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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1629/2012 af Csaba Gal, ungarsk statsborger, om påstået 
overtrædelse af EU-lovgivningen i forbindelse med lov LVIII fra 2012 
vedrørende tjenestemænd

1. Sammendrag

Andrageren anfægter lov LVIII fra 2012 vedrørende tjenestemænd, der trådte i kraft i juni 
2012, og som indeholder en bestemmelse om, at en medarbejder kan afskediges uden en 
begrundelse (artikel 8, stk. 1). Selv om forfatningsdomstolen erklærede denne bestemmelse 
ugyldig pr. 31. maj 2011, gælder afgørelsen ikke med tilbagevirkende kraft, hvormed 
tjenestemænd, der er blevet afskediget før denne dato, ikke har adgang til klagemuligheder. 
Andrageren mener, at de grundlæggende rettigheder er blevet krænket, og at kun en afgørelse 
fra EU-Domstolen kan rette op på denne situation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24.maj.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29.november.2013

Kommissionen har undersøgt, hvorvidt lov LVIII fra 2012 om statstjenestemænds status1 er 
forenelig med Den Europæiske Unions lovgivning, efter et antal klager såvel som inden for 
rammerne af de sammenlagte sager C-488/12 til C-491/12.

Der er ingen EU-lovgivning, der indeholder udtrykkelige bestemmelser om individuelle 
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Denne lov giver arbejdsgiveren  mulighed for at bringe statstjenestemænds ansættelsesforhold til ophør "uden 
begrundelse".
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afskedigelser eller pålægger arbejdsgiveren forpligtelse til at forelægge en begrundelse eller 
skriftligt meddele grundene til en afskedigelse. 

Det er sandt, at visse EU-bestemmelser forbyder afskedigelser af særlige grunde, såsom hvor 
der er tale om diskrimination på grund af nationalitet1, køn2, race3, religion4 etc. Disse 
bestemmelser indeholder dog kun generelle regler og fastlægger ingen betingelser eller 
karakter af ulovlighed af afskedigelser, der foretages uden begrundelse, som der er tale om i 
den pågældende nationale lov.

Hvad angår den påståede overtrædelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, er bestemmelserne i dette charter i henhold til artikel 51, stk. 15, kun rettet til 
medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. Eftersom der som ovenfor nævnt ikke findes 
nogen særlig EU-lovgivning på dette område, kan charteret ikke finde anvendelse i dette 
tilfælde.

Kommissionen har i overensstemmelse hermed indgivet sine bemærkninger til EU-
Domstolen, hvad angår sagerne C-488/12 til C-491/12 i slutningen af februar 2013. 

Domstolen har den 10. oktober 2013 afsagt sin kendelse om de ovennævnte sager.

Den fastslog, at den ingen kompetence til at svare på de spørgsmål, som er blevet stillet af den 
ungarske forelæggende ret, som sagen er blevet henvist til (Debreceni munkaügyi bíróság). 
Domstolen har erklæret følgende:

"14 Den forelæggende ret ønsker i de spørgsmål, den stiller med henblik på at fastslå, 
hvorvidt den i forbindelserne med tvisterne i hovedsagerne bør anvende bestemmelserne 
i artikel 8, stk. 1, litra b) i loven fra 2010 eller – i sagen vedrørende Ványai –
bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i loven fra 1992 til fortolkning af artikel 30 i 
charteret om de grundlæggende rettigheder. 

15 Ifølge chartrets artikel 51 gælder bestemmelserne for medlemsstaterne udelukkende, når 
de gennemfører EU-retten. Ifølge EU-traktatens artikel 6, stk. 1, og ligeledes charterets 
artikel 51, stk. 2, udvider charterets bestemmelser ikke på nogen måde Unionens 
beføjelser som fastsat i traktaterne.

16 I denne sag finder Retten det på sin plads at påpege, at afgørelserne om forelæggelse 
ikke indeholder elementer, der giver anledning til at mene, at tvisterne i hovedsagerne 
vedrører fortolkning eller anvendelse af en anden EU-bestemmelse end dem, der 
figurerer i charteret. Hverken disse afgørelser eller de skriftlige bemærkninger, der er 
forelagt Domstolen, fastslår, at hovedsagerne vedrører nationale bestemmelser, der 
indebærer gennemførelse af EU-retten, dvs. charterets artikel 51, stk. 1.

17 Hvis en juridisk situation ikke falder ind under EU-rettens anvendelsesområde, har 
Domstolen ingen kompetence til at træffe afgørelse i sagen, og ingen bestemmelser i 
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Jf. forordning (EU) nr. 492/2011, EUT L 141 af 27.5.2011, s. 1.
2

Jf. direktiv 2006/54/EF, EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
3

Jf. direktiv 2000/43/EF, EUT L 180 of 19.7.2000, s. 22.
4

Jf. direktiv 2000/78/EF, EUT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
5 I henhold til artikel 51 i EU's charter om grundlæggende rettigheder er bestemmelserne rettet mod EU's 
institutioner, organer, kontorer og agenturer under iagttagelse af nærhedsprincippet samt mod medlemssstaterne, 
dog kun når de gennemfører EU-retten.
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charteret kan i sig selv udgøre grundlaget for en sådan afgørelse (se dommen af 26. 
februar i sag C-617/10 Åklageren mod Hans Åkerberg Fransson, der endnu ikke er 
offentliggjort i Samlingen af Afgørelser, præmis 22, samt kendelse af 6. juni 2013, 
Cholakova, C-14/13, præmis 30).

18 Domstolen har følgelig ingen kompetence til at besvare den forelæggende rets 
spørgsmål (se navnlig kendelser af 1. marts 2011 i sag C-457/09 Claude Chartry imod 
den belgiske stat, præmis 25-27 og i Cholakova (nævnt ovenfor), præmis 32 og 33).

19 Under disse omstændigheder må det på grundlag af forretningsordenens artikel 53, stk. 
2, konstateres, at Domstolen ikke har nogen kompetence til at besvare de spørgsmål, 
som Debreceni munkaügyi Bíróság har stillet. 

Konklusion 

I betragtning af ovenstående må det konkluderes, at de ovennævnte nationale bestemmelser 
ikke indebærer overtrædelse af den gældende EU-ret..


