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Tema: Peticija Nr. 0279/2012 dėl neįgaliųjų pensijų reformos Vengrijoje, kurią 
pateikė Vengrijos pilietis I. T.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjui 56 metai. Jam buvo skirta trečia neįgalumo grupė ir jis nuo 2007 m. gavo 
neįgalumo pensiją. Peticijos pateikėjas aiškina, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. galiojančiu 
naujuoju įstatymu neįgaliųjų pensijų sistema buvo visiškai pertvarkyta. Pagal 2011 m. aktą 
Nr. CXCI visų tokių pensijų gavėjų padėtis turi būti įvertinta iš naujo. Jei nustatoma, kad šie 
asmenys gali dirbti, pensijų mokėjimas jiems sustabdomas ir pakeičiamas gerokai mažesne 
socialine išmoka. Peticijos pateikėjas mano, kad naujasis įstatymas priimtas siekiant 
konkretaus tikslo panaikinti arba gerokai sumažinti pensijas, ir baiminasi, kad įvertinimai 
nebūtų pagrįsti labiau politiniais nei medicininiais kriterijais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„Europos Komisija yra visiškai įsipareigojusi neviršydama savo įgaliojimų saugoti pagrindines 
teises ir visų pirma gerinti neįgaliųjų padėtį Europos lygmeniu.

Direktyvoje 2000/78/EB1 draudžiama diskriminacija keliais pagrindais, tarp jų ir dėl negalios.
Tačiau ši direktyva taikoma tik užimtumo ir profesinėje srityje. Visų pirma 5 straipsnyje 

                                               
1 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 12 2, p. 16).
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reikalaujama neįgaliesiems įrengti tinkamas patalpas.

Sąjungos teise neapribojama valstybių narių teisė tvarkyti socialinės apsaugos sistemas ir, 
kadangi ši sritis nesuderinta Sąjungos lygmeniu, kiekviena valstybė narė savo teisės aktuose 
nustato sąlygas, kuriomis teikiamos socialinės apsaugos išmokos, taip pat tokių išmokų dydį ir 
laikotarpį, kurį jos teikiamos. Tačiau naudodamosi šiais įgaliojimais valstybės narės privalo 
vadovautis Sąjungos teise, visų pirma SESV nuostatomis, kuriomis reglamentuojamas laisvas 
darbuotojų judėjimas arba kiekvieno Europos Sąjungos piliečio laisvė judėti ir apsigyventi 
valstybių narių teritorijoje1. Todėl Europos Sąjungos kompetencija socialinės apsaugos srityje 
labai ribota.

Atsižvelgdama į labai ribotą ES kompetenciją įtvirtinant nuostatas dėl socialinės apsaugos 
išmokų, visų pirma nurodant neįgalumo pensijų dydį, Komisija negali pateikti papildomų 
pastabų dėl šios peticijos.“

                                               
1 Bylos C-135/99 Elsen [2000] Rink. p. I-10409, 33 punktas.


