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Temats: Lūgumraksts Nr. 1367/2009, ko iesniedza Slovākijas valstspiederīgais Ján Loncik, 
par bijušās Čehoslovākijas sadalīšanas radītajām pensiju problēmām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Slovākijas valstspiederīgais un dzīvo Slovākijā, 38 gadus 
strādāja bijušās Čehoslovākijas Čehijas daļā. Kopš aiziešanas pensijā 1992. gadā lūgumraksta 
iesniedzējs saņem vecuma pensiju, ko izmaksā Slovākijas sociālā nodrošinājuma dienests, bet 
pensijas aprēķinā, kas balstās uz 38 darba gadiem Čehijas daļā un 5 darba gadiem 
Čehoslovākijas Slovākijas daļā, nav ņemts vērā fakts, ka Čehijas vecuma pensija ir lielāka par 
Slovākijas pensiju, kas nozīmē, ka lūgumraksta iesniedzējs katru gadu ik mēnesi zaudē 
apmēram EUR 100. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties un 
izmeklēt šīs situācijas atbilstību piemērojamiem ES tiesību aktiem šajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 6. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Slovākijas valstspiederīgais, sūdzas, ka viņam nav tiesību 
saņemt Čehijas vecuma pensiju, neskatoties uz to, ka viņš ir strādājis 38 gadus Čehu-Slovāku 
Federatīvās Republikas (ČSFR) Slovāku daļas teritorijā uzņēmumā, kura reģistrētais birojs 
atrodas ČSFR Čehijas daļā, līdz 1992. gada jūnijam, kad viņš devās pensijā.

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas saņemt Čehijas vecuma pensiju un atlīdzības nodrošināšanu 
visiem Slovākijas pensionāriem, kas strādāja ČSFR Čehijas daļā, bet kas pašlaik saņem 
Slovākijas pensiju.
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Lūgumraksta iesniedzējs pensionējās 1992. gada 1. jūlijā un saņem vecuma pensiju saskaņā ar 
bijušās ČSFR tiesību aktiem. Sākot no ČSFR sadalīšanas dienas bija jāizskata vairāki 
jautājumi, ieskaitot ar pensiju saistītos, jo ČSFR bija tikai viena pensiju sistēma. Pienākumu 
sadale saistībā ar turpmākām pensijām personām, kas piedalījās šajā sistēmā bijušās 
federatīvās valsts laikā, ir noteikta 1992. gada 29. oktobra nolīgumā par sociālo 
nodrošinājumu starp Čehijas Republiku un Slovākijas Republiku (Dekrēts Nr. 228/1992 lik. 
krāj.).

Attiecībā uz personām, kas saņēma pensijas jau pirms ČSFR sadalīšanas (31.12.1992.), kā, 
piemēram, lūgumraksta iesniedzējs, nolīguma pamatā ir pieņēmums, ka šīs pensijas turpinās 
uzskatīt par tās valsts pensijām, kuras teritorijā atrodas attiecīgā pensionāra pastāvīgā 
dzīvesvieta sadalīšanas dienā. Ņemot vērā, ka lūgumraksta iesniedzējs bija ČSFR Slovākijas 
daļas iedzīvotājs, viņa pensiju izmaksā Slovākijas Republika.

Attiecīgie noteikumi, kas attiecas uz pienākumu sadali (12., 20. un 33. pants), ir ietverti 
Regulas (EEK) Nr. 1408/711 III pielikumā un tiek piemēroti no Čehijas Republikas un 
Slovākijas Republikas pievienošanās ES dienas (2004. gada 1. maija). Divpusējā nolīguma 
attiecīgo noteikumu ietveršana Regulas (EEK) Nr. 1408/71 III pielikumā nozīmē, ka šie 
noteikumi ir daļa no ES tiesību akta par sociālā nodrošinājuma shēmu koordinēšanu.

Secinājumi

Tā kā ES tiesību akts nav piemērojams šim gadījumam, Komisija nevar turpmāk palīdzēt 
Parlamentam attiecībā uz šo lūgumrakstu.”

                                               
1 Padomes Regula (EEK) Nr. 1408/71 (1971. gada 14. jūnijs) par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 
darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp.


