
CM\814441LT.doc PE441.105v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.4.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1367/2009 dėl problemų, susijusių su pensija, atsiradusių 
padalijus buvusiąją Čekoslovakiją, kurią pateikė Slovakijos pilietis Ján 
Loncik

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra Slovakijos pilietis ir nuolatinis šios šalies gyventojas, 38 metus 
dirbo buvusiosios Čekoslovakijos Čekijos dalyje. Nuo 1992 m., kai išėjo į pensiją, peticijos 
pateikėjas gauna senatvės pensiją iš Slovakijos socialinio draudimo fondo, tačiau 
apskaičiuojant pensiją už 38 darbo metus buvusiosios Čekoslovakijos Čekijos dalyje ir 
penkerius darbo metus Slovakijos dalyje nebuvo atsižvelgta į tai, kad Čekijoje mokama 
senatvės pensija yra didesnė už tą, kuri mokama Slovakijoje. Taigi dabar peticijos pateikėjas 
per mėnesį praranda apie 100 EUR. Todėl jis prašo Europos Parlamento įsikišti ir išsiaiškinti, 
ar tokia padėtis suderinama su šiame sektoriuje taikomais ES teisės aktais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticijos pateikėjas, Slovakijoje gyvenantis Slovakijos pilietis, skundžiasi, kad neturi teisės į 
Čekijos senatvės pensiją, nors prieš išeidamas į pensiją, iki 1992 m. birželio mėn., 38 metus
dirbo buvusiosios Čekijos ir Slovakijos Federacinės Respublikos (ČSFR) Slovakijos dalies 
teritorijos įmonėje, kurios registruota buveinė buvo ČSFR Čekijos dalyje.

Peticijos pateikėjas pageidauja gauti Čekijos senatvės pensiją ir užtikrinti, kad būtų atlyginta
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visiems Slovakijos pensininkams, kurie anksčiau dirbo ČSFR Čekijos dalyje, bet dabar gauna
Slovakijos pensiją.

Peticijos pateikėjas išėjo į pensiją 1992 m. liepos 1 d. ČSFR ir gavo senatvės pensiją pagal 
buvusiosios ČSFR teisę. Po ČSFR iširimo reikėjo spręsti keletą klausimų, tarp jų su
pensijomis susijusių, nes ČSFR buvo tik viena pensijų sistema. Kaip dalijamasi atsakomybe 
už asmenų, kurie dalyvavo toje buvusiosios federacinės valstybės sistemoje, būsimas pensijas,
nustatyta 1992 m. spalio 29 d. Susitarime dėl Čekijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos 
socialinės apsaugos (Dekretas Nr. 228/1992 rink.).

Kalbant apie asmenis, kurie jau gavo pensijas prieš ČSFR iširimą (1992 12 31), pavyzdžiui, 
peticijos pateikėjas, pasakytina, kad susitarimas pagrįstas prielaida, jog šios pensijos ir toliau 
bus laikomos pensijomis tos valstybės, kurios teritorijoje ČSFR iširimo metu atitinkamas 
pensininkas turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą. Atsižvelgiant į tai, kad peticijos pateikėjas 
gyveno ČSFR Slovakijos dalyje, pensiją jam moka Slovakijos Respublika.

Atitinkamos nuostatos, susijusios su atsakomybės pasidalijimu (12, 20 ir 33 straipsniai),
įtrauktos į Reglamento (EEB) Nr. 1408/711 III priedą ir taikomos nuo tos dienos, kai Čekijos 
Respublika ir Slovakijos Respublika įstojo į ES (2004 m. gegužės 1 d.). Tai, kad atitinkamos 
dvišalio susitarimo nuostatos įtrauktos į Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 III priedą, reiškia, 
kad šios nuostatos priklauso ES teisės aktams, kuriais reglamentuojamas socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimas.

Išvada

Kadangi ES teisė nėra susijusi su šiuo atveju, Komisija negali padėti Parlamentui toliau 
nagrinėti šią peticiją.“

                                               
1 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal 
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