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Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1367/2009, внесена от Ján Loncik, със словашко гражданство, 
относно пенсионни проблеми в  резултат на разделянето на бивша 
Чехословакия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е словашки гражданин и пребивава в Словакия, е 
работил в чешката част на бивша Чехословакия в продължение на 38 години. От 
пенсионирането си през 1992 г. досега вносителят е получавал пенсия за старост от 
словашката социалноосигурителна служба, но при изчисляването на пенсията, която се 
базира на 38 години трудов стаж в чешката част и 5 години трудов стаж в словашката 
част на Чехословакия, не е бил взет предвид фактът, че чешката пенсия за старост е по-
висока от словашката, което означава, че вносителят губи приблизително 100 евро на 
месец. Поради това вносителят призовава Европейския парламент да се намеси и да 
разследва дали случаят отговаря на приложимото законодателство на ЕС в тази сфера.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Вносителят на петицията, който е гражданин на Словакия и пребивава в Словакия, се 
оплаква, че няма право на чешка пенсия за старост, независимо от факта, че до 
пенсионирането си през юни 1992 г., в продължение на 38 години, е работил в 
словашката част на бившата Чехословашка федеративна република (ЧСФР) за 
предприятие, регистрирано в чешката част на ЧСФР.
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Вносителят на петицията желае да получава чешка пенсия за старост и гарантирани 
обезщетения за всички словашки пенсионери, които са работили в чешката част на 
ЧСФР, но сега получават словашка пенсия.

Вносителят на петицията се е пенсионирал на 1 юли 1992 г. в ЧСФР и е получил пенсия 
за старост съгласно правото на бившата ЧСФР. Към датата на разпадането на ЧСФР е 
било необходимо да бъдат решени редица проблеми, в това число и въпросите, 
свързани с пенсиите, тъй като в ЧСФР е съществувала само една пенсионна система. 
Споделянето на отговорностите, свързани с бъдещите пенсии на лицата, участвали в 
пенсионната система по време на съществуването на бившата федеративна държава, е 
уредено в Споразумение за социалното осигуряване, сключено между Чешката 
република и Словашката република на 29 октомври 1992 г. (Указ № 228/1992 Coll.).

По отношение на лицата, които вече са получавали пенсия преди разпадането на ЧСФР 
(31.12.1992 г.), какъвто е случаят на вносителя на петицията, споразумението 
предвижда пенсиите им да продължат да бъдат разглеждани като пенсии на държавата, 
на чиято територия съответният пенсионер е пребивавал постоянно към датата на 
разпадането на ЧСФР. При положение че вносителят на петицията е живеел в 
словашката част на ЧСФР, неговата пенсия се изплаща от Словашката република.

Съответните клаузи, свързани със споделянето на отговорностите (член 12, 20 и 33), са 
включени в приложение III към Регламент 1408/711 и са влезли в сила от датата на 
присъединяване на Чешката република и Словашката република към ЕС (1 май 2004 г.). 
Включването на тези клаузи от двустранното споразумение в приложение III към 
Регламент 1408/71 означава, че те са част от правото на ЕС, уреждащо координирането 
на схемите за социално осигуряване.

Заключение

Тъй като в случая не е засегнато правото на ЕС, Комисията не може да предложи по-
нататъшно съдействие на Парламента във връзка с настоящата петиция.

                                               
1 Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социално 
осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, ОВ 
L 149 от 5.7.1971 г., стp. 2.


