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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0820/2011, внесена от J. A. A. Huijsman, с нидерландско 
гражданство, относно правото да се извършват разходи във връзка с 
увреждане

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е нидерландски гражданин, но живее в Чешката република. 
Той получава инвалидна пенсия за инвалидност от 2005 г. Тъй като живее в чужбина, 
той не може да отправи искане до Нидерландия за възстановяване от страна на 
Нидерландия на разходите, свързани с неговото увреждане, например по системата за 
индивидуален здравен бюджет (persoonsgebonden PGB). За известно време той е 
получавал обезщетение за увреждания от чешкото правителство, но от 2010 г. не го 
получава с мотива, че може да кандидатства за възстановяване на разходите си в 
Нидерландия. Въпреки това според нидерландските органи (Съвет по здравно 
осигуряване, CVZ), това не е възможно. Вносителят на петицията счита този случай за 
пример за неравноправно третиране на гражданин на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителят на петицията е нидерландски гражданин, който живее в Чешката 
република. Вносителят на петицията получава от Нидерландия инвалидна пенсия за 
инвалидност от Нидерландия от 2005 г., но не може да отправи искане до Нидерландия 
за възстановяване от страна на Нидерландия на разходите, свързани с неговото 
увреждане, например по системата за индивидуален здравен бюджет (PGB). За 
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известно време той е получавал обезщетение за увреждания от Чешката република, но 
от 2010 г. не го получава с мотива, че може да кандидатства за възстановяване на 
разходите си в Нидерландия. Според нидерландската компетентна институция това не е 
възможно. Вносителят на петицията счита този случай за пример за неравноправно 
третиране на гражданин на ЕС.
Коментари на Комисията 

По правило принцип съгласно член 24 от Регламент (EО) № 883/20041, пенсионерите 
имат право на обезщетения за болест в натура в държавата членка на пребиваване за 
сметка на държавата членка, която изплаща пенсията. Лице, което получава пенсия от 
дадена държава членка и пребивава в друга държава членка, в която той/тя няма право 
на обезщетения за болест в натура, получава тези обезщетения от институцията по 
място на пребиваване. Обезщетенията се осигуряват от името и за сметка на държавата, 
която отговаря за изплащането на пенсията, при условие че даден пенсионер има право 
на такива обезщетения съгласно законодателството на държавата, която отговаря за 
изплащането на пенсията, ако той живее на нейна територия.

Пенсионер, който получава обезщетение за инвалидност от Нидерландия и живее в 
Чешката република, има право да получава обезщетения за болест в натура от Чешката 
република, все едно има право на пенсия там. Разходите за тези обезщетения в натура 
се поемат от нидерландската институция и следва да бъдат възстановени съгласно 
тарифите, действащи в Чешката република, все едно лицето се е осигурявало там. 

Що се отнася до обезщетенията за болест в натура, те се осигуряват пряко от 
компетентната институция в Нидерландия в съответствие с приложимото 
законодателство.

Вносителят на петицията кандидатства за възстановяване на разходи, свързани с 
неговото увреждане. Тъй като се прави позоваване на PGB, Комисията приема, че 
вносителят на петицията кандидатства за обезщетения за дългосрочно лечение.

Съгласно член 34 от Регламент (EО) № 883/2004 обезщетенията за дългосрочно 
лечение се координират като обезщетения за болест. Те могат да приемат различни 
форми. Също както при обезщетенията за болест съществуват два типа обезщетения —
обезщетения в натура и парични обезщетения. Само паричните обезщетения могат да 
бъдат изнасяни. 

Както Съдът на Европейския съюз постанови по няколко дела, осигурителните 
обезщетения за грижи, включващи пряко плащане или възстановяване на разходите за 
специализирани грижи, попадат в рамките на определението за обезщетения в натура2. 
Въпреки че някои от тези обезщетения се плащат в брой, на практика те представляват 
обезщетения в натура и поради това не могат да бъдат изнасяни. Това се дължи на 
                                               
1 Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация 
на системите за социално осигуряване, OВ L 200, 7.6.2001 г., стр. 1 (поправка), последно изменен с 
Регламент (EО) № 1244/2010 (OВ L 338, 22.12.2010 г., стр. 35).
2 Виж. наред с другото, дело C-208/07, Von Chamier-Glisczinski [2009] ECR I-06095, параграф 48 
и дело C-160/96 Molenaar [1998] ECR I843, параграфи 6 и 32.
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общия принцип, че помощите в натура се отпускат единствено от държавата на 
пребиваване или на престой. Въпреки това компетентната държава членка трябва да 
възстанови изцяло разходите на държавата членка на пребиваване за обезщетенията в 
натура, предоставени от последната държава членка. 

Възможно е също така държавата членка на пребиваване да не предоставя обезщетения 
за дългосрочно лечение в натура. В подобни случаи Съдът на ЕС е постановил, че 
лицето не може да кандидатства за такива помощи, дори ако законодателството на 
държавата членка, компетентна за разходите за здравеопазване, предвижда такива 
обезщетения1. Поради това промяната на държавата на пребиваване с друга държава 
членка може да доведе до загуба на достъп до определени обезщетения. Това се дължи 
на липсата на хармонизация на равнище ЕС и на свободата на всяка държава членка да 
определя естеството и вида на обезщетенията, предвидени в нейното законодателство.

По отношение на PGB това обезщетение има характеристиките на обезщетение за 
дългосрочно лечение и поради това се предоставя единствено на лица, които 
пребивават в Нидерландия. Въпреки че това обезщетение се предоставя под формата на 
предварително финансиране, то не попада в системата за координиране на обезщетения 
в брой и поради това не може да се изнася. Поради това Комисията не счита, че 
нидерландските институции ще бъдат в нарушение на правото на ЕС, ако откажат 
плащане на това обезщетение поради факта, че вносителят на петицията пребивава в 
Чешката република.

Независимо, че е осигурен съгласно нидерландската схема за социално осигуряване, 
вносителят на петицията има право на обезщетение за дългосрочно лечение в натура, 
предоставяно в съответствие с чешкото законодателство при същите условия като за 
лицата, осигурени в Чешката република. Ако чешкото обезщетение за увреждания е 
обезщетение за дългосрочно лечение в натура, за Комисията не е ясно защо Чешката 
република е преустановила обезщетението за увреждане на основание, че вносителят на 
петицията не може да кандидатства за възстановяване на разходи, свързани с 
увреждане, в Нидерландия. В рамките на системата за координация на схемите за 
социално осигуряване вносителят на петицията следва да е в състояние да получава 
обезщетение за дългосрочно лечение в натура в Чешката република, дори ако той не 
може да кандидатства за възстановяване на това обезщетение в Нидерландия. Поради 
това Комисията счита, че въпросът изисква допълнително проучване по отношение на 
вида на чешкото обезщетение и причините за преустановяването на предоставянето му.

Заключение

Отказът на нидерландските органи да възстановят разходите за обезщетения в натура, 
предоставени от Чешката република, изглежда не противоречи на член 34 от Регламент 
(EО) № 883/2004. Желателно е обаче да се направи допълнително разяснение за вида на 
обезщетението за увреждане и на причините за прекратяване на отпускането на 
обезщетението за увреждане от чешките органи. Ако вносителят на петицията се 
съгласи данните му да бъдат разкрити, Европейската комисия е готова да се свърже с 
чешките органи, за да поиска разяснения за този случай. 
                                               
1 Дело C-208/07, Von Chamier-Glisczinski [2009] ECR I-06095, параграф 53
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4. Отговор от Комисията (REV), получен на 27 март 2013 г.

В първите си бележки Комисията обърна внимание върху това, че въпросът изисква по-
нататъшно проучване с чешките органи относно вида на чешкото обезщетяване и 
причините за неговото спиране.

Отговорът от чешките органи потвърди наблюденията на Комисията. В случая с 
пенсионирани лица, обезщетенията за болест в пари в брой трябва да се предоставят от 
държавата, компетентна за здравната застраховка на заинтересованото лице (член 28, 
параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 1408/711 и член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 883/20042). Тъй като вносителят на петицията получава пенсия от 
Нидерландия, а не от Чешката република, Нидерландия е компетентната държава за 
здравната застраховка на вносителя. Нидерландия следователно ще трябва да „изнесе” 
(дългосрочните) му обезщетения в брой. Така нареченият 'PGB', обаче, не е 
обезщетение в брой, а в натура. Обезщетенията в натура не подлежат на „износ” и се 
предоставят само от държавата на пребиваване на заинтересованото лице. Въпреки че 
пенсионираните лица имат право, съобразно Регламент (ЕО) № 883/2004 да изискват 
обезщетения за болест в пари в брой в компетентната държава, такова обезщетение 
трябва на практика да съществува в рамките на националното законодателство.

Ако съобразно чешкото законодателство вносителят на петицията би имал право на 
обезщетения в натура, Чешката република би трябвало да предостави тези обезщетения 
на вносителя. Помощите за грижи, обаче, са обезщетения в брой, не в натура. Това 
означава, че въпреки че те трябва да бъдат „изнесени” извън Чешката република, те се 
предоставят само на лица, които са здравноосигурени в нея. Тъй като вносителят е 
обхванат от нидерландското законодателство по отношение на здравеопазването, той 
може да получава само дългосрочни обезщетения в натура в Чешката република.

Вносителят на петицията е получавал помощи за грижи за периода от 3 януари 2007 г. 
до края на април 2010 г.  Чешките органи са признали, че плащането на помощи за 
грижи на вносителя е погрешно, тъй като те не са компетентни да предоставят такива 
обезщетения в брой, и че са коригирали грешката си с влизането в сила на новите 
регламенти относно координацията на системите за социална сигурност от 1 май 2010 
г. (Регламент (EО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009).

Комисията желае да изтъкне, че националните осигурителни системи за дългосрочно 
лечение и условията за предоставяне на тези обезщетения се различават до голяма 

                                               
1 Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална 
сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността, ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2, последно изменен с Регламент (ЕО) № 592/2008 (OВ 
L 177, 4.7.2008 г., стр. 1).
2 Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за 
координация на системите за социално осигуряване, OВ L 200, 7.6.2001 г., стp. 1 (Поправка), последно 
изменен с Регламент (ЕС) № 465/2012 (OВ L 149, 8.6.2012 г., стp. 4), и Регламент (EО) № 987/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, OВ L 284, 
30.10.2009 г., стp. 1, последно изменен с Регламент (EС) № 465/2012 на Европейския парламент и на 
Комисията от 22 май 2012 година (OВ L 149, 8.6.2012 г., стp. 4).
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степен между държавите членки. Разпоредбите на ЕС относно координацията на 
системите за социална сигурност в Регламент (ЕО) № 883/2004 не заместват 
националните системи за социална сигурност с една европейска система. Разпоредбите 
на ЕС предвиждат координацията на националните системи за социална сигурност, а не 
ги хармонизират. Така законодателството на всяка държава членки трябва да определи 
условията за предоставяне на обезщетения за социална сигурност. 

Следователно е възможно една държава членка да базирала системата си върху 
обезщетения в натура, а друга – в брой. В някои ситуации това на практика може да 
доведе до положение, при което мигрант получава по-ниски по размер или различни 
обезщетения в сравнение с получаваните преди преместването в друга държава членка. 
Предвид на различията между законодателствата за социална сигурност на държавите 
членки, които не са преодолени от разпоредбите за координация, преместването от една 
държава членка в друга може да бъде в по-голяма или по-малка степен благоприятно за 
осигуреното лица по отношение на вноските1. 

Заключение

PGB е обезщетение в натура за дългосрочно лечение, предоставяно от държавата 
членка на пребиваване съобразно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004. 
Компетентната нидерландска институция следователно не е длъжна да предоставя 
такова обезщетение на лица, които местопребивават в друга държава членка. Чешката 
институция също не е задължена да предоставя такова обезщетение за дългосрочно 
лечение в брой на вносителя на петицията съобразно член 29, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 883/2004. Това не е случай на неравнопоставено третиране съобразно правото 
на ЕС, а на различаващи се системи на социална сигурност, чиито различия не са 
преодолени от настоящите правила за координиране на системите за социална 
сигурност.

                                               
1 Вж. аналогично Дело C-137/11 (Partena ASBL/ Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) [2010], все още 
непубликувано, точка 52, Дело C‑ 208/07 von Chamier-Glisczinski (Recueil 2009 г., стр.  I‑ 6095, точки 84 

и 85),  Дело- C‑ 211/08, Комисия /Испания, (Recueil 2010 г., стр. I‑ 5267, точка 61), и Съединени дела C-
393/99 и C 394/99, Hervein и други, (Recueil 2002 г., стр.  I-2829, точки 50 – 52).


