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Temats: Lūgumraksts Nr. 0820/2011, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais 
J. A. A. Huijsman, par tiesībām saņemt ar invaliditāti saistīto izdevumu 
atmaksu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Nīderlandes pilsonis, bet dzīvo Čehijas Republikā. Kopš 
2005. gada viņš saņem invaliditātes pensiju. Tā kā viņš dzīvo ārzemēs, viņš nevar pieprasīt 
atlīdzību par izdevumiem saistībā ar viņa invaliditāti, piemēram, izmantojot personīgo 
budžetu (PGB) no Nīderlandes. Kādu laiku viņš saņēma invaliditātes pabalstu no Čehijas 
valdības, bet tā izmaksa tika pārtraukta 2010. gadā, pamatojoties uz to, ka viņš varēja 
pieprasīt izdevumu atlīdzību Nīderlandē. Tomēr saskaņā ar Nīderlandes varas iestāžu 
(Veselības aprūpes apdrošināšanas padomes) sniegto informāciju tas nav iespējams. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir nevienlīdzīga attieksme pret ES pilsoni.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzējs ir Nīderlandes pilsonis un dzīvo Čehijas Republikā. Kopš 2005. gada 
lūgumraksta iesniedzējs saņem invaliditātes pensiju no Nīderlandes, taču nevar pieprasīt 
atlīdzību par izdevumiem saistībā ar viņa invaliditāti, piemēram, izmantojot personīgo 
budžetu (PGB) no Nīderlandes. Kādu laiku viņš saņēma invaliditātes pabalstu no Čehijas 
valdības, bet tā izmaksa tika pārtraukta 2010. gadā, pamatojoties uz to, ka viņš varēja 
pieprasīt izdevumu atlīdzību Nīderlandē. Saskaņā ar Nīderlandes kompetentās iestādes 
sniegto informāciju tas nav iespējams. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir nevienlīdzīga 
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attieksme pret ES pilsoni.
Komisijas apsvērumi 

Parasti saskaņā ar 24. pantu Regulā (EK) Nr. 883/20041 pensionāriem ir tiesības saņemt 
slimības pabalstus natūrā dalībvalstī, kurā viņi dzīvo, no tās dalībvalsts, kura maksā pensiju. 
Persona, kura saņem pensiju no vienas dalībvalsts un dzīvo citā dalībvalstī, kurā tai nav 
tiesību saņemt slimības pabalstus natūrā, šos pabalstus saņem no savas dzīvesvietas iestādes. 
Pabalsti tiek izmaksāti par pensijas izmaksu atbildīgās dalībvalsts uzdevumā un no tās 
līdzekļiem, ciktāl pensionāram uz tiem būtu tiesības saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
kas ir atbildīga par pensijas izmaksu, ja šī persona dzīvotu tās teritorijā

Pensionāram, kurš saņem invaliditātes pabalstu no Nīderlandes un dzīvo Čehijas Republikā, ir 
tiesības saņemt slimības pabalstus natūrā no Čehijas Republikas tā, it kā šai personai būtu 
tiesības tur saņemt pensiju. Pabalstu natūrā izmaksas sedz Nīderlandes iestāde, un tās tiek 
atlīdzinātas saskaņā ar Čehijas Republikā piemērojamām likmēm tā, it kā persona būtu tur 
apdrošināta. 

Attiecībā uz slimības pabalstiem naudā jānorāda, ka tos tiešā veidā sniedz kompetentā iestāde 
Nīderlandē saskaņā ar tiesību aktiem, ko tā parasti piemēro.

Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa ar savu invaliditāti saistīto izdevumu atmaksu. Tā kā ir 
minēta atsauce uz PGB, Komisija pieņem, ka lūgumraksta iesniedzējs vēlas saņemt ilgtermiņa 
aprūpes pabalstu.

Saskaņā ar 34. pantu Regulā (EK) Nr. 883/2004 ilgtermiņa aprūpes pabalsti tiek koordinēti kā 
slimības pabalsti. Tie var būt dažādu veidu. Tāpat kā slimības pabalstu gadījumā arī šajā 
gadījumā pastāv divi pabalstu veidi — pabalsti natūrā un pabalsti naudā. Eksportēt var tikai 
pabalstus naudā.

Kā vairākos gadījumos ir lēmusi Eiropas Kopienu Tiesa, aprūpes apdrošināšanas pabalsti, kas 
ietver ar specializēto aprūpi saistīto izdevumu tiešu apmaksu vai atmaksu, ietilpst pabalstu 
natūrā definīcijā2. Lai gan daži no šiem pabalstiem tiek izmaksāti naudā, principā tie tomēr ir 
pabalsti natūrā un tādēļ nav eksportējami. Tas ir saskaņā ar vispārējo principu, ka pabalstus 
natūrā piešķir tikai dzīvesvietas vai uzturēšanās dalībvalsts. Neskatoties uz to, kompetentajai 
dalībvalstij ir pienākums dzīvesvietas dalībvalstij pilnībā atlīdzināt izdevumus, kas tai 
radušies saistībā ar izsniegtajiem pabalstiem natūrā. 

Var arī gadīties, ka dzīvesvietas dalībvalstī ilgtermiņa aprūpes pabalsti natūrā vispār nav 
paredzēti. Šādos gadījumos Eiropas Kopienu Tiesa ir lēmusi, ka persona nevar pieprasīt šādus 
pabalstus pat tad, ja par veselības aprūpes izmaksām atbildīgās dalībvalsts tiesību aktos šādi 
pabalsti ir paredzēti3. Tādējādi dzīvesvietas pārcelšana uz citu dalībvalsti var novest pie 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu, OV L 200, 7.6.2001., 1. lpp. (Labojums), kas pēdējo reizi grozīta ar Regulu (ES) 
Nr. 1244/2010 (OV L 338, 22.12.2010., 35. lpp.).
2 Sk., inter alia, lietu C-208/07 Von Chamier-Glisczinski, Krājums, I-06095. lpp., 48. punktu un lietu 
C-160/96 Molenaar, Recueil, I-843. lpp., 6. un 32. punktu.
3 Lieta C-208/07 Von Chamier-Glisczinski, Krājums, I-06095. lpp., 53. punkts.
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pieejas zaudēšanas atsevišķiem pabalstiem. Šāda situācija ir izveidojusies tādēļ, ka šī joma ES 
līmenī nav saskaņota, un tādēļ, ka dalībvalstīm ir dota liela brīvība noteikt tās tiesību aktos 
paredzēto pabalstu veidu un būtību.

Attiecībā uz PGB jānorāda, ka šis pabalsts pēc būtības ir ilgtermiņa aprūpes pabalsts natūrā un 
tādēļ tiek piešķirts tikai personām, kas dzīvo Nīderlandē. Lai gan šis pabalsts tiek sniegts 
iepriekšēja finansējuma veidā, tas neietilpst pabalstu naudā koordinēšanas sistēmā un tādēļ 
nav eksportējams. Tādēļ Komisija neuzskata, ka Nīderlandes varas iestādes būtu pārkāpušas 
ES tiesību aktus, atsakot šī pabalsta izmaksu, pamatojoties uz to, ka lūgumraksta iesniedzējs 
dzīvo Čehijas Republikā.

Neskatoties uz to, ka lūgumraksta iesniedzējs ir apdrošināts Nīderlandes sociālās 
nodrošināšanas sistēmā, viņam ir tiesības saņemt ilgtermiņa aprūpes pabalstus natūrā, kas 
pieejami saskaņā ar Čehijas tiesību aktiem, ar tādiem pašiem noteikumiem kā personām, 
kuras apdrošinātas Čehijas Republikā. Ja Čehijas invaliditātes pabalsts ir ilgtermiņa aprūpes 
pabalsts natūrā, Komisijai nav skaidrs, kāpēc Čehijas Republika ir pārtraukusi invaliditātes 
pabalsta izmaksu, pamatojoties uz to, ka lūgumraksta iesniedzējs varēja pieprasīt ar 
invaliditāti saistīto izdevumu atmaksu Nīderlandē. Saskaņā ar sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinēšanas shēmu lūgumraksta iesniedzējam jābūt iespējai saņemt ilgtermiņa aprūpes 
pabalstu Čehijas Republikā pat tad, ja viņš nevar pieprasīt šī pabalsta atmaksu Nīderlandē. 
Komisija tādēļ uzskata, ka šis jautājums ir rūpīgāk jāizmeklē, lai noskaidrotu Čehijas piešķirtā 
pabalsta veidu un tā izmaksas pārtraukšanas iemeslus.

Secinājums

Šķiet, ka Nīderlandes varas iestāžu atteikums atmaksāt Čehijas Republikas piešķirto pabalstu 
natūrā izmaksas nav pretrunā 34. pantam Regulā (EK) Nr. 883/2004. Tomēr būtu vēlams 
noskaidrot Čehijas piešķirtā invaliditātes pabalsta veidu un iemeslus, kādēļ Čehijas varas 
iestādes pārtrauca šī invaliditātes pabalsta izmaksu. Ja lūgumraksta iesniedzējs piekrīt atklāt 
viņa informāciju, Eiropas Komisija ir gatava sazināties ar Čehijas varas iestādēm, lai 
pieprasītu skaidrojumu šajā lietā. 

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2013. gada 27. martā

Savos pirmajos secinājumos Komisija uzskatīja, ka jautājums ir papildus jāizmeklē Čehijas 
varas iestādēm, lai noskaidrotu Čehijas piešķirtā pabalsta veidu un iemeslus, kāpēc tā izmaksa 
tika pārtraukta.

Čehijas varas iestāžu sniegtā informācija apstiprināja Komisijas secinājumus. Pensionāru 
gadījumā slimības pabalstus naudā ir jāsniedz tai dalībvalstij, kas ir kompetenta attiecībā uz 
konkrētās personas veselības apdrošināšanu (Regulas (EEK) Nr. 1408/711 28. panta 1. panta 
b) apakšpunkts un Regulas (EK) Nr. 883/20042) 29. panta 1. punkts). Tā kā lūgumraksta 
                                               
1 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 
darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā, OV L 149, 
5.7.1971., 2. lpp, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 592/2008 (OV L 177, 4.7.2008., 1. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu, OV L 200, 7.6.2001., 1. lpp. (Labojums), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) 
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iesniedzējs saņem pensiju tikai no Nīderlandes, nevis no Čehijas Republikas, Nīderlande ir 
kompetentā valsts attiecībā uz viņa veselības apdrošināšanu. Tādēļ Nīderlandei vajadzēs 
eksportēt viņa (ilgtermiņa) pabalstus naudā. Tomēr tā saucamais PGB nav pabalsts naudā, bet 
pabalsts natūrā. Pabalsti natūrā nav eksportējami, un tos nodrošina tikai konkrētās personas 
dzīvesvietas valsts. Kaut gan pensionāram saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 ir tiesības 
pieprasīt slimības pabalstus naudā kompetentajā valstī, šādam pabalstam ir faktiski jāpastāv 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Ja saskaņā ar Čehijas tiesību aktiem lūgumraksta iesniedzējam būtu tiesības saņemt pabalstus 
natūrā, tad Čehijas Republikai būtu jāsniedz šie pabalsti lūgumraksta iesniedzējam. Tomēr 
aprūpes pabalsts ir pabalsts naudā, nevis natūrā. Tas nozīmē, ka, lai gan tas ir jāeksportē ārpus 
Čehijas Republikas, tas ir paredzēts tikai personām, kas ir apdrošinātas veselības aprūpei 
Čehijas Republikā. Tā kā uz lūgumraksta iesniedzēju attiecas Nīderlandes tiesību akti, ciktāl 
tas attiecas uz viņa veselības aprūpi, viņš var tikai saņemt ilgtermiņa aprūpes pabalstus natūrā 
Čehijas Republikā.

Lūgumraksta iesniedzējs saņēma aprūpes pabalstu laikposmā no 2007. gada 3. janvāra līdz 
2010. gada aprīļa beigām. Čehijas varas iestādes ir atzinušas, ka aprūpes pabalsta izmaksa 
lūgumraksta iesniedzējam bija kļūdaina, jo tās nebija kompetentas sniegt šos pabalstus naudā, 
un ka tās laboja savu kļūdu, kad 2010. gada 1. maijā stājās spēkā jaunās regulas par sociālā 
nodrošinājuma koordinēšanu (Regula (EK) Nr. 883/2004 un (EK) Nr. 987/2009).

Komisija vēlas norādīt, ka valsts ilgtermiņa aprūpes apdrošināšanas sistēmas un nosacījumi šo 
pabalstu piešķiršanai ievērojami atšķiras starp dalībvalstīm. ES noteikumi, kas ietverti Regulā 
(EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu, neaizstāj valsts sociālā 
nodrošinājuma sistēmas ar vienotu Eiropas sistēmu. ES noteikumi drīzāk paredz valsts sociālā 
apdrošinājuma sistēmu koordinēšanu, nevis to saskaņošanu. Tādēļ katras dalībvalsts tiesību 
aktos ir jāparedz nosacījumi sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķiršanai.

Tādēļ var būt tā, ka viena dalībvalsts ir pamatojusi savu sistēmu uz pabalstiem natūrā, kamēr 
cita dalībvalsts uz pabalstiem naudā. Dažos gadījumos tas var radīt situāciju, kad migrējoša 
persona saņem zemākus vai atšķirīgus pabalstus nekā pirms viņa/viņas pārcelšanās uz citu 
dalībvalsti. Tomēr, ņemot vērā atšķirības starp dalībvalstu sociālā nodrošinājuma tiesību 
aktiem, kuras nevar novērst ar noteikumu koordinēšanu, pārcelšanās no vienas dalībvalsts uz
citu var būt vairāk vai mazāk izdevīga apdrošinātajai personai iemaksu ziņā1.

Secinājums

PGB ir ilgtermiņa aprūpes pabalsts natūrā, ko sniedz dzīvesvietas dalībvalsts saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 883/2004 24. panta 1. punktu. Tādēļ Nīderlandes kompetentajai iestādei nav 

                                                                                                                                                  
Nr. 465/2012 (OV L 149, 8.6.2012., 4. lpp.), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra 
Regula (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 465/2012 (OV L 149, 8.6.2012., 4. lpp.).
1 Skat. pēc analoģijas 2010. gada lietu C-137/11 (Partena ASBL pret Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA), vēl 
nav publicēta, 52. punkts, lietu C-208/07 (von Chamier-Glisczinski), Krājums, I-6095. lpp., 84.–85. punkts, lietu 
C-211/08 (Komisija pret Spāniju), Krājums, I-5267. lpp., 61. punkts, un apvienotās lietas C-393/99 un C-394/99 
(Hervein un citi), Recueil, I-2829. lpp., 50.–52. punkts.
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pienākuma sniegt šos pabalstus personai, kas dzīvo citā dalībvalstī. Arī Čehijas Republikas 
iestādei nav pienākuma sniegt lūgumraksta iesniedzējam ilgtermiņa aprūpes pabalstus naudā 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 29. panta 1. punktu. Šajā gadījumā runa nav par 
nevienlīdzīgu attieksmi saskaņā ar ES tiesību aktiem, bet gan par atšķirīgām sociālā 
nodrošinājuma sistēmām, ko nevar novērst ar pašreizējiem noteikumiem par sociālā 
nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu.


