiente pentru a primi dreptul deplin la o pensie norvegiană de handicap nu constituie, în 
sine, o încălcare a dreptului UE.

Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 prevede un sistem obligatoriu de reguli în cazul unei situații 
conflictuale, care stabilesc ce legislație i 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 aplicabilă persoanei în cauză 
a încetat în prealabil să i se aplice. Petiționarul a făcut în mod efectiv obiectul legislației în 
materie de securitate socială a statului 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 la 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.


