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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1367/2009, którą złożył Ján Loncik (Słowacja) w sprawie problemów
z emeryturą wynikających z podziału byłej Czechosłowacji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest narodowości słowackiej i mieszka na Słowacji, przez 38 lat 
pracował w czeskiej części byłej Czechosłowacji. Od czasu przejścia na emeryturę w 1992 r.
składający petycję otrzymuje świadczenie emerytalne od słowackich służb do spraw 
ubezpieczeń społecznych. Jednak przy obliczaniu wysokości tego świadczenia, które bazuje 
na 38 latach pracy w czeskiej części Czechosłowacji i 5 latach pracy w słowackiej części 
Czechosłowacji, nie wzięto pod uwagę tego, że czeska emerytura jest wyższa od słowackiej, 
co oznacza, że składający petycję traci mniej więcej 100 euro miesięcznie. Dlatego wzywa 
on Parlament Europejski do podjęcia działań i zbadania, czy taki stan rzeczy jest zgodny
z prawem unijnym obowiązującym w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składający petycję, obywatel słowacki zamieszkały na Słowacji, twierdzi, że nie jest 
uprawniony do czeskiej emerytury, mimo że przez 38 lat, do chwili przejścia na emeryturę
w czerwcu 1992 r., pracował na słowackim terytorium byłej Czeskiej i Słowackiej Republiki 
Federacyjnej (CSRF) w przedsiębiorstwie zarejestrowanym w czeskiej części 
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Czechosłowacji. 

Składający petycję pragnie otrzymywać czeską emeryturę oraz zapewnić zadośćuczynienie 
wszystkim słowackim emerytom, którzy pracowali w czeskiej części CSRF, lecz dziś 
otrzymują emeryturę słowacką.

Składający petycję przeszedł na emeryturę 1 lipca 1992 r. w CSRF i otrzymał emeryturę 
zgodnie z prawem obowiązującym w byłej CSRF. W chwili rozpadu CSRF konieczne było 
rozwiązanie pewnych problemów, w tym problemów związanych z emeryturami, ponieważ
w CSRF istniał tylko jeden system emerytalny. Podział obowiązków związanych
z przyszłymi emeryturami osób, które uczestniczyły w tym systemie w czasach byłego 
państwa federalnego, został uregulowany w porozumieniu w sprawie ubezpieczeń 
społecznych zawartym przez Republikę Czeską i Republikę Słowacką w dniu 29 października 
1992 r. (wspólny dekret nr 228/1992).

Co się tyczy osób, które otrzymały emeryturę jeszcze przed rozpadem CSRF (31 grudnia 
1992 r.), tak jak składający petycję, porozumienie opiera się na założeniu, że emerytury te 
nadal będą uznawane za emerytury tego państwa, na którego terytorium przedmiotowy 
emeryt miał swoje stałe miejsce zamieszkania w chwili rozpadu CSRF. Zważywszy, że 
składający petycję mieszkał w słowackiej części CSRF, emeryturę wypłaca mu Republika 
Słowacji. 

Właściwe przepisy dotyczące podziału obowiązków (art. 12, 20 i 33) umieszczone są
w załączniku III do rozporządzenia nr 1408/711 i mają zastosowanie od chwili wstąpienia 
Czech i Słowacji do UE (od 1 maja 2004 r.). Włączenie właściwych przepisów dwustronnego 
porozumienia do załącznika III do rozporządzenia nr 1408/71 oznacza, że przepisy te 
stanowią część prawa UE w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wniosek

Ponieważ sprawa nie dotyczy prawa UE, Komisja nie może udzielić Parlamentowi dalszej 
pomocy.

                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, 
Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2.


