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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1868/2008, ippreżentata minn Suzanne Ludwig Kloth, ta’ 
nazzjonalità Lussemburgiża, dwar il-kontribuzzjonijiet tagħha għall-
assigurazzjoni Lussemburgiża tal-mard

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li hija ta’ oriġini Olandiża u li ħadmet l-Olanda għal għadd ta’ snin, mardet 
b’marda relatata ma’ xogħolha li ġegħelitha twaqqaf l-attivitajiet tagħha. Il-gvern Olandiż 
offra li jerġa’ jroddilha lura l-kontribuzzjonijiet tagħha għall-assigurazzjoni, li hija aċċettat.   
Hija sussegwentement kisbet in-nazzjonalità Lussemburgiża u, kif waslet fl-età biex tirtira, 
applikat mal-gvern Olandiż għal pensjoni, li ngħatatilha.  Il-benefiċċji tagħha tal-
assigurazzjoni tal-mard kienu koperti minn dawk ta' żewġha, uffiċjal pubbliku Lussemburgiż. 
Iżda, meta kisbet il-pensjoni Olandiża tagħha, il-Gvern Lussemburgiż iddeċieda li jaqleb l-
assigurazzjoni tagħha tal-mard mill-'Caisse Maladie des Fonctionnaires' lill-'Caisse Maladie 
des Ouvriers' li kellha tħallashom kontribuzzjonijiet għall-assigurazzjoni tal-mard, bir-riżultat 
li l-pensjoni tagħha ġiet ridotta.  Il-petizzjonanta ssostni li billi ġiet mibdula l-'caisse maladie' 
m’għandux ifisser li hija meħtieġa li tħallas din il-kontribuzzjoni u qed titlob eżenzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta' April 2009.  Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti tagħrif (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta' Lulju 2009.
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Il-petizzjonanta qed tilmenta dwar l-ammont tal-pensjoni li qed jingħatalha.  Filwaqt li hija 
twieldet ċittadina Olandiża, wara hija kisbet in-nazzjonalità Lussemburgiża ta' żewġha.  
Peress li hija tbati minn marda professjonali, hija temmet l-attività professjonali tagħha.

Hija tgħid li aċċettat li jingħatalha lura l-ħlas tal-assigurazzjoni soċjali iżda mhuwiex ċar fl-
ittra tagħha għal liema ħlas hija qed tirreferi.

Fil-livell Komunitarju, ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u 574/72, 
li bażikament huma intiżi biex il-moviment liberu tal-ħaddiema fl-UE jkun realtà, billi jiġi 
żgurat li l-ħaddiema migranti ma jitilfux id-drittijiet għas-sigurtà soċjali jekk jeżerċitaw id-
dritt li jiċċaqalqu fl-Unjoni Ewropea. 

L-implimentazzjoni tar-regoli tal-koordinazzjoni tikkostitwixxi responsabbiltà l-ewwelnett 
tal-Istati Membri u teħtieġ l-għarfien ta' ċertu ammont ta' informazzjoni li f'dan il-każ 
mhemmx.  

Is-servizzi tal-Kummissjoni ikkuntattjaw lill-awtoritajiet Lussemburgiżi biex iressqulhom dan 
il-każ u jitolbuhom biex jagħtu xi kjarifiki.  Huma se jikkuntattjaw mill-ġdid lill-kumitat 
għall-petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew mill-aktar fis.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta qed tilmenta dwar l-ammont tal-pensjoni li qed jingħatalha. Filwaqt li hija 
twieldet ċittadina Olandiża, eventwalment hija kisbet in-nazzjonalità Lussemburgiża ta’ 
żewġha. Peress li hija tbati minn marda professjonali, hija temmet l-attività professjonali 
tagħha. Hija tgħid li aċċettat li jingħatalha lura l-ħlas tal-assigurazzjoni soċjali tagħha, iżda 
mhuwiex ċar fl-ittra tagħha għal liema ħlas hija qed tirreferi.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni  

Fil-livell Komunitarju, jeżistu regoli li huma stabbiliti fir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u 
574/72, li bażikament huma intiżi biex il-moviment liberu tal-ħaddiema fl-UE jkun realtà, 
billi jiġi żgurat li l-ħaddiema migranti ma jitilfux id-drittijiet għas-sigurtà soċjali jekk 
jeżerċitaw id-dritt li jiċċaqilqu fl-Unjoni Ewropea. 

L-implimentazzjoni tar-regoli tal-koordinazzjoni hija l-ewwel u qabel kollox responsabilità 
tal-Istati Membri. Mill-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Lussemborgiżi jidher li l-
petizzjonanta ilha tirċievi l-pensjoni tax-xjuħija mill-Olanda sa mill-1/8/2008. Minn dik id-
data ’l quddiem, għall-iskop tal-applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, il-
petizzjonanta ma tistax tibqa’ tiġi kkunsidrata bħala membru tal-familja ta’ assigurat soċjali li 
għandha xi drittijiet derivati għal assistenza soċjali, iżda bħala assigurata soċjali bi drittijiet 
personali għal assistenza soċjali.

Skont l-Artikolu 28 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar id-dritt għall-assistenza għall-
mard tal-pensjonanti, persuna li tirċievi l-pensjoni tax-xjuħija jew tal-invalidità li tirrisjedi 
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ġewwa Stat ieħor differenti minn dak li joħroġilha l-pensjoni, għandha dritt għall-assistenza 
għall-mard skont il-liġi tal-Istat ta’ residenza, iżda bi spiża għall-Istat li jħallas il-pensjoni.  
Dan l-Istat tal-aħħar jista’, sabiex jikkompensa l-ispejjeż ta’ din l-assistenza għall-mard, 
inaqqas mill-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni tas-saħħa għall-pensjoni illi hija titħallas. 

F’dak li jikkonċerna s-sitwazzjoni tal-petizzjonanta, ladarba hija tirċievi pensjoni għax-xjuħija 
mill-Olanda, hija għandha tkun ikkunsidrata bħala assigurata soċjali u mhux iktar bħala 
membru tal-familja ta’ assigurat soċjali. Hija għandha dritt għall-assistenza għall-mard fil-
Lussemburgu skont il-liġi Lussemburgiża iżda bi spiża għall-Olanda, li tista’ għaldaqstant 
tnaqqas kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni tas-saħħa mill-pensjoni tax-xjuħija mħallsa lill-
interessata.  

Konklużjoni
Billi l-Liġi Komunitarja ġiet korrettament applikata mill-awtoritajiet Lussemburgiżi u 
Olandiżi fil-każ tal-petizzjonanta, il-Kummissjoni ma tistax tintervieni favur tagħha.  


