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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0267/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais József 
Darányi, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 0474/2012, ko „Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi 
Mozgalom” vārdā iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Károly Katus un kam 
pievienoti 1860 paraksti, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu 
Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 0479/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais 
L. G. T., par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 0483/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Attila 
Fazekas, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 0625/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Csaba 
Nyakó, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 0762/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Flórián 
Koczka, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 1144/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais István 
Balogh, par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā

Lūgumraksts Nr. 1261/2012, ko Knoe apvienības (apvienība to cilvēku 
interešu aizsardzībai, kuri priekšlaicīgi pensionējušies) vārdā iesniedza 
Ungārijas valstspiederīgais László Kuti, par Ungārijas jauno likumu par 
priekšlaicīgām pensijām

1. Lūgumraksta Nr. 0267/2012 kopsavilkums
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Lūgumraksta iesniedzējs strādāja par robežsargu līdz 2008. gadam, kad tika reorganizēts 
robežu drošības dienests, un viņš bija spiests priekšlaicīgi pensionēties. Saskaņā ar 2011. gada 
novembrī pieņemto Likumu CLXVII par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu viņa 
priekšlaicīgā pensija tika apturēta un aizvietota ar „pabalstu par dienestu”, ko var pielīdzināt 
sociālās palīdzības veidam un tātad var samazināt vai pārtraukt. Tādēļ lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka ar minēto likumu tiek pārkāptas viņa pamattiesības un Eiropas 
Savienības tiesību akti.

Lūgumraksta Nr. 0474/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka Ungārijas parlaments 2011. gada novembrī pieņēma 
Likumu CLXVII par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu attiecībā uz bruņoto spēku 
un policijas darbiniekiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ar minēto likumu tiek 
pārkāptas ES tiesības (tiesības uz īpašumu, diskriminācijas aizliegums, atpakaļejoša spēka 
aizlieguma princips, tiesības uz taisnīgām administratīvajām procedūrām un tiesvedībām), un 
lūdz Eiropas Parlamentu pārskatīt Likumu CLXVII un vērsties pret Ungāriju Eiropas 
Savienības Tiesā.

Lūgumraksta Nr. 0479/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs stāsta, ka 2009. gadā viņš aizgāja pensijā 50 gadu vecumā pēc 
33 nostrādātiem gadiem un ieguva darba pensiju saskaņā ar tolaik spēkā esošajiem tiesību 
aktiem attiecībā uz militārpersonām un policijas darbiniekiem. Pašreizējā valdība grozīja 
konstitūciju 2011. gada maijā un aizstāja darba pensiju ar sociālajiem pabalstiem. Pensionārs 
norāda, ka nepastāv reāla iespēja pārsūdzēt šo lēmumu, jo persona, kas iesniedza grozījumus 
konstitūcijai, tika vēlāk ievēlēta par Konstitucionālās tiesas locekli. Lūgumraksta iesniedzējs 
lūdz Eiropas Parlamentu uzsākt tiesvedību pret Ungāriju Eiropas Savienības Tiesā.

Lūgumraksta Nr. 0483/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Ungārijas parlamenta 2011. gada novembrī pieņemto 
Likumu CLXVII par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu likvidēšanu attiecībā uz bruņoto 
spēku un policijas darbiniekiem. Lūgumraksta iesniedzējam bija jādodas pensijā 2010. gadā 
sliktas veselības dēļ. Kopš 2012. gada 1. janvāra viņa pensija ir aizstāta ar sociālo pabalstu. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ar minēto likumu tiek pārkāptas viņa pamattiesības.

Lūgumraksta Nr. 0625/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs strādāja policijas spēkos, un līdz šim uz viņu attiecās 1996. gada 
Likums XLIII par darba apstākļiem, ko piemēro attiecībā uz bruņoto spēku locekļiem. 
Pēdējos gados instruments ir vairākkārt grozīts. Likums CLXVII par priekšlaicīgas 
pensionēšanās shēmu atcelšanu attiecībā uz bruņoto spēku un policijas darbiniekiem stājās 
spēkā 2012. gada 1. janvārī. Lūgumraksta iesniedzējs kritizē jauno likumu un uzskata, ka ar to 
tiek pārkāpti Kopienas tiesību akti, norādot uz Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Eiropas Kopienā. 

Lūgumraksta Nr. 0762/2012 kopsavilkums
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Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Ungārijas parlamenta 2010. gada novembrī pieņemto 
Likumu CLXVII, ar ko atcēla priekšlaicīgas pensionēšanās shēmas attiecībā uz bruņoto spēku 
locekļiem un policijas darbiniekiem un kas stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī, un pret to 
aizstāšanu ar sociālajiem pabalstiem, kuri savā būtībā nepiedāvā nekādas garantijas. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ar šo tiesību aktu ir pārkāptas viņa pamattiesības, un šajā 
sakarībā viņš vēršas pēc palīdzības pie Eiropas Parlamenta. 

Lūgumraksta Nr. 1144/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 2012. gada 1. janvārī aroda pensiju sistēma Ungārijā tika 
aizstāta ar jaunu shēmu, saskaņā ar kuru izmaksājamās pensijas summa tika ievērojami 
samazināta, saņēmējus par to informējot rakstiskā veidā bez attiecīga tiesas lēmuma par 
atcelšanu vai grozīšanu. Tās personas, ko ietekmēja 2012. gadā pieņemtais lēmums, ir 
iesniegušas sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir 
pārkāptas viņu tiesības saskaņā ar Pamattiesību hartas 17., 21. un 47. pantu.

Lūgumraksta Nr. 1261/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Likumu CLXVII, ar ko tiek likvidētas priekšlaicīgas 
pensionēšanās shēmas bruņoto spēku locekļiem un policijas darbiniekiem, kuru Ungārijas 
parlaments pieņēma 2011. gada novembrī. Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka pēc vairākām 
reorganizācijām un personāla samazināšanas Ungārijas valdība piespieda daudzus apvienības 
biedrus doties priekšlaicīgā pensijā. Saskaņā ar šo likumu cilvēki, kas ir devušies priekšlaicīgā 
pensijā, vairs netiek uzskatīti par pensionāriem un viņu pensijas ir aizstātas ar sociālo 
pabalstu, kuru jebkurā brīdī var atcelt, samazināt vai aplikt ar nodokļiem. 

Sarunas, kas notika pirms šā jaunā likuma pieņemšanas, norisinājās tikai ar dažām 
arodbiedrībām, kuras nepārstāvēja pensionāru intereses. Likumā arī paredzēts — lai noteiktu 
pamatojumu maksājumu pārtraukšanai, to iedzīvotāju personas datus, kuri saņem 
priekšlaicīgas pensijas, var nosūtīt sodāmības reģistru birojam, lai viņu datus varētu salīdzināt 
ar notiesāto noziedznieku datiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis likums pārkāpj 
iedzīvotāju pamattiesības, piemēram, tiesības uz īpašumu, tiesības uz efektīvu tiesisko 
aizsardzību un tiesības uz personas datu aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 26. jūnijā (lūgumraksts Nr. 0267/2012), 2012. gada 
7. septembrī (lūgumraksts Nr. 0474/2012), 2012. gada 10. septembrī (lūgumraksts 
Nr. 0479/2012 un Nr. 0483/2012), 2012. gada 19. septembrī (lūgumraksts Nr. 0625/2012), 
2012. gada 11. oktobrī (lūgumraksts Nr. 0762/2012), 2012. gada 20. decembrī (lūgumraksts 
Nr. 1144/2012) un 2013. gada 21. janvārī (lūgumraksts Nr. 1261/2012). Komisijai pieprasīta 
informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

„Šie lūgumraksti attiecas uz priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu Ungārijā.



PE506.254v01-00 4/6 CM\929917LV.doc

LV

Lūgumrakstu iesniedzēji ir strādājuši bruņotajos spēkos vai policijā, un līdz 2012. gada 
sākumam uz viņiem attiecās 1996. gada Likums XLIII par darba apstākļiem, ko piemēro 
iepriekšminēto spēku darbiniekiem. Pēdējo gadu laikā šis instruments ticis vairākkārt grozīts. 
2011. gadā pieņemtais Likums CLXVII par priekšlaicīgas pensionēšanās shēmu atcelšanu 
attiecībā uz bruņoto spēku un policijas locekļiem stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī. 

Lūgumrakstu iesniedzēji apgalvo, ka ar jauno likumu tiek atceltas vairākas (iegūtās) tiesības 
un ievērojami pasliktināts darbinieku un arodbiedrību stāvoklis attiecībā pret to (agrāko) 
darba devēju. Viņi apgalvo, ka ar minēto likumu viņu līdz 2012. gadam saņemtās „dienesta 
pensijas” ir mainītas uz sociālo pabalstu, kam ir cits juridisks statuss.

Stājoties dienestā, lūgumrakstu iesniedzējiem saskaņā ar veco likumu esot bijis īpašs ierēdņa 
statuss, tostarp attiecībā uz šādām ar jauno likumu atceltām tiesībām un privilēģijām:

 par pieciem gadiem mazāks pensionēšanās vecums salīdzinājumā ar valstī noteikto 
pensionēšanās vecumu;

 iespēja atstāt dienestu, ja attiecīgo amatu dienesta interesēs likvidēja, darbinieks 
atteicās no jauna amata un bija ieguvis vajadzīgās pensijas tiesības;

 dienesta pensija pēc 25 gadiem dienestā (t. i., tika atcelts „dienesta pensijas” jēdziens), 
tās apjomu noteica vecais likums;

 invaliditātes pensija pēc 67 % darbspējas zaudējuma, neraugoties uz nodienēto gadu 
skaitu, tās apjomu noteica saskaņā ar veco likumu;

 invaliditātes pensija pēc nelaimes gadījuma, kas saistīts ar darbu, tās apjomu noteica 
saskaņā ar veco likumu;

 pensijas un apdrošināšanas shēmas dzīvesbiedrēm/dzīvesbiedriem un apgādājamajiem;
 „trīspadsmitā mēnešalga” (atcelta ar 2008. gadā pieņemto Likumu CX) un 
 ēdienreižu taloni/pabalsti (atcelti ar 2009. gadā pieņemto Likumu CXLI).

Turklāt ar jauno likumu ir būtiski grozīti noteikumi attiecībā uz arodbiedrībām: 

 bruņotajiem/policijas spēkiem vairs netiek pieprasīts sadarboties ar arodbiedrībām un 
tās informēt;

 bruņotajiem/policijas spēkiem vairs netiek pieprasīts nodrošināt apstākļus 
arodbiedrību darbībai (biroja telpu brīva izmantošana, pieejama telpa dienesta 
teritorijā, lai izvietotu paziņojumus, utt.);

 tika atcelta sūdzību procedūra. Saskaņā ar veco likumu šī procedūra ļāva 
arodbiedrībām apstrīdēt rīkojumus, kurus tās uzskatīja par nelikumīgiem. Ar sūdzību 
procedūras uzsākšanu varēja apturēt nelikumīga rīkojuma īstenošanu, līdz lietā tika 
pieņemts juridiski saistošs galīgs spriedums;

 arodbiedrību biedra naudu vairs nevar atvilkt no darba ņēmēju algām;
 vairs nevar pieprasīt apmaksāt stundas, kas veltītas arodbiedrības darbam, un tās arī 

atvelk no darba ņēmēju algām;
 arodbiedrībām aizliegts piedalīties nozares interešu komitejā un
 ir ierobežota arodbiedrību pārstāvošo darbinieku vārda brīvība, atsaucoties uz 

„faktiem, datiem, informāciju un risinājumiem, kas pārkāpj bruņoto spēku likumīgās 
intereses,”— kas visas ir subjektīvas kategorijas. Ar šo noteikumu būtiski tiek 
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ierobežotas arodbiedrību pilnvaras. Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas, ka šo 
lūgumrakstu var uzskatīt par jaunā likuma pārkāpumu.

Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka ar jauno likumu tiek pārkāptas ES tiesības vairākos 
aspektos: 

 Līguma par Eiropas Savienību konsolidētās versijas preambula, 2., 6., 9. un 21. pants;
 Eiropas Savienības Pamattiesību hartas preambula, 12., 17., 21. un 47. pants;
 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju 

sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā.

Komisijas piezīmes/analīze

Lūgumrakstu iesniedzēji kritizē dažādus noteikumus, ar kuriem groza iepriekšējos Ungārijas 
tiesību aktus vairākās jomās. Komisija izvērtē šo grozījumu atbilstību ES tiesībām:

- Attiecībā uz iespējamo Direktīvas 2002/14/EK1pārkāpumu

Ar iepriekšminēto direktīvu paredz darbinieku pārstāvju informēšanu un uzklausīšanu 
uzņēmumos2 un/vai iestādēs3. Šāda informēšana un uzklausīšana cita starpā attiecas uz 
lēmumiem, kas var radīt būtiskas pārmaiņas darba organizācijā vai līgumattiecībās4.

Tomēr saskaņā ar Direktīvas 2002/14/EK 2. un 3. pantu tā neattiecas uz valsts pārvaldi un 
tādēļ nav piemērojama policijas spēkiem. 

- Attiecībā uz iespējamo LES 6. panta un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas pārkāpumu

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) Eiropas Komisijai nav vispārēju tiesību iejaukties iespējamos pamattiesību 
pārkāpumu gadījumos. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja iesaistīti Eiropas Savienības tiesību 
akti. Tā ES Pamattiesību hartas 51. pantā noteikts, ka tās noteikumi attiecas uz ES iestādēm 
un dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno ES tiesību aktus. 

Šie lūgumraksti attiecas uz Ungārijas valsts iestāžu tiesību aktiem. Tādēļ hartu var piemērot 
tikai tad, ja ar šiem tiesību aktiem tiek piemēroti ES tiesību akti. Šajā gadījumā tā nav 
attiecībā uz šādiem jautājumiem:

 ES nav tiesību aktu, ar kuriem īpaši regulētu darba samaksu. It īpaši saskaņā ar 
Līguma sociālo nodaļu ES nav pilnvaru pieņemt tiesību aktus šajā jautājumā, jo LESD 

                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:EN:NOT
2„Uzņēmums” ir valsts vai privāts uzņēmums, kas veic saimniecisku darbību peļņas nolūkā vai bez šāda nolūka 
un kas atrodas dalībvalstu teritorijā; skatīt direktīvas 2. panta a) punktu.
3„ Iestāde” ir uzņēmējdarbības vienība, kas definēta saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un praksi un kas 
atrodas dalībvalsts teritorijā, ja tās saimnieciskās darbības veikšanā ir pastāvīgi iesaistīti cilvēkresursi un 
materiālā bāze; skatīt direktīvas 2. panta b) punktu.
4Skatīt direktīvas 4. panta 2. punkta c) apakšpunktu.
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153. panta 5. punkts1 paredz, ka šis noteikums neattiecas uz darba samaksu. Tātad 
tādus jautājumus kā „trīspadsmitā mēnešalga” un/vai ēdienreižu taloni/pabalsti 
joprojām reglamentē valstu likumdevēji, un šie jautājumi ir ārpus ES tiesību aktu 
darbības jomas.

 Tāpat arī nav īpašu ES tiesību aktu par arodbiedrībām. LESD 153. panta 5. punkts 
paredz, ka šis noteikums neattiecas uz tiesībām apvienoties. Tātad jaunajā likumā 
iekļautos jautājumus attiecībā uz arodbiedrībām joprojām reglamentē valstu 
likumdevēji, un šie jautājumi atrodas ārpus ES tiesību aktu darbības jomas.

 Turklāt saskaņā ar LESD 153. panta 4. punktu dalībvalstis ir atbildīgas par savu 
sociālā nodrošinājuma sistēmas pamatprincipu definēšanu, tostarp nosacījumiem par 
tiesībām uz pensiju. ES tiesību akti paredz tikai to sociālā nodrošinājuma sistēmu 
koordinēšanu, kuras ir saistītas ar darba ņēmēju pārvietošanās brīvību Savienībā2, kas 
neattiecas uz šo gadījumu.

Direktīva 2000/78/EK aizliedz diskrimināciju, kuras pamatā ir dažādi iemesli, tostarp vecums, 
taču tā attiecas tikai uz darba nodrošinājuma sistēmām, nevis likumā noteiktajām sistēmām3.

- Attiecībā uz LES 2., 9. un 21. pantu

LES 2. pants (par Savienības vērtībām) un 9. pants (par ES pilsoņu demokrātisko vienlīdzības 
principu) nosaka vispārējos principus un attiecas uz  Savienību. Šajā gadījumā tie nav 
piemērojami. Nav piemērojams arī LES 21. pants par Savienības ārējo darbību.

– Attiecībā uz Eiropas Cilvēktiesību konvenciju

Eiropas Komisijai kā Eiropas Savienības iestādei nav nekādu pilnvaru attiecībā uz Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas procedūrām, un tādēļ tā nevar veikt nekādus pasākumus saistībā ar šo 
lūgumraksta daļu. Tādēļ lūgumrakstu iesniedzējiem ir pašiem jāizlemj (ja viņi to vēlas un ja ir 
izmantoti visi Ungārijā pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi situācijas risināšanai), vai 
iesniegt prasību Eiropas Padomes kompetentajās iestādēs, jo īpaši Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā4. 

Secinājumi 

ES tiesību akti šajā gadījumā nav pārkāpti. Tādēļ Komisijai šajā gadījumā nav pilnvaru 
iejaukties lūgumrakstu iesniedzēju vārdā.”

                                               
1Līgums par Eiropas Savienības darbību, http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/index.htm
2Šajā sakarībā skatīt Regulu 883/2004 un 987/2009: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=849.
3Skatīt 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju, 13. apsvērumu (OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.).
4http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+question
s.


