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Comisia pentru petiții

25.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1868/2008, adresată de Suzanne Ludwig Kloth, de cetățenie 
luxemburgheză, privind contribuția sa la sistemul de asigurări de sănătate 
luxemburghez

1. Rezumatul petiției

Petiționara, de origine olandeză și care a lucrat mulți ani în Olanda, a contractat o boală 
profesională și a fost nevoită astfel să renunțe la a mai lucra. Statul olandez i-a propus să îi 
ramburseze contribuțiile sociale, iar petiționara a acceptat. Petiționara a obținut cetățenia 
luxemburgheză și, ajunsă la vârsta pensionării, și-a revendicat drepturile sale la pensie și a 
obținut o pensie din partea statului olandez. Asigurarea sa de sănătate a fost acoperită de către 
regimul de asigurări al soțului ei, funcționar luxemburghez, însă obținând pensia olandeză, 
statul luxemburghez a decis să-i transfere regimul de asigurări de sănătate de la „Caisse 
maladie des fonctionnaires” la „Caisse maladie des ouvriers”, pentru care aceasta trebuie să-și 
plătească contribuțiile, ceea ce reduce deci pensia sa olandeză. Petiționara solicită să nu fie 
nevoită să plătească aceste contribuții din simplul motiv al schimbării casei de asigurări de 
sănătate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Petiționara contestă valoarea pensiei pe care o primește. Fiind resortisant olandez prin naștere, 
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aceasta a obținut ulterior cetățenia luxemburgheză a soțului ei. Din cauza unei boli 
profesionale, aceasta și-a încetat activitatea profesională.

Aceasta afirmă că a acceptat să îi fie rambursate contribuțiile sociale, însă din scrisoarea sa nu 
reiese clar despre care contribuții este vorba.

La nivel comunitar există o reglementare prevăzută în Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și nr. 
574/72, care are ca scop fundamental asigurarea liberei circulații a lucrătorilor în spațiul 
Uniunii Europene, garantând că lucrătorul migrant nu își pierde drepturile în materie de 
securitate socială din cauza faptului că își exercită dreptul de a călători în Uniunea Europeană.

Punerea în aplicare a normelor de coordonare le revine în primul rând statelor membre și 
necesită cunoașterea anumitor informații care, în acest caz, lipsesc.

Serviciile Comisiei au contactat autoritățile luxemburgheze pentru a le aduce la cunoștință 
acest caz și pentru a le cere lămuriri. Acestea vor contacta cât mai curând posibil Comisia 
pentru petiții a Parlamentului European.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiția

Petiționara contestă valoarea pensiei pe care o primește. Fiind resortisant olandez prin naștere, 
aceasta a obținut ulterior cetățenia luxemburgheză a soțului ei. Din cauza unei boli 
profesionale, aceasta și-a încetat activitatea profesională. Aceasta afirmă că a acceptat să îi fie 
rambursate contribuțiile sociale, însă din scrisoarea sa nu reiese clar despre care contribuții 
este vorba.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

La nivel comunitar există o reglementare prevăzută în Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și nr. 
574/72, care are ca scop fundamental asigurarea liberei circulații a lucrătorilor în spațiul 
Uniunii Europene, garantând că lucrătorul migrant nu își pierde drepturile în materie de 
securitate socială din cauza faptului că își exercită dreptul de a călători în Uniunea Europeană.

Punerea în aplicare a normelor de coordonare le revine în primul rând statelor membre. Din 
informațiile furnizate de către autoritățile luxemburgheze reiese că persoana interesată este 
titularul unei pensii pentru limită de vârstă olandeze începând cu data de 1/8/2008. Din acest 
moment, în scopul aplicării Regulamentului nr. 1408/71, persoana interesată nu mai poate fi 
considerată drept membru al familiei unui asigurat social având drepturi derivate la prestații
de securitate socială, ci drept asigurat social cu drepturi proprii la prestații sociale.

În temeiul articolului 28 din Regulamentul (CEE) nr.1408/71 privind dreptul la prestațiile de 
boală ale pensionarilor, o persoană titulară a unei pensii de invaliditate sau pentru limită de 
vârstă care își are reședința într-un alt stat membru decât cel care plătește pensia are dreptul la 
prestații de boală în temeiul legislației statului de reședință, însă pe cheltuiala statului care 
plătește pensia. Pentru a compensa costurile acestor prestații de boală, acest din urmă stat 
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poate să deducă contribuțiile de asigurare de sănătate din pensia pe care o plătește.

În ceea ce privește situația petiționarei, din moment ce aceasta este titulară a unei pensii 
pentru limită de vârstă olandeză, ea trebuie considerată ca fiind asigurat social și nu membru 
al familiei unui asigurat social. Aceasta are dreptul la prestații de boală în Luxemburg, în 
temeiul legislației luxemburgheze, însă pe cheltuiala Olandei, care poate astfel să deducă 
contribuțiile de asigurare de sănătate din pensia pentru limită de vârstă plătită persoanei în 
cauză.

Concluzie
Întrucât legislația comunitară este aplicată în mod corect de autoritățile luxemburgheze și 
olandeze în cazul petiționarei, Comisia nu poate interveni în favoarea acesteia.


