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apsaugos ir užimtumo teisės aktų Vengrijoje, kurį pateikė Vengrijos pilietis 
Gábor Somorjai

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Vengrijos teisės aktai nesuderinti su ES teisės aktais 
(Direktyva Nr. 1408/71), kaip pavyzdį nurodydamas pensijų išmokas, kurias jis sukaupė, 
dirbdamas Vengrijoje ir užsienyje. Jis siekia, kad Europos Parlamentas imtųsi veiksmų ir 
užtikrintų, kad Vengrija laikytųsi pagal EB sutarties nuostatas prisiimtų įsipareigojimų ir 
imtųsi visų būtinų priemonių, kad suderintų savo ir Bendrijos teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. rugsėjo 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„I. Peticija

Peticijos pateikėjas yra Vengrijos pilietis, kuris iki Vengrijos narystės Europos Sąjungoje 
dirbo Vokietijoje. Kai dirbo Vokietijoje, jis buvo privaloma tvarka draudžiamas pagal 
Vengrijos socialinės apsaugos sistemą, kadangi pagal Vengrijos teisės aktus nebuvo 
atsižvelgiama į jo darbą (ir draudimą) užsienyje. Todėl tuo laikotarpiu jis vienu metu buvo 
apdraustas pagal dvi – Vengrijos ir Vokietijos – socialinės apsaugos sistemas.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Vengrijos teisės aktais pažeidžiami Reglamento Nr. 1408/71 
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12 ir 13 straipsniai, taip pat teigia, kad Vengrijoje taikomas pro rata pensijos skaičiavimo 
būdas yra nepalankus darbuotojams migrantams.

II. Komisijos pastabos

Bendrijos nuostatose dėl socialinės apsaugos numatytas socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas, o ne jų derinimas. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė pati priima 
sprendimus dėl savo socialinės apsaugos sistemų ypatumų, įskaitant tai, kokios išmokos turi 
būti skiriamos, teisės į išmokas sąlygos, šių išmokų skaičiavimo būdą ir išmokų skaičių. Taip 
pat pačios valstybės narės nustato tvarkos, pagal kurią išmokos skiriamos, taisykles, pvz., 
sprendimo dėl išmokų priėmimo terminus. Bendrijos nuostatose, ypač Reglamente (EEB) 
Nr. 1408/711, nustatytos bendros taisyklės ir principai, kurių visos nacionalinės valdžios 
institucijos turi laikytis taikydamos nacionalinę teisę. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad 
taikant skirtingus nacionalinius teisės aktus būtų laikomasi pagrindinių vienodų sąlygų ir 
nediskriminavimo principų. Taip užtikrinama, kad taikant atskirus nacionalinius teisės aktus 
nebūtų pakenkta asmenims, kurie naudojasi savo teise į laisvą judėjimą Europos Sąjungoje.

Pagal vieną iš pagrindinių socialinės apsaugos koordinavimo principų asmeniui taikomi tik 
vienos valstybės narės teisės aktai (Reglamento Nr. 1408/71 13 straipsnio 1 dalis) – paprastai 
tos valstybės narės, kurioje asmuo dirba (13 straipsnio 2 dalies a punktas).

Tačiau peticijos pateikėjo skundas susijęs su laikotarpiu iki Vengrijos narystės ES. Iš esmės 
Bendrijos teisės nuostatos dėl socialinės apsaugos koordinavimo netaikoma atgaline data. 
Vienintelė išimtis yra Reglamento Nr. 1408/71 94 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad 
priimant sprendimą dėl teisių, įgytų į išmokas pagal šį reglamentą, įskaitomi visi draudimo 
laikotarpiai ir, o tam tikrais atvejais, visi darbo pagal darbo sutartį arba gyvenimo laikotarpiai, 
įgyti pagal valstybės narės teisės aktus iki šio reglamento įsigaliojimo toje valstybėje narėje.

Iš minėtos informacijos aišku, kad vieno teisės akto taikymo principas netaikomas atgaline 
data, todėl jis netaikomas laikotarpiui iki Vengrijos narystės iki ES.

Todėl tai, kad peticijos pateikėjui dirbant Vokietijoje iki Vengrijos narystės ES, jam buvo 
taikomi ir Vokietijos, ir Vengrijos teisė aktai, neprieštarauja Bendrijos teisei.

Kalbant apie pro rata pensijos skaičiavimo būdą, taikomą už pensijas atsakingos Vengrijos 
institucijos, iš esmės, skaičiuodama teorinę pensijos sumą, Vengrijos institucija turėtų 
atsižvelgti į visus peticijos pateikėjo draudimo laikotarpius, įgytus pagal visų valstybių narių 
teisės aktus, ir padauginti teorinę sumą iš trupmenos, kuri lygi draudimo Vengrijoje 
laikotarpių ir visų draudimo laikotarpių santykiui. Tačiau Komisija negali pateikti išsamių 
pastabų šiuo klausimu, neišanalizavusi minėtos pensijos dydžio skaičiavimo būdo. Todėl 
Komisija rekomenduoja peticijos pateikėjui tiesiogiai susisiekti su kompetentingomis 
Komisijos tarnybomis ir pateikti joms susijusių dokumentų kopijas.
                                               
1 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal 

darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, OL L 149, 1971 7 5, p. 2, 
reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1992/2006, OL L 392, 2006 12 30, p. 1.
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III. Išvados

Kadangi skundas dėl dviejų tuo pat metu taikytų socialinės apsaugos teisės aktų susijęs su 
laikotarpiu iki Vengrijos įstojimo į ES, Bendrijos teisė tuo metu Vengrijoje nebuvo taikoma, 
todėl šiuo požiūriu Bendrijos socialinės apsaugos koordinavimo nuostatos negalėjo būti 
pažeistos.

Dėl Vengrijos institucijos taikomo pro rata pensijos skaičiavimo būdo – Komisija negali 
pateikti pastabų šiuo klausimu, neturėdama išsamesnės informacijos, ypač attintkamos 
pensijos skaičiavimo formulės. Komisija susisieks su Vengrijos valdžios institucijomis, kad 
ištirtų šį klausimą, ir informuos Parlamentą apie tolesnę tyrimo eigą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Europos Komisijos paaiškinimas:

Pradinėje peticijoje nebuvo išaiškintos faktinės šio atvejo aplinkybės, t. y. kurioje valstybėje 
narėje peticijos pateikėjas iš tikrųjų dirbo, kai išvyko iš Vengrijos. Nors remiantis nuorodomis 
tekste manyta, kad peticijos pateikėjas dirbo Vokietijoje, dėl šio atvejo pasitarus su Vengrijos 
valdžios institucijomis paaiškėjo, kad peticijos pateikėjas iš tikrųjų dirbo Austrijoje. Tai 
nurodyta papildomame Komisijos atsakyme, gautame 2009 m. rugsėjo 1 d. Tačiau teisiniu 
požiūriu nesvarbu, kurioje valstybėje narėje peticijos pateikėjas dirbo, nes šis atvejis susijęs 
su Vengrijos valdžios institucijų taikytu pensijos skaičiavimo metodu asmens, kuris tuo pačiu 
laikotarpiu buvo apdraustas ir kitoje valstybėje narėje, atžvilgiu (neatsižvelgiant į tai, kuri 
kita valstybė narė faktiškai yra susijusi).

Komisija susisiekė su Vengrijos valdžios institucijomis, atsakingomis už pensijas, ir paprašė 
pateikti pastabas dėl šio peticijos pateikėjo atvejo, ypač dėl jo pensijos skaičiavimo būdo. 
Pateiktame paaiškinime Vengrijos valdžios institucijos atkreipė dėmesį į tai, kad, siekiant 
užtikrinti, kad pensininkas pasinaudotų visais jam priklausančių teisių teikiamais 
pranašumais, skaičiuojant peticijos pateikėjo pensiją naudoti du skaičiavimo būdai – taikant 
vieną būdą atsižvelgta į iš dalies sutampantį draudimo Vengrijoje laikotarpį, o skaičiuojant 
kitu būdu – atsižvelgta į draudimo užsienyje laikotarpius. Tačiau išaiškėjo, kad pensininkui 
palankiausia skaičiuoti pensiją atsižvelgiant tik į nacionalinius draudimo laikotarpius pagal 
Reglamento Nr. 1408/71 46 straipsnio 1 dalies a punktą. Taigi peticijos pateikėjui skirta ši 
didžiausia suma.

Išvados

Skundas dėl dviejų tuo pat metu taikytų socialinės apsaugos teisės aktų susijęs su laikotarpiu 
iki Vengrijos įstojimo į ES, todėl tuo metu Vengrijoje nebuvo taikoma Reglamento 
Nr. 1408/71 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta vieno teisės akto taikymo taisyklė. Tai reiškia, 
kad skaičiuodamos pensiją ir Vengrijos, ir Austrijos institucijos turi visiškai atsižvelgti į iš 
dalies sutampančius draudimo periodus.
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Dėl Vengrijos institucijos taikomo pensijos skaičiavimo būdo – pagal pateiktą paaiškinimą 
pensija skaičiuota keliais skirtingais būdais ir pagal Reglamentą Nr. 1408/71 pritaikytas 
palankiausias skaičiavimo būdas, kad peticijos pateikėjui būtų skirta didžiausia pensijos suma.

Taigi peticijos pateikėjo atveju nenustatyta jokio Bendrijos teisės pažeidimo.“


