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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Nyderlandų pilietis, tačiau gyvena Čekijos Respublikoje. Nuo 2005 m. 
jis gauna negalios pensiją. Dėl to, kad gyvena užsienyje, peticijos pateikėjas negali 
pretenduoti į su negalia susijusių išlaidų kompensaciją Nyderlanduose, pvz., mokamą pagal 
asmeninių išmokų schemą (oland. persoonsgebonden budget). Kurį laiką Čekijos valdžios 
institucijos jam mokėjo negalios išmoką, bet 2010 m. išmokos mokėjimas buvo nutrauktas 
argumentuojant tuo, kad peticijos pateikėjas išlaidų kompensacijos gali prašyti 
Nyderlanduose. Tačiau, pasak kompetentingų Nyderlandų valdžios institucijų (Sveikatos 
draudimo valdyba, oland. CVZ), tai neįmanoma. Peticijos pateikėjo nuomone, tai – nevienodo 
požiūrio į ES pilietį apraiška.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticijos pateikėjas yra Nyderlandų pilietis ir gyvena Čekijos Respublikoje. Peticijos 
pateikėjas nuo 2005 m. Nyderlanduose gauna negalios pensiją, tačiau jis negali pretenduoti į 
su negalia susijusių išlaidų kompensaciją Nyderlanduose, pvz., mokamą pagal asmeninių 
išmokų schemą (oland. persoonsgebonden budget). Kurį laiką Čekijos Respublika jam 
mokėjo negalios išmoką, bet 2010 m. išmokos mokėjimas buvo nutrauktas argumentuojant 
tuo, kad peticijos pateikėjas išlaidų kompensacijos gali prašyti Nyderlanduose. Pasak 
kompetentingos Nyderlandų valdžios institucijos, tai neįmanoma. Peticijos pateikėjo 
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nuomone, tai – nevienodo požiūrio į ES pilietį apraiška.

Komisijos pastabos

Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/20041 24 straipsnio nuostatas pensininkai turi teisę gauti 
ligos išmokas natūra toje valstybėje narėje, kurioje gyvena, pensiją mokančios valstybės narės 
lėšomis. Asmuo, gaunantis pensiją iš vienos valstybės narės, bet gyvenantis kitoje valstybėje 
narėje, kurioje neturi teisės gauti ligos išmokų natūra, gauna šias išmokas iš gyvenamosios 
vietos įstaigos. Išmokos mokamos už pensijos mokėjimą atsakingos valstybės vardu ir 
lėšomis, jeigu pagal už pensijos mokėjimą atsakingos valstybės teisės aktus pensininkas turėtų 
teisę į šias išmokas, jei gyventų jos teritorijoje.

Pensininkas, gaunantis negalios išmoką Nyderlanduose ir gyvenantis Čekijos Respublikoje, 
turi teisę gauti ligos išmokas natūra Čekijos Respublikoje, tartum tas asmuo turėtų teisę šioje 
valstybėje gauti pensiją. Šios išmokos natūra mokamos Nyderlandų institucijos lėšomis ir 
kompensuojamos pagal tokius pačius Čekijos Respublikoje taikomus koeficientus, kokie būtų 
taikoma, jei tas asmuo būtų apdraustas šioje valstybėje.

Ligos išmokas pinigais tiesiogiai moka kompetentinga Nyderlandų institucija pagal jos 
taikomus teisės aktus.

Peticijos pateikėjas prašo kompensuoti su jo negalia susijusias išlaidas. Kadangi nurodoma 
Nyderlandų asmeninių išmokų schema, Komisija mano, kad peticijos pateikėjas prašo mokėti 
ilgalaikės slaugos išmokas.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 34 straipsnį ilgalaikės priežiūros išmokos yra 
koordinuojamos kaip ligos išmokos. Jos gali būti skirtingų formų. Kaip ir ligos išmokų atveju, 
yra dvi tokių išmokų rūšys – išmokos natūra ir išmokos pinigais. Perkeliamos gali būti tik
išmokos pinigais.

Kaip kelis kartus paaiškino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, slaugos draudimo 
išmokos specializuotos slaugos išlaidų tiesioginio apmokėjimo ar kompensavimo forma 
priskiriamos išmokų natūra sąvokai2. Nors kai kurios iš šių išmokų yra mokamos pinigais, iš 
esmės jos laikomos išmokomis natūra, todėl yra neperkeliamos. Taip yra todėl, kad pagal 
bendrąjį principą išmokas natūra skiria tik ta valstybė, kurioje asmuo gyvena arba yra 
apsistojęs. Nepaisant to, kompetentinga valstybė narė turi visiškai kompensuoti valstybei 
narei, kurioje gyvena suinteresuotas asmuo, pirmosios valstybės narės išmokėtas išmokas 
natūra.

Gali būti ir taip, kad gyvenamoji valstybė narė neskiria ilgalaikių priežiūros išmokų natūra. 
Tokiais atvejais ES Teisingumo Teismas išaiškino, kad asmuo negali reikalauti tokių išmokų, 
net jei valstybės narės, kurios kompetencijai priskiriamos su sveikatos priežiūra susijusios 

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo, OL L 200, 2001 6 7, p. 1 (klaidų ištaisymas), paskutinį kartą iš dalies keistas 
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1244/2010 (OL L 338, 2010 12 22, p. 35).
2 Žr., inter alia, 2009 m. liepos 16 d. Sprendimo von Chamier-Glisczinski, C-208/07, [2009], Rink. p. 
I–06095, 48 punktą ir 1998 m. kovo 5 d. Sprendimo Molenaar, C-48/96, [1998], Rink. p. I–843, 
6 ir 32 punktus.
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išlaidos, teisės aktais tokios išmokos numatomos1. Todėl persikėlus gyventi į kitą valstybę 
narę galima prarasti teisę gauti tam tikras išmokas. Tokią padėtį lemia suderinimo ES 
lygmeniu stoka ir kiekvienos valstybės narės laisvė nustatyti pagal jos teisės aktus mokamų 
išmokų pobūdį ir rūšį.

Kalbant apie asmeninių išmokų schemą, šio pobūdžio išmoka pasižymi ilgalaikės priežiūros 
išmokai būdingomis savybėmis, todėl mokama tik Nyderlanduose gyvenantiems asmenims. 
Nors ši išmoka mokama išankstinio finansavimo forma, ji nėra koordinuojama pagal 
išmokoms pinigais taikomą sistemą, todėl išmokos perkelti negalima. Dėl šių priežasčių 
Komisija nemano, kad Nyderlandų institucijos, atsisakydamos mokėti šią išmoką dėl to, kad 
peticijos pateikėjas gyvena Čekijos Respublikoje, pažeidžia ES teisės aktus.

Nepaisant to, kad peticijos pateikėjas yra apdraustas pagal Nyderlandų socialinės apsaugos 
sistemą, jis turi teisę gauti pagal Čekijos teisės aktus mokamas ilgalaikės priežiūros išmokas 
natūra tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Čekijos Respublikoje apdrausti asmenys. Jeigu 
Čekijoje mokama su negalia susijusi išmoka yra ilgalaikės priežiūros išmoka natūra, 
Komisijai neaišku, kodėl Čekijos Respublikos valdžios institucijos nutraukė negalios išmokos 
mokėjimą, argumentuodamos tuo, kad peticijos pateikėjas gali prašyti Nyderlanduose 
kompensuoti su negalia susijusias išlaidas. Pagal socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
sistemą peticijos pateikėjui turėtų būti sudarytos sąlygos Čekijos Respublikoje gauti ilgalaikės 
priežiūros išmoką natūra, net jei Nyderlanduose jis negali prašyti išmokų kompensacijos. 
Todėl Komisija mano, kad šį klausimą reikėtų toliau nagrinėti aiškinantis Čekijoje mokamos 
išmokos ypatybes ir priežastis, dėl kurių atsisakyti mokėti išmoką.

Išvada

Neatrodo, kad dėl Nyderlandų valdžios institucijų atsisakymo kompensuoti Čekijos 
Respublikos mokamų išmokų natūra išlaidas būtų pažeidžiamas Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 34 straipsnis. Vis dėlto, pageidautina gauti tikslesnį negalios išmokos 
rūšies paaiškinimą ir sužinoti priežastis, kuriomis remdamosi Čekijos valdžios institucijos 
nutraukė negalios išmokos mokėjimą. Jeigu peticijos pateikėjas sutinka atskleisti savo 
duomenis, Europos Komisija pasirengusi susisiekti su Čekijos valdžios institucijomis ir 
paprašyti patikslinti informaciją.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Komisija pirmose savo pastabose nurodė, kad mano, jog šį klausimą reikia toliau nagrinėti 
kartu su Čekijos Respublikos valdžios institucijomis ir išsiaiškinti Čekijoje mokamos išmokos 
ypatybes ir priežastis, dėl kurių išmokos mokėjimas nutrauktas.

Čekijos valdžios institucijų atsakymas patvirtino Komisijos pastabas. Pensininkams ligos 
išmokas natūra turi mokėti valstybė, kurios kompetencijai priskiriamas atitinkamo asmens 
sveikatos draudimas (Reglamento (EEB) Nr. 1408/712 28 straipsnio 1 dalies b punktas ir 

                                               
1 Sprendimo von Chamier-Glisczinski, C-208/07, [2009], Rink. p. I–06095, 53 punktas.
2 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal 
darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems 
Bendrijoje, OL L 149, 1971 7 5, p. 2, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 592/2008 
(OL L 177, 2008 7 4, p. 1).
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Reglamento (EB) Nr. 883/20041 29 straipsnio 1 dalis). Kadangi pensininkas pensiją gauna tik 
Nyderlanduose, o ne Čekijos Respublikoje, Nyderlandai yra valstybė, kurios kompetencijai 
priskiriamas šio pensininko sveikatos draudimas. Todėl Nyderlandai turi perkelti savo 
(ilgalaikes) išmokas pinigais. Vadinamosios išmokos pagal asmeninių išmokų schemą nėra 
išmokos pinigais, o išmokos natūra. Išmokos natūra nėra perkeliamos ir jas moka tik 
atitinkamo asmens gyvenamoji valstybė. Nors pensininkas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 883/2004 turi teisę prašyti mokėti ligos išmokas natūra kompetentingoje valstybėje, tokia 
išmokos rūšis turi būti numatyta pagal nacionalinės teisės aktus.

Jei pagal Čekijos teisės aktus peticijos pateikėjas turėtų teisę gauti išmokas natūra, Čekijos 
Respublika būtų turėjusi šias išmokas mokėti peticijos pateikėjui. Tačiau slaugos išmokos yra 
išmokos pinigais, o ne natūra. Tai reiškia, kad nors šios išmokos turi būti perkeliamos iš 
Čekijos Respublikos, jos mokamos tik tiems asmenims, kurie yra apdrausti sveikatos 
draudimu Čekijos Respublikoje. Kadangi peticijos pateikėjui taikomi Nyderlandų sveikatos 
priežiūros srities teisės aktai, jis gali gauti tik ilgalaikes slaugos išmokas natūra Čekijos 
Respublikoje.

Peticijos pateikėjas gavo slaugos išmoką nuo 2007 m. sausio 3 d. iki 2010 m. balandžio mėn. 
pabaigos. Čekijos valdžios institucijos pripažino, kad slaugos išmokos peticijos pateikėjui 
mokėtos neteisėtai, nes Čekijos kompetencijai nepriklauso mokėti šių išmokų natūra, taip pat 
tai, kad institucijos ištaisė savo klaidą 2010 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujiems 
reglamentams dėl socialinės apsaugos koordinavimo (Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 ir 
Reglamentas (EB) Nr. 987/2009).

Komisija norėtų pabrėžti, kad nacionalinės ilgalaikės slaugos draudimo sistemos ir šių išmokų 
mokėjimo sąlygos valstybėse narėse labai skiriasi. Socialinę apsaugą reglamentuojančios ES 
nuostatos Reglamente (EB) Nr. 883/2004 nepakeičia nacionalinių socialinės apsaugos sistemų 
viena Europos Sąjungos sistema. ES nuostatomis koordinuojamos nacionalinės socialinės 
apsaugos sistemos, o ne derinamos. Todėl kiekviena valstybė narė savo teisės aktuose turi 
nustatyti socialinės apsaugos išmokų mokėjimo sąlygas.

Todėl gali atsitikti taip, kad viena valstybė narė rėmėsi savo sistema, taikoma išmokoms 
natūra, o kita valstybė narė moka išmokas pinigais. Kai kada gali susidaryti tokia padėtis, kad 
migravęs asmuo gauna mažesnes arba skirtingos rūšies išmokas, nei gavo persikeldamas į kitą 
valstybę narę. Dėl valstybių narių socialinės apsaugos teisės aktų skirtumų, kurie 
nepanaikinami koordinavimo nuostatomis, apdraustajam asmeniui persikelti iš vienos 
valstybės narės į kitą įmokų požiūriu gali būti daugiau ar mažiau palanku2.

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo, OL L 200, 2001 6 7, p. 1 (klaidų ištaisymas), su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Reglamentu (ES) Nr. 465/2012 (OL L 149, 2012 6 8, p. 4), ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 987/2009, nustatančiu Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, OL L 284, 2009 10 30, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 465/2012 (OL L 149, 
2012 6 8, p. 4).
2 Pagal analogiją žr. 2012 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo Partena ASBL prieš Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA,
C-137/1, dar nepaskelbta, 52 punktą, 2009 m. liepos 16 d. Sprendimo von Chamier-Glisczinski, C-208/07, 
[2009], Rink. p. I-6095, 84 ir 85 punktus, 2010 m. birželio 15 d. Sprendimo Komisija prieš Ispaniją, C-211/08, 
[2010], Rink. p. I-5267, 61 punktą ir 2002 m. kovo 19 d. Sprendimo Hervein ir kt., sujungtos bylos C-393/99 ir 
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Išvada

Pagal asmeninių išmokų schemą mokamos išmokos yra ilgalaikės išmokos natūra, kurias 
moka gyvenamoji valstybė narė pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 24 straipsnio 1 dalį. 
Todėl kompetentingų Nyderlandų valdžios institucijų negalima reikalauti, kad jos mokėtų šias 
išmokas kitoje valstybėje narėse gyvenantiems asmenims. Taip pat ir Čekijos Respublikos 
institucija nėra įpareigota peticijos pateikėjui pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
29 straipsnio 1 dalį mokėti ilgalaikes slaugos išmokas natūra. Tokia padėtis pagal ES teisės 
aktus nelaikoma nevienodu požiūriu, tačiau ją lemia socialinės apsaugos sistemų skirtumai, 
kurių negalima įveikti dabartinėmis socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklėmis.“

                                                                                                                                                  
C-394/99, [2002], Rink. p. I-2829, 50–52 punktus.


