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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1868/2008, którą złożyła Suzanne Ludwig Kloth (Luksemburg),
w sprawie jej składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych
w Luksemburgu

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która pochodzi z Holandii i przepracowała w tym kraju wiele lat, zapadła 
na chorobę zawodową, co zmusiło ją do zaprzestania działalności zawodowej. Państwo 
holenderskie zaproponowało jej zwrócenie składek na ubezpieczenie społeczne, na co 
składająca petycję przystała. Następnie uzyskała ona obywatelstwo luksemburskie, a po 
osiągnięciu wieku emerytalnego zwróciła się do państwa holenderskiego o przyznanie jej 
emerytury, którą uzyskała. Jej ubezpieczenie zdrowotne zapewniał system ubezpieczeniowy 
jej męża, luksemburskiego urzędnika państwowego. Jednakże po uzyskaniu przez nią 
holenderskiej emerytury państwo luksemburskie postanowiło zmienić status jej ubezpieczenia 
zdrowotnego przenosząc ją z systemu ubezpieczenia społecznego urzędników do systemu 
ubezpieczenia społecznego pracowników, w związku z czym zobowiązano ją do opłacania 
składek na ubezpieczenie zdrowotne, co doprowadziło do zmniejszenia wysokości jej 
holenderskiej emerytury. Składająca petycję wnioskuje,  by sama zmiana systemu 
ubezpieczenia społecznego nie prowadziła do zobowiązania jej do opłacania tej składki.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Składająca petycję skarży się na wysokość wypłacanej jej emerytury. Będąc obywatelką 
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holenderską od urodzenia, nabyła ona następnie obywatelstwo luksemburskie męża. 
Zaprzestała pracy, gdyż zapadła na chorobę zawodową.

Stwierdza ona, że zgodziła się na zwrot składek na ubezpieczenie społeczne, lecz z jej listu 
nie wynika jasno, o jakie składki chodzi.

Na szczeblu wspólnotowym istnieją uregulowania zawarte w rozporządzeniach (EWG)
nr 1408/71 i 574/72, których zasadniczym celem jest zagwarantowanie, żeby swobodny 
przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej był rzeczywiście realizowany poprzez 
dopilnowanie, aby pracownik migrujący nie tracił żadnych praw związanych
z zabezpieczeniem społecznym z powodu korzystania z prawa do przemieszczania się 
wewnątrz Unii Europejskiej.

Zastosowanie zasad koordynacji należy przede wszystkim do państw członkowskich
i wymaga poznania pewnych, brakujących w tej sprawie informacji.

Służby Komisji skontaktowały się z władzami luksemburskimi i przedłożyły im tę sprawę
z prośbą o wyjaśnienia. Zwrócą się ponownie do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, 
gdy tylko będzie to możliwe.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Petycja

Składającej petycję nie odpowiada wysokość emerytury, którą otrzymuje. Od urodzenia była 
ona obywatelką holenderską, lecz nabyła obywatelstwo luksemburskie męża. Przestała 
pracować w następstwie choroby zawodowej. Składająca petycje twierdzi, że zgodziła się na 
zwrot składek na ubezpieczenie społeczne, lecz z jej listu nie wynika jasno, o jakie składki 
chodzi.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Na szczeblu wspólnotowym istnieją uregulowania zawarte w rozporządzeniach (EWG)
nr 1408/71 i 574/72, których zasadniczym celem jest zapewnienie rzeczywistej realizacji 
swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii Europejskiej poprzez dopilnowanie, aby 
pracownik migrujący nie tracił żadnych praw związanych z zabezpieczeniem społecznym
z powodu korzystania z prawa do przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej.

Zastosowanie zasad koordynacji należy przede wszystkim do państw członkowskich.
Z informacji przekazanych przez władze luksemburskie wynika, że składająca petycję 
otrzymuje emeryturę holenderską od dnia 1 sierpnia 2008 r. Od tego momentu składająca 
petycję nie może być już uważana dla potrzeb stosowania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 
za członka rodziny osoby ubezpieczonej, któremu przysługują prawa pochodne w związku ze 
świadczeniami w ramach zabezpieczenia społecznego, ale za osobę ubezpieczoną w ramach 
systemu zabezpieczenia społecznego, której przysługują bezpośrednio prawa do świadczeń 
społecznych.
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Na mocy art. 28 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, dotyczącego prawa emerytów i rencistów
do świadczeń z tytułu choroby, osoba uprawniona do emerytury lub renty inwalidzkiej, 
mieszkająca w państwie innym niż państwo wypłacające emeryturę lub rentę, ma prawo do 
świadczeń z tytułu choroby zgodnie z ustawodawstwem państwa zamieszkania, lecz ciężar 
tych świadczeń ponosi państwo wypłacające emeryturę lub rentę. To ostatnie państwo w celu 
zrekompensowania kosztów tych świadczeń może potrącić składki na ubezpieczenie
zdrowotne z wypłacanej emerytury lub renty.

Jeśli chodzi o sytuację składającej petycję, to od czasu, gdy przysługuje jej holenderska 
emerytura, powinno się ją uważać za osobę objętą zabezpieczeniem społecznym, a nie za 
członka rodziny osoby objętej takim zabezpieczeniem. Składająca petycję ma prawo do 
świadczeń z tytułu choroby w Luksemburgu, zgodnie z luksemburskim ustawodawstwem, 
lecz na koszt Holandii, która może zatem potrącać składki na ubezpieczenie zdrowotne
z emerytury wypłacanej składającej petycję.

Wniosek
Ponieważ w przypadku składającej petycję prawodawstwo wspólnotowe zostało prawidłowo 
zastosowane przez władze luksemburskie i holenderskie, Komisja nie może interweniować
w jej sprawie.


