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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0279/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais I. T., par 
invaliditātes pensiju reformu Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam ir 56 gadi. Viņš ir atzīts par trešās grupas invalīdu un no 
2007. gada ir saņēmis invaliditātes pensiju. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka ar jaunu 
tiesību aktu, kas ir spēkā no 2012. gada 1. janvāra, ir pilnībā reformēta invaliditātes pensiju 
sistēma. Saskaņā ar 2011. gada CXCI aktu ir jāveic visu šo pensiju saņēmēju situācijas 
atkārtota novērtēšana. Ja tiek uzskatīts, ka šīs personas ir spējīgas strādāt, viņu pensijas 
izmaksāšana tiek apturēta un aizvietota ar sociālo pabalstu, kas ir ievērojami mazāks. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka jaunais tiesību akts ir pieņemts ar konkrētu mērķi 
nelikumīgi atcelt vai samazināt vecuma pensijas, un pauž bažas par to, vai novērtēšana 
nenotiek, pamatojoties drīzāk uz politiskiem, nevis medicīniskiem kritērijiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

„Eiropas Komisija ir pilnībā apņēmusies savu iespēju robežās aizsargāt pamattiesības un jo 
īpaši uzlabot invalīdu situāciju Eiropas līmenī.

Direktīva 2000/78/EK1 aizliedz diskrimināciju, kas pamatota uz dažādiem iemesliem, tostarp 

                                               
1 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret
nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp).
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invaliditāti. Tomēr šī direktīva attiecas tikai uz nodarbinātību un profesiju. Īpaši tās 5. pantā 
pieprasīts, lai darba devēji saprātīgi izveidotu darba vietu invalīdiem. 

Savienības tiesību aktos netiek ierobežotas dalībvalstu pilnvaras organizēt savas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, un, ja nav saskaņotu noteikumu Savienības līmenī, katra dalībvalsts 
savos tiesību aktos var paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek piešķirti sociālā 
nodrošinājuma pabalsti, kā arī šo pabalstu apjomu un piešķiršanas periodu. Tomēr, izmantojot 
šīs pilnvaras, dalībvalstīm jāievēro Savienības tiesību akti un īpaši LESD noteikumi attiecībā 
uz darba ņēmēju pārvietošanās brīvību vai arī katra Eiropas Savienības pilsoņa brīvību 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā1. Tāpēc Eiropas Savienības kompetence sociālā 
nodrošinājuma jomā ir ļoti ierobežota. 

Ņemot vērā ļoti ierobežoto ES kompetenci attiecībā uz noteikumiem sociālo pabalstu jomā, it 
īpaši attiecībā uz invaliditātes pensiju apjomu, Komisija nevar sniegt turpmākus komentārus 
saistībā ar šo lūgumrakstu.”

                                               
1 2000. gada spriedums lietā C-135/99, Elsen, Recueil, I-10409. lpp., 33. punkts.


