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Betreft: Verzoekschrift 1629/2012, ingediend door Csaba Gal (Hongaarse 
nationaliteit), over de vermeende schending van EU-wetgeving door Wet 
LVIII van 2012 betreffende ambtenaren 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen Wet LVIII van 2012 betreffende ambtenaren, die in juni 2012 
in werking is getreden en een bepaling (artikel 8, lid 1) bevat op grond waarvan een 
werknemer zonder geldige reden mag worden ontslagen. Hoewel het Constitutioneel Hof deze 
bepaling per 31 maart 2011 nietig heeft verklaard, heeft zijn uitspraak geen terugwerkende 
kracht, waardoor ambtenaren die vóór deze datum zijn ontslagen, geen beroepsmogelijkheid 
hebben. Indiener is van oordeel dat hun grondrechten zijn geschonden en dat alleen een 
uitspraak van het Hof van Justitie de zaak kan rechtzetten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

De Commissie heeft onderzocht of Wet LVIII van 2012 betreffende de status van 
ambtenaren1 verenigbaar is het met het Unierecht, na een reeks klachten alsmede naar 
aanleiding van gevoegde zaken C-488/12 tot en met C-491/12.

Er is geen Unierecht voorhanden waarin de voorwaarden voor individuele ontslagen worden 

                                               
1 Deze wet stelt de werkgever in staat de arbeidsverhouding van regeringsambtenaren te beëindigen "zonder 
enige motivering". 
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geregeld of de werkgever een verplichting wordt opgelegd om de beëindiging van een 
arbeidsverhouding te motiveren of hiervoor schriftelijk redenen op te geven. 

Het is inderdaad zo dat in bepaalde EU-voorschriften ontslag op specifieke gronden verboden 
is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van discriminatie op grond van nationaliteit1, geslacht2, 
ras3, godsdienst4, enzovoort. In deze voorschriften worden echter louter en alleen algemene 
regels vastgelegd en hierin is niets geregeld ten aanzien van de voorwaarden of de 
onwettigheid van ontslagen die ongemotiveerd gebeuren, zoals bepaald in genoemde 
nationale wet.

Ten aanzien van de vermeende schending van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zij erop gewezen dat in artikel 51 van het Handvest5 is vastgelegd dat de 
bepalingen ervan uitsluitend tot de lidstaten zijn gericht wanneer zij het recht van de Unie ten 
uitvoer leggen. Aangezien er op dit gebied geen specifiek Unierecht bestaat, zoals hierboven 
aangegeven, is het Handvest in dit geval niet van toepassing.

De Europese Commissie heeft eind februari 2013 op basis van bovenstaande feiten haar 
opmerkingen bij het Europese Hof van Justitie ingediend over zaken C-488/12 tot en met C-
491/12.

Het Europese Hof van Justitie heeft op 10 oktober 2013 in bovengenoemde zaken een 
beschikking gegeven.

Het Hof heeft verklaard kennelijk onbevoegd te zijn om te antwoorden op de door het 
verwijzende Hongaarse hof (Debreceni munkaügyi bíróság) gestelde vragen. Het Hof van 
Justitie verklaarde met name het volgende (onofficiële vertaling):

"14 In wezen verzoekt de verwijzende rechtbank in haar vragen om vast te stellen of zij in 
de hoofdgedingen de bepalingen van artikel 8, lid 1, onder b), van de wet van 2010 of in 
het geval van mevrouw Ványai de bepalingen van artikel 17, lid 1, van de wet van 1992 
moet toepassen, het Hof om een interpretatie van artikel 30 van het Handvest.

15 Volgens artikel 51, lid 1, van het Handvest zijn de bepalingen van het Handvest gericht 
tot de lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. In 
artikel 6, lid 1, van het VEU, evenals in artikel 51, lid 2, van het Handvest is vastgelegd 
dat de bepalingen van het Handvest op geen enkele wijze de in de Verdragen 
vastgelegde bevoegdheden van de Unie verruimen.

16 In onderhavig geval zij erop gewezen dat de besluiten tot verwijzing geen enkel element 
bevatten dat het mogelijk maakt ervan uit te gaan dat de hoofdgedingen betrekking 
hebben op de interpretatie of toepassing van een voorschrift van de Unie anders dan die 
zijn opgenomen in het Handvest. Uit deze besluiten, evenals uit de bij het Hof 

                                               
1

Zie Verordening (EG) nr. 492/2011, PB L 141 van 27.5.2011, blz. 1.
2

Zie Richtlijn 2006/54/EG, PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
3

Zie Richtlijn 2000/43/EG, PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.
4

Zie Richtlijn 2000/78/EG, PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
5

Overeenkomstig artikel 51 van het Handvest zijn de bepalingen daarvan gericht tot de instellingen, organen en 
instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het 
recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten.
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ingediende schriftelijke opmerkingen, blijkt immers geenszins dat de hoofprocedures 
betrekking hebben op nationale regelgeving waarmee het Unierecht ten uitvoer wordt 
gelegd in de zin van artikel 51, lid 1, van het Handvest.

17 Wanneer een juridische situatie niet binnen het toepassingsgebied van het Unierecht 
valt, is het Hof niet bevoegd om daarover uitspraak te doen en kunnen de eventueel 
aangevoerde bepalingen van het Handvest op zich niet de grondslag vormen voor die 
bevoegdheid (zie het arrest van 26 februari 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, nog 
niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 22, alsmede de beschikking van 6 juni 2013, 
Cholakova, C-14/13, punt 30).

18 Bijgevolg is het Hof onbevoegd om de door de verwijzende rechtbank gestelde vragen 
te beantwoorden (zie, naar analogie, beschikkingen van 1 maart 2011, Chartry, 
C-457/09, Jurispr. blz. I-819, punten 25-27, en Cholakova, reeds aangehaald, punten 32 
en 33).

19 Derhalve moet overeenkomstig artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de 
procesvoering worden vastgesteld dat het Hof kennelijk onbevoegd is om de door de 
Debreceni munkaügyi bíróság gestelde vragen te beantwoorden.

Conclusie 

In het licht van het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat de genoemde nationale 
bepalingen geen schending vormen van het vigerende Unierecht. 


