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27.2.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0267/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis József Darányi

Peticija Nr. 0474/2012 dėl išankstinės pensijos sistemų panaikinimo, kurią 
pateikė Vengrijos pilietis Károly Katus organizacijos „Szolgálat és Becsület 
Érdekvédelmi Mozgalom“ vardu, su 1860 parašų

Peticija Nr. 0479/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis L. G. T.

Peticija Nr. 0483/2012 dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis Attila Fazekas

Peticija Nr. 0625/2012 dėl išankstinio išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Csaba Nyakó (Vengrija)

Peticija Nr. 0762/2012 dėl išankstinės pensijos sistemos panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis Flórián Koczka

Peticija Nr. 1144/2012 dėl ankstyvojo išėjimo į pensiją sistemos panaikinimo 
Vengrijoje, kurią pateikė Vengrijos pilietis István Balogh

Peticija Nr. 1261/2012 dėl Vengrijos naujojo įstatymo dėl išankstinės senatvės 
pensijos, kurią pateikė Vengrijos pilietis László Kuti „Knoe“ asociacijos 
(anksčiau laiko į pensiją išėjusių asmenų interesus ginančios asociacijos) 
vardu

1. Peticijos Nr. 267/2012 santrauka
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Peticijos pateikėjas dirbo sienos apsaugos pareigūnu iki 2008 m., kai buvo pertvarkyta sienos 
apsaugos tarnyba ir jis buvo priverstas anksčiau išeiti į pensiją. Pagal 2011 m. lapkričio mėn. 
priimtą įstatymą Nr. CLXVII dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo jo išankstinė 
pensija buvo sustabdyta ir pakeista „profesine kompensacija“, kurią galima palyginti su 
socialinės paramos forma, todėl ji gali būti sumažinta arba nutraukta. Todėl peticijos 
pateikėjas mano, kad šiuo įstatymu pažeidžiamos jo pagrindinės teisės ir Europos Sąjungos 
teisės aktai.

Peticijos Nr. 474/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad 2011 m. lapkričio mėn. Vengrijos parlamentas priėmė įstatymą 
Nr. CLXVII dėl išankstinės pensijos sistemų panaikinimo ginkluotųjų pajėgų ir policijos 
personalui. Peticijos pateikėjas mano, kad šiuo įstatymu pažeidžiama ES teisė (teisės į 
nuosavybę, diskriminacijos draudimas, negaliojimo atgal principas, teisė į sąžiningas 
administracines ir teisines procedūras), ir prašo Europos Parlamento peržiūrėti įstatymą 
Nr. CLXVII ir imtis veiksmų prieš Vengriją Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

Peticijos Nr. 479/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo, kad būdamas penkiasdešimties 2009 m. išėjo į pensiją po 33 metų 
tarnybos ir gavo profesinę pensiją pagal tuo metu galiojančius kariniam ir policijos personalui 
taikomus teisės aktus. Dabartinė valdžia 2011 m. gegužės mėn. pakeitė Konstituciją ir 
profesines pensijas pavertė socialinėmis išmokomis. Pensininkas teigia, kad nėra jokios 
perspektyvios galimybės pateikti apeliacinį skundą, nes asmuo, pateikęs Konstitucijos 
pakeitimą, vėliau buvo paskirtas į Konstitucinį Teismą. Peticijos pateikėjas ragina Europos 
Parlamentą paduoti Vengriją į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

Peticijos Nr. 483/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas kritikuoja 2011 m. lapkričio mėn. Vengrijos parlamento priimtą įstatymą 
Nr. CLXVII dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo ginkluotųjų pajėgų ir 
policijos personalui. Peticijos pateikėjas dėl prastos sveikatos 2010 m. turėjo išeiti į pensiją. 
Nuo 2012 m. sausio 1 d. jo pensiją pakeitė socialine išmoka. Peticijos pateikėjas mano, kad 
šiuo įstatymu pažeidžiamos jo pagrindinės teisės.

Peticijos Nr. 625/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas dirbo policijos pajėgose ir iki dabar jam buvo taikomos 1996 m. įstatymo 
Nr. XLIII nuostatos dėl darbo sąlygų, taikomų ginkluotųjų pajėgų nariams. Per pastaruosius 
kelerius metus šis aktas buvo keletą kartų iš dalies keičiamas. Įstatymas Nr. CLXVII dėl 
išankstinio išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo ginkluotųjų pajėgų ir policijos pajėgų 
nariams įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d. Peticijos pateikėjas kritikuoja naująjį įstatymą ir mano, 
kad juo pažeidžiama Bendrijos teisė, taip pat peticijos pateikėjas cituoja Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su 
jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje. 

Peticijos Nr. 762/2012 santrauka
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Peticijos pateikėjas prieštarauja 2010 m. lapkričio mėn. Vengrijos parlamento priimtam 
įstatymui Nr. CLXVII, kuriuo nuo 2012 m. sausio 1 d. panaikinamos išankstinės pensijos 
sistemos ginkluotųjų pajėgų ir policijos darbuotojams – jos pakeičiamos socialinėmis 
pašalpomis, kuriomis dėl paties jų pobūdžio nesuteikiama jokių garantijų. Peticijos pateikėjas 
mano, kad šiuo teisės aktu buvo pažeistos jo pagrindinės teisės ir jis atitinkamai kreipiasi 
pagalbos į Europos Parlamentą. 

Peticijos Nr. 1144/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad 2012 m. sausio 1 d. Vengrijos profesinių pensijų sistema 
pakeista nauja schema, pagal kurią išmokos smarkiai sumažintos ir išmokų gavėjai apie tai 
informuoti raštu prieš tai nepanaikinus arba nepakeitus atitinkamo teisinio sprendimo. 
Asmenys, kuriems 2012 m. sprendimas turi poveikį, pateikė skundą Europos Žmogaus Teisių 
Teismui. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad pažeistos jų teisės, nustatytos Pagrindinių teisių 
chartijos 17, 21 ir 47 straipsniuose.

Peticijos Nr. 1261/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas kritikuoja 2011 m. lapkričio mėn. Vengrijos parlamento priimtą įstatymą 
Nr. CLXVII dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo ginkluotųjų pajėgų ir 
policijos darbuotojams. Peticijos pateikėjas praneša, kad, keletą kartų atlikusi reorganizaciją ir 
sumažinusi darbuotojų skaičių, Vengrijos vyriausybė privertė daugelį asociacijos narių anksti 
išeiti į pensiją. Remiantis šiuo įstatymu, anksti į pensiją išėję asmenys nebelaikomi 
pensininkais, o jų pensijos pakeistos socialine parama, kuri bet kuriuo metu gali būti 
panaikinta, sumažinta ar apmokestinta. 

Prieš priimant šį naująjį įstatymą derybos buvo rengiamos tik su keliomis profesinėmis 
sąjungomis, kurios pensininkų interesams neatstovavo. Be to, šiame įstatyme numatyta, kad, 
siekiant nustatyti pagrindą, kuriuo remiantis stabdomi mokėjimai, išankstinę senatvės pensiją 
gaunančių piliečių asmens duomenis galima perduoti teistumo klausimus nagrinėjančiai 
įstaigai, kad jų duomenis būtų galima palyginti su nuteistų nusikaltėlių duomenimis. Peticijos 
pateikėjas mano, kad šis įstatymas prieštarauja pagrindinėms piliečių teisėms, pvz., teisei į 
nuosavybę, teisei į veiksmingą teisinę gynybą ir teisei į asmens duomenų apsaugą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 26 d. (peticija Nr. 267/2012), 2012 m. rugsėjo 7 d. 
(peticija Nr. 474/2012), 2012 m. rugsėjo 10 d. (peticijos Nr. 479/2012 ir Nr. 483/2012), 
2012 m. rugsėjo 19 d. (peticija Nr. 625/2012), 2012 m. spalio 11 d. (peticija Nr. 762/2012), 
2012 m. gruodžio 20 d. (peticija Nr. 1144/2012) ir 2013 m. sausio 21 d. (peticija 
Nr. 1261/2012). Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 
202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

Šios peticijos susijusios su ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimu Vengrijoje.

Peticijų pateikėjai dirbo ginkluotose arba policijos pajėgose ir iki 2012 m. pradžios jiems 
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buvo taikomos 1996 m. įstatymo Nr. XLIII nuostatos dėl darbo sąlygų, taikomų minėtųjų 
pajėgų nariams. Per pastaruosius kelerius metus tas aktas buvo keletą kartų iš dalies 
keičiamas. 2011 m. įstatymas Nr. CLXVII dėl ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų panaikinimo 
ginkluotųjų pajėgų ir policijos pajėgų nariams įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d. 

Peticijų pateikėjai teigia, kad naujuoju įstatymu panaikinta nemažai (įgytų) teisių ir labai 
pabloginta darbuotojų bei profesinių sąjungų padėtis jų (buvusio) darbdavio atžvilgiu. Jie 
teigia, kad šiuo įstatymu „tarnybinė pensija“, kurią jie gavo iki 2012 m., paversta kitokio 
teisinio pobūdžio socialine išmoka.

Įstodami tarnauti į šias pajėgas peticijų pateikėjai pagal senąjį įstatymą, kaip jie teigia, turėjo 
ypatingą valstybės tarnautojo statusą, apėmusį šias naujuoju įstatymu panaikintas teises ir 
privilegijas:

 išėjimo į pensiją amžių, penkeriais metais mažesnį už nacionalinį išėjimo į pensiją 
amžių;

 galimybę išeiti iš tarnybos, kai pareigos panaikinamos tarnybos interesais, darbuotojas 
atsisako naujųjų pareigų ir yra įgijęs reikiamas teises į pensiją;

 tarnybinę pensiją po 25 tarnybos metų (t. y. buvo panaikinta „tarnybinės pensijos“ 
sąvoka), kurios dydis buvo nustatytas pagal senąjį įstatymą;

 negalios pensiją netekus 67 proc. darbingumo, neatsižvelgiant į tarnyboje praleistų 
metų skaičių – pensijos dydis buvo nustatytas pagal senąjį įstatymą;

 negalios pensiją po avarijos, susijusios su darbu – pensijos dydis buvo nustatytas pagal 
senąjį įstatymą;

 pensijų ir draudimo sistemas sutuoktiniams ir išlaikytiniams;
 „tryliktojo mėnesio“ atlyginimą (panaikintą 2008 m. įstatymu Nr. CX) ir
 maisto talonus ir (arba) išmokas (panaikintus 2009 m. įstatymu Nr. CXLI).

Be to, naujuoju įstatymu gerokai pakeistos su profesinėmis sąjungomis susijusios nuostatos: 

 ginkluotosios ir policijos pajėgos nebeprivalo bendradarbiauti su profesinėmis 
sąjungomis ir jų informuoti;

 ginkluotosios ir policijos pajėgos nebeprivalo sudaryti sąlygų veikti profesinėms 
sąjungoms (suteikti galimybę nemokamai naudotis biuro patalpomis, suteikti erdvės 
skelbimams tarnybos plotuose);

 panaikinta skundų teikimo procedūra. Pagal senąjį įstatymą šia procedūra profesinėms 
sąjungoms buvo sudarytos sąlygos užginčyti priemones, kurias jos laikė neteisėtomis. 
Pradėjus skundo teikimo procedūrą buvo įmanoma sustabdyti neteisėtos priemonės 
įgyvendinimą, kol byloje bus priimtas teisiškai privalomas, galutinis sprendimas;

 narystės profesinėje sąjungoje mokesčių nebegalima atskaityti nuo darbuotojų 
atlyginimų;

 nebegalima užregistruoti su profesinėmis sąjungomis susijusiam darbui skirtų valandų 
ir atlygis už jas taip pat atskaitomas iš darbuotojų atlyginimų;

 profesinėms sąjungoms draudžiama dalyvauti sektoriniame interesų komitete; ir
 ribojama profesinės sąjungos vardu kalbančių darbuotojų žodžio laisvė, kai jie mini 

„faktus, duomenis, informaciją ir sprendimus, kuriais pažeidžiami teisėti ginkluotųjų 
pajėgų interesai“ – visa tai yra subjektyvios kategorijos. Šia nuostata šiurkščiai 
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apribojamos profesinių sąjungų galios. Peticijos pateikėjas nerimauja, kad ši peticija 
gali būti laikoma naujojo įstatymo pažeidimu.

Peticijų pateikėjai mano, kad naujuoju įstatymu įvairiais aspektais pažeidžiama ES teisė: 

 Europos Sąjungos sutarties suvestinės redakcijos preambulė, 2, 6, 9, ir 21 straipsniai;
 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos preambulė, 12, 17, 21 ir 47 straipsniai;
 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų 

informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje.

Komisijos pastabos ir analizė

Peticijų pateikėjai kritikuoja kelias nuostatas, kuriomis įvairiose srityse iš dalies pakeičiamas 
ankstesnis Vengrijos teisės aktas. Komisija šių pakeitimų atitiktį ES teisei vertina taip:

– Dėl tariamo Direktyvos 2002/14/EB1 pažeidimo

Minėtoje direktyvoje numatytas darbuotojų atstovų informavimas ir konsultavimasis su jais 
įmonėse 2 ir (arba) įstaigose3. Šis informavimas ir konsultavimasis, be kita ko, apima 
sprendimus, galinčius lemti nemažus darbo organizavimo arba sutartinių santykių 
pakeitimus4.

Tačiau, remiantis Direktyvos 2002/14/EB 2 ir 3 straipsniais, ji neapima viešojo 
administravimo ir todėl netaikoma policijos pajėgoms. 

– Dėl tariamo ES sutarties 6 straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
pažeidimo

Kaip nustatyta pagal Europos Sąjungos sutartį ir pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV), Europos Komisija apskritai neturi įgaliojimų kištis į tariamo pagrindinių teisių 
pažeidimo atvejus. Ji gali imtis veiksmų tik dėl tokių atvejų, kurie susiję su Europos Sąjungos 
teise. Taigi, ES pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnyje nurodoma, kad jos nuostatos skirtos 
ES institucijoms ir valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina ES teisę. 

Šios peticijos susijusios su Vengrijos nacionalinės valdžios institucijų veiksmais. Todėl 
Chartija gali būti taikoma tik tuo atveju, kai šiais veiksmais taikomi ES teisės aktai. Toliau 
nurodytais aspektais šiuo atveju taip nėra:

 Nėra ES teisės aktų, kuriais konkrečiai būtų reglamentuojamas darbo užmokestis. 
Konkrečiai, remiantis Sutarties socialinio skyriaus nuostatomis, ES neturi įgaliojimų 

                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:LT:HTML.
2„Įmonė“ – valstybių narių teritorijoje esanti valstybės arba privati įmonė, vykdanti ekonominę veiklą, siekianti 
arba nesiekianti pelno; žr. tos direktyvos 2 straipsnio a punktą.
3„Padalinys“ – valstybės narės teritorijoje esantis nacionalinės teisės aktais ir nusistovėjusia tvarka apibrėžtas 
verslo padalinys, kuriame vykdoma nuolatinė ekonominė veikla, naudojant žmogiškuosius ir materialinius 
išteklius; žr. direktyvos 2 straipsnio b punktą.
4Žr. direktyvos 4 straipsnio 2 dalies c punktą.
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leisti teisės aktų šiuo klausimu, nes SESV 153 straipsnio 5 dalyje1 numatyta, kad ši 
nuostata darbo užmokesčiui netaikoma. Todėl „tryliktojo mėnesio“ atlyginimo ir 
(arba) maisto talonų ir išmokų klausimus, taip pat kitus panašius klausimus vis dar 
reguliuoja nacionaliniai teisės aktų leidėjai ir jiems ES teisė netaikoma.

 Nėra konkrečių ES teisės aktų ir profesinių sąjungų klausimu. SESV 153 straipsnio 5 
dalyje numatyta, kad ši nuostata teisei jungtis į asociacijas netaikoma. Todėl į naująjį 
įstatymą įtrauktus su profesinėmis sąjungomis susijusius klausimus, taip pat kitus 
panašius klausimus vis dar reguliuoja nacionaliniai teisės aktų leidėjai ir jiems ES 
teisė netaikoma.

 Be to, remiantis SESV 153 straipsnio 4 dalimi, valstybės narės privalo apibrėžti savo 
socialinės apsaugos sistemų pagrindinius principus, įskaitant teisių į pensijas įgijimo 
sąlygas. ES teisėje numatyta tik koordinuoti socialinės apsaugos sistemas, kai šis 
koordinavimas susijęs su laisvu darbuotojų judėjimu Sąjungoje2, o tai aptariamu 
atveju neatrodo taikytina.

Direktyvoje 2000/78/EB draudžiama diskriminacija keletu pagrindų, įskaitant amžių, tačiau 
tai taikoma tik profesinės apsaugos sistemoms, o ne nustatytoms įstatymu3.

– Dėl ES sutarties 2, 9 ir 21 straipsnių

ES sutarties 2 straipsnyje (dėl Sąjungos vertybių) ir 9 straipsnyje (dėl demokratinio ES 
piliečių lygybės principo) nustatyti bendrieji principai, kurie skirti Sąjungai. Neatrodo, kad 
būtų taikytini šiuo atveju. Taip pat netaikytinas ES sutarties 21 straipsnis, susijęs su Sąjungos 
išorės veiksmais.

– Dėl Europos žmogaus teisių konvencijos

Europos Komisija, kaip Europos Sąjungos institucija, neturi įgaliojimų Europos Žmogaus 
Teisių Teismo procedūrose ir todėl negali imtis jokių veiksmų, susijusių su šia peticijos 
dalimi. Todėl, jeigu peticijų pateikėjai pageidaus, jie turi teisę, išnaudoję visas aptariamu 
atveju Vengrijoje prieinamas teisių gynimo priemones, nuspręsti savo argumentus pateikti 
kompetentingiems Europos Tarybos organams, ypač Europos Žmogaus Teisių Teismui4. 

Išvados

Neatrodo, kad aptariamu atveju būtų pažeista ES teisė. Todėl Komisija neturi įgaliojimų šiuo 
atveju įsikišti peticijų pateikėjų interesams apginti.

                                               
1„Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo“, http://eur-lex.europa.eu/lt/treaties/index.htm.
2Šiuo klausimu žr. reglamentus 883/2004 ir 987/2009 adresu: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=849.
3Žr. 2000 m. lapkričio 27 d. Direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus, OL L 303, 2000 12 2, p 16, 13 konstatuojamąją dalį.
4http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+question
s.


