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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1367/2009 af Ján Loncik, slovakisk statsborger, om 
pensionsproblemer som følge af delingen af det tidligere Tjekkoslovakiet

1. Sammendrag

Andrageren, der er slovakisk statsborger og bosat i Slovakiet, arbejdede i den tjekkiske del af 
det tidligere Tjekkoslovakiet i 38 år. Siden sin pensionering i 1992 har andrageren oppebåret 
en alderspension fra den slovakiske socialsikring, men i beregningen af denne pension, der er 
baseret på 38 arbejdsår i den tjekkiske og fem arbejdsår i den slovakiske del af 
Tjekkoslovakiet, er der ikke taget hensyn til, at den tjekkiske alderspension er højere end den 
slovakiske, hvorfor andrageren hver måned går glip af et beløb på ca. 100 euro. Andrageren 
anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind og efterprøve, om dette forhold er i 
overensstemmelse med EU's på området gældende retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andrageren, der er slovakisk statsborger og bosat i Slovakiet, klager over, at han ikke er 
berettiget til den tjekkiske alderspension, selv om han arbejdede 38 år i den slovakiske del af 
den tidligere Tjekkiske og Slovakiske Republik (CSFR) for en virksomhed med registreret 
kontor i den tjekkiske del af CFSR indtil juni 1992, hvor han gik på pension.

Andrageren ønsker at modtage tjekkisk alderspension og sikre uddeling af denne til alle 
slovakiske pensionister, der har arbejdet i den tjekkiske del af CSFR, men som modtager 
slovakisk pension i dag.
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Andrageren gik på pension den 1. juli 1992 i CSFR og modtog alderspension i henhold til 
lovgivningen i det tidligere CSFR. Fra datoen for opløsningen af CSFR var det nødvendigt at 
tage stilling til en række spørgsmål, herunder pensionsrelaterede spørgsmål, da der kun 
fandtes et pensionssystem i CSFR. Deling af ansvaret for fremtidige pensioner for personer, 
der deltog i dette system på tidspunktet for den tidligere republiks eksistens, er fastsat i aftalen 
om socialsikring mellem Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik af 29. oktober 
1992 (dekret nr. 228/1992 saml.).  

For så vidt angår personer, der allerede modtog pension inden CSFR's opløsning 
(31.12.1992), heriblandt andrageren, er aftalen baseret på den formodning, at disse pensioner 
fortsat vil blive betragtet som pensioner i den stat, på hvis territorium den pågældende 
pensionist havde bopæl på datoen for opløsningen. Da andrageren var bosat i den slovakiske 
del af CSFR, udbetales hans pension af Den Slovakiske Republik.

De relevante bestemmelser, der omhandler deling af ansvaret (artikel 12, 20 og 33), er indsat i 
bilag III til forordning 1408/711 og gælder fra datoen for Den Tjekkiske Republik og Den 
Slovakiske Republiks tiltræden i EU (1. maj 2004). Indføjelsen af de relevante bestemmelser 
fra den bilaterale aftale i bilag III til forordning 1408/71 betyder, at disse bestemmelser er en 
del af EU-lovgivningen om samordning af sociale sikringsordninger.

Konklusion

Da EU-lovgivningen ikke er relevant for denne sag, kan Kommissionen således ikke hjælpe 
Parlamentet yderligere med dette andragende."

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.


