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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0416/2008, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Gábor 
Somorjai, par to, ka Ungārija pienācīgi neīsteno Kopienas sociālos un darba 
tiesību aktus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Ungārijas tiesību akti nav savienojami ar Eiropas tiesību 
aktiem (Direktīva Nr. 1408/71), kā piemēru minot savus pensijas uzkrājumus Ungārijā un 
ārvalstīs. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu iesaistīties, lai nodrošinātu, ka Ungārija pilda visus 
EK līgumā paredzētos pienākumus un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai Ungārijas tiesību 
aktus saskaņotu ar Kopienas tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir Ungārijas valstspiederīgais, kas strādāja Vācijā pirms Ungārijas 
iestāšanās ES. Strādājot Vācijā, viņam tika piemērota Ungārijas sociālās sistēmas obligātā 
apdrošināšana, jo saskaņā ar Ungārijas tiesību aktiem viņa nodarbinātība (un apdrošināšana) 
ārzemēs netika ņemta vērā. Līdz ar to šajā laika periodā viņš tika vienlaikus apdrošināts divās 
sociālajās sistēmās — Ungārijas un Vācijas.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ar Ungārijas tiesību aktiem ir pārkāpts Regulas 
Nr. 1408/71 12. un 13. pants, un viņš arī norāda, ka Ungārijas proporcionālās pensijas 
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aprēķina veids ir neizdevīgs darba migrantiem.  

II. Komisijas piezīmes 

Kopienas noteikumi sociālā nodrošinājuma jomā paredz sociālā nodrošinājuma shēmu 
koordinēšanu, nevis saskaņošanu. Tas nozīmē, ka katra dalībvalsts var brīvi noteikt savu 
sociālās nodrošināšanas sistēmu detaļas, ieskaitot piešķiramos pabalstus, to saņemšanas 
nosacījumus, aprēķina veidu un izmaksājamo pabalstu skaitu. Dalībvalstu ziņā ir arī 
procedūras noteikumi, saskaņā ar kuriem tiek piešķirti pabalsti, piemēram, laika ierobežojumi 
izlemšanai par piešķiramību. Kopienas noteikumi, it īpaši Regula (EK) Nr. 1408/711, ievieš 
kopīgus noteikumus un principus, kas jāievēro visām dalībvalstu varas iestādēm, piemērojot 
valstu tiesību aktus.  Šie noteikumi nodrošina, ka dažādu valsts tiesību aktu piemērošanā tiek 
ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas pamatprincipi. Tādējādi tiek nodrošināts, 
ka dažādu dalībvalstu tiesību aktu piemērošana negatīvi neietekmē personas, kas īsteno savas 
tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā.

Viens no galvenajiem sociālās nodrošināšanas koordinēšanas principiem ir tas, ka persona var 
būt pakļauta tikai vienas dalībvalsts tiesību aktiem (Regulas Nr. 1408/71 13. panta 1. punkts) 
— parasti tiesību aktiem dalībvalstī, kur persona ir nodarbināta (13. panta 2. punkta 
a) apakšpunkts).

Tomēr lūgumraksta iesniedzēja sūdzība attiecas uz periodu pirms Ungārijas iestāšanās ES. 
Principā Kopienas tiesību akti sociālās nodrošināšanas koordinēšanas jomā nav piemērojami 
ar atpakaļejošu spēku. Vienīgais izņēmums ir Regulas Nr. 1408/71 94. panta 2. punkts, kas 
paredz, ka šīs Regulas nosacījumu robežās iegūto tiesību noteikšanā jāņem vērā visi 
apdrošināšanas periodi un attiecīgos gadījumos — visi nodarbinātības vai uzturēšanās periodi, 
kas saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem beigušies pirms tās piemērošanas šajā dalībvalstī. 

No tā izriet, ka viena tiesību akta piemērošanas princips nedarbojas ar atpakaļejošu spēku un 
tādēļ neattiecas uz periodu pirms Ungārijas iestāšanās ES.

Līdz ar to lūgumraksta iesniedzēja vienlaicīga pakļautība Vācijas un Ungārijas tiesību aktiem, 
strādājot Vācijā pirms Ungārijas uzņemšanas ES, nav pretrunā Kopienas tiesību aktiem.

Attiecībā uz Ungārijas pensiju iestādes izmantoto proporcionālās pensijas aprēķina metodi —
principā Ungārijas iestādei ir jāņem vērā visi lūgumraksta iesniedzēja visu dalībvalstu tiesību 
aktos noteiktie pabeigtie apdrošināšanas periodi, lai aprēķinātu teorētisko pensijas summu, un 
tad jāreizina teorētiskā summa ar daļskaitli, kas norāda Ungārijas apdrošināšanas periodu 
īpatsvaru. Tiesa, Komisija nevar detalizēti komentēt šo jautājumu, neanalizējot aprēķina 
sadalījumu apspriežamajā lēmumā par pensiju. Līdz ar to Komisija iesaka lūgumraksta 
iesniedzējam tieši sazināties ar kompetentajiem Komisijas dienestiem un iesniegt tiem saistīto 
dokumentu kopijas.
                                               
1 Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu 

darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, OV L 149, 5.7.1971., 
2. lpp., regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra 
Regulu (EK) Nr. 1992/2006, OV L 392, 30.12.2006., 1. lpp.
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III. Secinājumi

Tā kā sūdzība par divu sociālās nodrošināšanas tiesību aktu vienlaicīgu piemērošanu attiecas 
uz periodu pirms Ungārijas iestāšanās ES, Kopienas tiesību akti tolaik Ungārijā nebija spēkā, 
tādēļ šajā ziņā Kopienas noteikumi par sociālās nodrošināšanas koordinēšanu nevarēja tikt 
pārkāpti.

Komisija nevar komentēt Ungārijas iestādes izmantoto proporcionālās pensijas aprēķina 
metodi, ja tās rīcībā nav sīkāka informācija, it īpaši aprēķina sadalījums apspriežamajā 
lēmumā par pensiju. Komisija sazināsies ar Ungārijas iestādēm, lai izpētītu šo jautājumu un 
informētu Parlamentu par turpmākām norisēm.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

Eiropas Komisijas paskaidrojoša piezīme:

Sākotnējā lūgumrakstā nebija skaidrības par faktiskajiem lietas apstākļiem, t. i., kurā 
dalībvalstī lūgumraksta iesniedzējs patiesībā strādāja, kad devās prom no Ungārijas. Lai arī, 
pamatojoties uz norādēm tekstā, tika pieņemts, ka lūgumraksta iesniedzējs strādāja Vācijā, 
pēc lietas apspriešanas ar Ungārijas varas iestādēm izrādījās, ka lūgumraksta iesniedzējs 
patiesībā strādāja Austrijā. Tas ir atspoguļots vēlākā Komisijas paziņojumā, kas izdots 
2009. gada 1. septembrī. Tomēr no tiesiskā viedokļa nav nozīmes tam, kurā dalībvalstī 
lūgumraksta iesniedzējs strādāja, jo lieta attiecas uz pensiju aprēķināšanas metodi, ko veic 
Ungārijas varas iestādes saistībā ar personu, kura citā dalībvalstī pabeigusi tādus 
apdrošināšanas periodus, kas pārklājas (neraugoties uz to, kura cita dalībvalsts patiesībā ir 
iesaistīta).

Komisija ir sazinājusies ar Ungārijas pensiju varas iestādēm un lūgusi tām komentārus par 
lūgumraksta iesniedzēja gadījumu, īpaši attiecībā uz viņa pensijas aprēķināšanas metodi. 
Sniegtajā paskaidrojumā Ungārijas varas iestādes norādīja, ka, aprēķinot lūgumraksta 
iesniedzēja pensiju, ir izmantoti divi aprēķina veidi, lai nodrošinātu, ka pensionārs nezaudē 
savas tiesības: viens ir veikts, ņemot vērā Ungārijas apdrošināšanas periodu, kas pārklājas, un 
otrs ir veikts, ņemot vērā apdrošināšanas periodus ārvalstīs. Tomēr izrādījās, ka pensionāram 
vislabvēlīgākais aprēķina veids ir tas, kurā tiek ņemts vērā tikai viņa valstspiederības valsts 
apdrošināšanas periods saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1408/71 46. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu. Rezultātā lūgumraksta iesniedzējam tika piešķirta augstākā summa.

Secinājumi

Sūdzība par divu sociālā nodrošinājuma tiesību aktu kopumu vienlaicīgu piemērošanu attiecas 
uz periodu pirms Ungārijas pievienošanās ES, un tāpēc tajā laikā Ungārijā nebija piemērojams 
noteikums par tikai viena tiesību aktu kopuma piemērošanu, kas noteikts Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 13. panta 1. punktā. Tas nozīmē, ka visi apdrošināšanas periodi, kas pārklājas, 
aprēķinot pensiju, pilnā mērā ir jāņem vērā gan Ungārijas, gan Austrijas iestādēm.
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Attiecībā uz pensijas aprēķina metodi, ko izmantoja Ungārijas iestāde, saskaņā ar sniegto 
paskaidrojumu tika izmantoti vairāki aprēķini, un saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1408/71 tika 
piemērota vislabvēlīgākā aprēķina metode, lai lūgumraksta iesniedzējam piešķirtu vislielāko 
pensijas summu.

Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja gadījumā netika konstatēts Kopienas tiesību aktu pārkāpums.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Komisija ir izskatījusi lūgumraksta iesniedzēja iesūtīto papildinformāciju. Šī jaunā 
informācija tomēr nesniedz nekādus jaunus būtiskus faktus par sākotnējo lūgumrakstu un 
tāpēc neizmaina Komisijas novērtējumu, kas ietverts iepriekšējos paziņojumos.

Sūdzība par divām sociālā nodrošinājuma tiesību sistēmām attiecas uz periodu pirms 
Ungārijas iestāšanās ES. Tāpēc noteikums par tikai vienas tiesību sistēmas piemērošanu, kā 
paredzēts Regulas Nr. 1408/71 13. panta 1. punktā, tolaik nebija piemērojams Ungārijā. Tas 
nozīmē, ka visi apdrošināšanas periodi, kas pārklājas, aprēķinot pensiju, pilnā mērā ir jāņem 
vērā gan Ungārijas, gan Austrijas iestādēm.

Attiecībā uz pensijas aprēķināšanas metodi, ko izmantoja Ungārijas iestādes, saskaņā ar 
sniegto paskaidrojumu, ir izmantoti vairāki aprēķini, un vislabvēlīgākā aprēķina metode 
saskaņā ar Regulu Nr. 1408/71 tika piemērota, lai lūgumraksta iesniedzējs saņemto vislielākā 
apjoma pensiju.

Tādējādi šā lūgumraksta iesniedzēja gadījumā ES tiesību akti nav pārkāpti.


