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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1367/2009, του Ján Loncik, σλοβακικής ιθαγένειας, σχετικά με 
συνταξιοδοτικά προβλήματα ως αποτέλεσμα της διαίρεσης της πρώην 
Τσεχοσλοβακίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος έχει σλοβακική ιθαγένεια και διαμένει στη Σλοβακία, εργάστηκε επί 
38 έτη στο τσεχικό τμήμα της πρώην Τσεχοσλοβακίας. Μετά τη συνταξιοδότησή του το 
1992, ο αναφέρων λαμβάνει σύνταξη γήρατος από την υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης της 
Σλοβακίας, αλλά κατά τον υπολογισμό της σύνταξής του, η οποία βασίζεται σε 38 έτη 
εργασίας στο τσεχικό τμήμα και πέντε έτη στο σλοβακικό τμήμα της Τσεχοσλοβακίας, δεν 
έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η σύνταξη γήρατος στην Τσεχία είναι υψηλότερη από 
εκείνη στη Σλοβακία, κάτι που σημαίνει ότι ο αναφέρων χάνει περίπου 100 ευρώ μηνιαίως. Ο 
αναφέρων καλεί, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να διερευνήσει 
κατά πόσον η κατάσταση αυτή συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ στον εν λόγω 
τομέα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο αναφέρων, ο οποίος έχει σλοβακική ιθαγένεια και διαμένει στη Σλοβακία, καταγγέλλει ότι 
δεν δικαιούται να λαμβάνει την τσεχική σύνταξη γήρατος παρά το γεγονός ότι εργάστηκε επί 
38 έτη στο σλοβακικό τμήμα της πρώην Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Τσεχίας και της 
Σλοβακίας (ΟΔΤΣ) για λογαριασμό επιχείρησης η επίσημη έδρα της οποίας βρισκόταν στο 
τσεχικό τμήμα της ΟΔΤΣ έως τον Ιούνιο του 1992, οπότε συνταξιοδοτήθηκε.
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Ο αναφέρων επιθυμεί να λάβει σύνταξη γήρατος από την Τσεχία και να διασφαλιστεί η 
αποκατάσταση όλων των σλοβάκων συνταξιούχων οι οποίοι εργάζονταν στο παρελθόν στο 
τσεχικό τμήμα της ΟΔΤΣ αλλά σήμερα λαμβάνουν σύνταξη από τη Σλοβακία.

Ο αναφέρων συνταξιοδοτήθηκε την 1η Ιουλίου 1992 στην ΟΔΤΣ και λάμβανε σύνταξη 
γήρατος σύμφωνα με τη νομοθεσία της πρώην ΟΔΤΣ. Μετά τη διάλυση της ΟΔΤΣ, έπρεπε να 
διευθετηθούν μια σειρά από ζητήματα, περιλαμβανομένων των ζητημάτων που άπτονταν των 
συντάξεων, καθώς στην ΟΔΤΣ υπήρχε μόνον ένα συνταξιοδοτικό σύστημα. Ο επιμερισμός 
των ευθυνών για τις μελλοντικές συντάξεις των προσώπων τα οποία μετείχαν σε αυτό το 
σύστημα την εποχή του πρώην ομοσπονδιακού κράτους προβλέπεται στη συμφωνία περί 
κοινωνικής ασφάλισης, της 29ης Οκτωβρίου 1992, μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της 
Σλοβακικής Δημοκρατίας (διάταγμα αριθ. 228/1992 Συλλ.).

Σχετικά με τα πρόσωπα που λάμβαναν ήδη σύνταξη πριν από τη διάλυση της ΟΔΤΣ 
(31.12.1992), όπως ο αναφέρων, η συμφωνία στηρίζεται στο σκεπτικό ότι οι συντάξεις αυτές 
θα συνεχίσουν να θεωρούνται συντάξεις του κράτους εκείνου στην επικράτεια του οποίου 
διέμενε μονίμως ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος την ημερομηνία της διάλυσης. Δεδομένου 
ότι ο αναφέρων ήταν κάτοικος του σλοβακικού τμήματος της ΟΔΤΣ, η σύνταξή του 
καταβάλλεται από τη Σλοβακική Δημοκρατία.

Οι συναφείς διατάξεις που άπτονται του επιμερισμού των ευθυνών (άρθρα 12, 20 και 33) 
έχουν ενσωματωθεί στο Παράρτημα III του κανονισμού 1408/711 και έχουν ισχύ από την 
ημερομηνία ένταξης της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην ΕΕ (1 
Μαΐου 2004). Η συμπερίληψη των συναφών διατάξεων της διμερούς συμφωνίας στο 
Παράρτημα III του κανονισμού 1408/71 σημαίνει ότι οι διατάξεις αυτές αποτελούν τμήμα 
του δικαίου της ΕΕ σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι στην υπό εξέταση περίπτωση δεν τίθεται θέμα εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, 
η Επιτροπή δεν μπορεί να συνδράμει περαιτέρω το Κοινοβούλιο στην εξέταση της παρούσας 
αναφοράς.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας, ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2.


