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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0820/2011, adresată de J.A.A. Huijsman, de cetățenie neerlandeză, 
privind dreptul la despăgubire în cazul cheltuielilor legate de invaliditate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este cetățean neerlandez, dar trăiește în Republica Cehă. Începând cu anul 2005, 
acesta este în pensie de invaliditate. Deoarece locuiește în străinătate, nu poate emite pretenții 
privind despăgubirea cheltuielilor sale legate de invaliditate, de exemplu prin acordarea unui 
buget personal de către Țările de Jos. O perioadă, petiționarul a primit indemnizație de 
invaliditate de la guvernul ceh, dar aceasta a fost oprită în 2010, cu mențiunea că acesta ar 
putea să solicite în Țările de Jos despăgubire pentru cheltuielile pe care le-a avut. Potrivit 
autorităților neerlandeze (CVZ), acest lucru nu este totuși posibil. Petiționarul consideră că 
este vorba de un tratament inechitabil aplicat unui cetățean al Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționarul este un cetățean neerlandez care trăiește în Republica Cehă. Petiționarul primește 
pensie de invaliditate din partea Țărilor de Jos din 2005, dar nu poate emite pretenții privind 
despăgubirea cheltuielilor sale legate de invaliditate, de exemplu prin acordarea unui buget 
personal de către Țările de Jos. O perioadă petiționarul a primit indemnizație de invaliditate 
din partea Republici Cehe, dar aceasta a fost oprită în 2010, cu mențiunea că acesta ar putea 
să emită pretenții privind despăgubirea cheltuielilor în Țările de Jos. Potrivit instituției 
responsabile neerlandeze, acest lucru nu este posibil. Petiționarul consideră că este vorba de 
un tratament inechitabil aplicat unui cetățean al Uniunii Europene.



PE485.979v03-00 2/5 CM\934250RO.doc

RO

Observațiile Comisiei 

Ca regulă în temeiul articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 883/20041, pensionarii au 
dreptul la prestații de boală în natură în statul membru în care își au reședința, pe cheltuiala 
statului membru care plătește pensia. O persoană care primește o pensie din partea unui stat 
membru și locuiește în alt stat membru în care el/ea nu are dreptul la prestații de boală în 
natură primește aceste prestații din partea instituției de la locul de reședință. Prestațiile sunt 
furnizate în numele și pe cheltuiala statului responsabil de plata pensiei, în măsura în care un 
pensionar are dreptul la aceste prestații în temeiul legislației statului responsabil pentru plata 
pensiei dacă acesta își are reședința pe teritoriul statului respectiv.

Un pensionar care primește o indemnizație de invaliditate din partea Țărilor de Jos și locuiește 
în Republica Cehă are dreptul să primească prestații de boală în natură din partea Republicii 
Cehe ca și cum persoana în cauză ar avea dreptul la pensie aici. Costurile pentru aceste 
prestații în natură sunt suportate de instituția neerlandeză și sunt despăgubite în conformitate 
cu cotele aplicabile în Republica Cehă, ca și cum persoana este asigurată acolo. 

În ceea ce privește prestațiile de boală, acestea sunt furnizate direct de instituția responsabilă 
din Țările de Jos în conformitate cu legislația pe care o aplică.

Petiționarul emite pretenții privind despăgubirea cheltuielilor sale legate de invaliditate. 
Întrucât se face trimitere la bugetul personal, Comisia presupune că petiționarul emite 
pretenții privind prestații pentru îngrijirea pe termen lung.

În temeiul articolului 34 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, prestațiile pentru îngrijirea pe 
termen lung sunt coordonate ca prestații de boală. Acestea pot avea forme diferite. Ca și 
prestații de boală, există două tipuri de prestații – prestații în natură și prestații în numerar. 
Doar prestațiile în numerar se pot exporta. 

Astfel cum a susținut Curtea de Justiție a Uniunii Europene de mai multe ori, prestațiile de 
asigurări de boală care constau în plata sau despăgubirea directă a costurilor pentru o îngrijire 
specifică intră sub incidența definiției prestațiilor în natură2. Cu toate cu unele din aceste 
prestații sunt plătite în numerar, acestea sunt, în principiu, prestații în natură și, prin urmare, 
nu se pot exporta. Acest lucru se datorează principiului general potrivit căruia prestațiile în 
natură sunt acordate numai de statul de ședere sau de reședință. Cu toate acestea, statul 
membru responsabil trebuie să despăgubească în totalitate statul membru de reședință pentru 
prestațiile în natură acordate de statul membru din urmă. 

Se poate întâmpla și ca statul membru de reședință să nu acorde prestații pentru îngrijirea pe 
termen lung în natură. În astfel de cazuri, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a afirmat că 
persoana nu poate emite pretenții privind astfel de prestații chiar dacă legislația statului 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială, (JO L 200, 7.6.2001, p. 1) (rectificare), astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei, (JO L 338, 22.12.2010, p. 35).
2 A se vedea, printre altele, cauza C-208/07, Von Chamier-Glisczinski, Clg. 2009, p. I-06095, 
punctul 48, și cauza C-160/96, Molenaar, Rec. 1998, p. I-843, punctele 6 și 32.
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membru responsabil pentru costurile îngrijirii menționează astfel de prestații1. Prin urmare, un 
transfer al reședinței în alt stat membru ar putea duce la o pierdere a accesului la anumite 
prestații. Acesta este un rezultat al lipsei armonizării la nivelul UE și al libertății fiecărui stat 
membru de a stabili natura și tipul prestațiilor acordate prin legislația sa.

În ceea ce privește bugetul personal, această prestație are caracteristicile unei prestații pentru 
îngrijirea pe termen lung în natură și este acordată, prin urmare, doar persoanelor care își au 
reședința în Țările de Jos. Cu toate că această prestație este acordată sub forma unei 
prefinanțări, aceasta nu intră sub incidența sistemului de coordonare a prestațiilor și, prin 
urmare, nu se poate exporta. Prin urmare, Comisia nu consideră că instituțiile neerlandeze 
încalcă dreptul UE când refuză plata acestei prestații datorită faptului că petiționarul își are 
reședința în Republica Cehă.

În ciuda faptului că este asigurat la sistemul de asigurări sociale din Țările de Jos, petiționarul 
are dreptul la prestații pentru îngrijirea pe termen lung în natură, care sunt disponibile în 
temeiul legislației cehe în aceleași condiții ca pentru persoanele asigurate în Republica Cehă. 
Dacă pensia de invaliditate din Cehia este o prestație pentru îngrijirea pe termen lung, nu este 
clar pentru Comisie de ce Republica Cehă a oprit pensia de invaliditate cu mențiunea că 
petiționarul ar putea să solicite în Țările de Jos despăgubire pentru cheltuielile legate de 
invaliditate. În baza sistemului de coordonare a regimurilor de securitate socială, petiționarul 
ar trebui să poată primi o prestație pentru îngrijirea pe termen lung în natură în Republica 
Cehă, chiar dacă nu poate să solicite în Țările de Jos despăgubire pentru această prestație. 
Comisia consideră, prin urmare, că sunt necesare investigații ulterioare în ceea ce privește 
tipul de prestație din Cehia și motivele retragerii acesteia.

Concluzie

Se pare că refuzul autorităților neerlandeze de a despăgubi costurile pentru prestațiile în 
natură acordate de Republica Cehă nu încalcă articolul 34 din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004. Cu toate acestea, ar fi de dorit clarificări suplimentare cu privire la tipul de 
pensie de invaliditate și motivele opririi pensiei de invaliditate de către autoritățile cehe. În 
cazul în care petiționarul este de acord să i se divulge datele personale, Comisia Europeană 
este pregătită să contacteze autoritățile cehe pentru a solicita clarificări în acest caz. 

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

În primele sale observații, Comisia a considerat că această chestiune impunea continuarea 
anchetei cu autoritățile cehe privind tipul prestațiilor cehe și motivul pentru care acestea au 
fost oprite.

Răspunsul autorităților cehe a confirmat observațiile Comisiei.  În cazul pensionarilor, 
prestațiile de boală în numerar trebuie să fie furnizate de statul care este responsabil pentru 
asigurarea de sănătate a persoanei în cauză [articolul 28 alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (CEE) nr. 1408/712 și articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
                                               
1 Cauza C-208/07, Von Chamier-Glisczinski, Clg. 2009, p. I-06095, punctul 53.
2 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii 
familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, 5.7.1971, p. 2), astfel cum a fost 
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nr. 883/20041]. Deoarece petiționarul primește pensie numai din Țările de Jos, și nu din 
Republica Cehă, Țările de Jos sunt statul responsabil pentru asigurarea de sănătate a 
petiționarului. Prin urmare, Țările de Jos vor trebui să exporte prestațiile lor în numerar (pe 
termen lung). Totuși, așa-numitul buget personal (PGB) nu este o prestație în numerar, ci în 
natură. Prestațiile în natură nu se pot exporta și sunt furnizate numai de statul de reședință al 
persoanei în cauză. Deși un pensionar are dreptul în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 883/2004 să pretindă prestații de boală în numerar în statul responsabil, aceste prestații 
trebuie să existe în mod efectiv în temeiul legislației naționale.

Dacă în temeiul legislației cehe, petiționarul ar avea dreptul la prestații în natură, Republica 
Cehă ar trebui să furnizeze petiționarului aceste prestații. Cu toate acestea, alocația de îngrijire 
este o prestație în numerar, și nu în natură. Adică, deși trebuie să fie exportată în afara 
Republicii Cehe, este furnizată numai persoanelor care au asigurare de sănătate în Republica 
Cehă. Deoarece petiționarul intră sub incidența legislației neerlandeze în ceea ce privește 
îngrijirile de sănătate, el poate primi prestații pentru îngrijirea pe termen lung în natură numai 
în Republica Cehă.

Petiționarul a primit o alocație de îngrijire în perioada cuprinsă între 3 ianuarie 2007 și 
sfârșitul lunii aprilie 2010. Autoritățile cehe au recunoscut că plata alocației de îngrijire a 
petiționarului era greșită, deoarece ele nu erau responsabile pentru a furniza respectivele 
prestații în numerar, și că și-au corectat greșeala prin intrarea în vigoare a noilor regulamente 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială la 1 mai 2010 [Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009].

Comisia dorește să sublinieze că sistemele naționale de asigurări de boală pe termen lung și 
condițiile de acordare a acestor prestații diferă foarte mult între statele membre. Dispozițiile 
UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 
nu înlocuiesc sistemele naționale de securitate socială cu un sistem european unic. Dispozițiile 
UE prevăd mai degrabă coordonarea decât armonizarea sistemelor naționale de securitate 
socială. Prin urmare, legislația fiecărui stat membru trebuie să stabilească condițiile de 
acordare a prestațiilor de securitate socială. 

Prin urmare, se poate întâmpla ca un stat membru să își fundamenteze regimul pe prestații în 
natură, în timp ce un alt stat membru pe prestații în numerar. În unele situații, se poate ajunge 
în mod real la cazuri în care un migrant primește prestații mai mici sau diferite decât cele 
primite înainte de mutarea în alt stat membru. Date fiind diferențele existente între legislația 
privind securitatea socială din statele membre, care nu sunt rezolvate de dispozițiile privind 
coordonarea, mutarea dintr-un stat membru în altul poate fi mai mult sau mai puțin 
avantajoasă pentru asigurat în ceea ce privește cotizațiile.2

                                                                                                                                                  
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 592/2008 (JO L 177, 4.7.2008, p. 1).
1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială, JO L 200, 7.6.2001, p. 1 (rectificare), astfel cum a fost modificat 
ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 465/2012 (JO L 149, 8.6.2012, p. 4) și de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 
al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, JO L 284, 30.10.2009, 
p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 mai 2012 (JO L 149, 8.6.2012, p. 4)
2 A se vedea prin analogie cauza C-137/11 (Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA), nepublicată 
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Concluzie

Bugetul personal (PGB) este o prestație pentru îngrijirea pe termen lung, care este furnizată de 
statul membru de reședință, în temeiul articolului 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004. Prin urmare, instituția neerlandeză competentă nu are obligația de a furniza 
aceste prestații persoanelor care își au reședința în alt stat membru. La fel, instituția din 
Republica Cehă nu are obligația de a furniza petiționarului prestații pentru îngrijirea pe 
termen lung în numerar, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 883/2004. Acesta nu este un caz de tratament inechitabil în temeiul legislației UE, ci de 
sisteme de securitate socială divergente, care nu este rezolvat de normele actuale privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială.

                                                                                                                                                  
încă în Repertoriu, 2010, punctul 52, cauza C�208/07 (von Chamier-Glisczinski), Rep. ,2009 p. I�6095, 
punctele 84 și 85, cauza C�211/08 (Comisia/Spania ), Rep., 2010, p. I�5267, punctul 61 și cauzele conexate C-
393/99 și C 394/99 (Hervein și alții), Rec., 2002, p. I-2829, punctele 50-52.


