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ufuldstændig gennemførelse af Fællesskabets social- og 
beskæftigelseslovgivning i Ungarn

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at den ungarske lovgivning er uforenelig med europæisk lovgivning 
(direktiv 1408/71), og henviser som eksempel til de pensionsrettigheder, han har optjent i 
Ungarn og i udlandet. Han anmoder Europa-Parlamentet om at tage sagen op og sikre, at 
Ungarn opfylder alle sine forpligtelser i henhold til EF-traktaten og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med Fællesskabets. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

I. Andragendet

Andrageren er en ungarsk statsborger, som arbejdede i Tyskland, før Ungarn tiltrådte EU. 
Under sin ansættelse i Tyskland var han forsikret i den ungarske sociale sikringsordning, 
hvilket var obligatorisk, da der ikke blev taget højde for hans beskæftigelse (og forsikring) i 
udlandet. Derfor var han i den periode forsikret i to ordninger samtidigt - den ungarske og den 
tyske.

Andrageren gør gældende, at den ungarske lovgivning var i strid med artikel 12 og 13 i 
forordning nr. 1408/71, samt at den måde, hvorpå den ungarske forholdsmæssige pension 
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udregnes, er ugunstig for vandrende arbejdstagere.  

II. Kommissionens bemærkninger 

EU's sociale sikringsbestemmelser vedrører koordination og ikke harmonisering af 
socialsikringsordninger. Det indebærer, at hver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere 
retningslinjer for deres nationale sociale sikringsordninger, herunder hvilke ydelser der skal 
leveres og på hvilke betingelser, hvordan disse ydelser beregnes, og hvor mange bidrag der 
skal udbetales. Det er også op til medlemsstaterne at fastsætte procedureregler for, hvordan 
ydelserne tildeles, bl.a. med hensyn til tidsfristerne for afgørelser i de pågældende sager. EU-
lovgivningen, herunder forordning (EØF) nr. 1408/711, indeholder fælles regler og principper, 
som skal overholdes af alle nationale myndigheder under anvendelse af den nationale 
lovgivning. Disse regler sikrer, at man ved anvendelsen af de forskellige nationale 
lovgivninger overholder de grundlæggende principper for ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling. Dette sikrer, at anvendelsen af forskellige nationale lovgivninger ikke har 
en negativ indvirkning på personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU.

Et af de vigtigste principper for koordineringen af social sikring er, at en person kun er 
undergivet lovgivningen i én medlemsstat (artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 1408/71) -
sædvanligvis lovgivningen i den medlemsstat, hvor han/hun udøver sit erhverv (artikel 13, 
stk. 2, litra a)).  

Andragerens klage vedrører imidlertid tiden, før Ungarn tiltrådte EU. Fællesskabsretten på 
området for koordinering af social sikring gælder i princippet ikke med tilbagevirkende kraft. 
Den eneste undtagelse er artikel 94, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1408/71, hvori det 
fastsættes, at enhver forsikringsperiode samt i givet fald beskæftigelses- eller bopælsperiode, 
der er tilbagelagt efter en medlemsstats lovgivning før dens anvendelse på den pågældende 
medlemsstats område, skal medregnes ved afgørelsen om, hvorvidt der er erhvervet ret til 
ydelser efter denne forordning. 

Det følger, at princippet om anvendelse af én medlemsstats lovgivning ikke gælder med 
tilbagevirkende kraft og derfor ikke gælder for perioden, før Ungarn tiltrådte EU.

Det er derfor ikke i strid med fællesskabsretten, at andrageren både var underlagt tysk og 
ungarsk lovgivning under sin beskæftigelse i Tyskland, før Ungarn tiltrådte EU.

Hvad angår den ungarske pensionsinstitutions metode til beregning af en forholdsmæssig 
pension, skal den ungarske institution i princippet tage højde for alle de forsikringsperioder, 
som andrageren har tilbagelagt efter lovgivningen i alle medlemsstater, ved beregningen af et 
teoretisk pensionsbeløb og derefter gange det teoretiske beløb med en brøk, som 
repræsenterer andelen af de ungarske forsikringsperioder. Kommissionen kan imidlertid ikke 
udtale sig i detaljer om dette punkt uden at analysere grundlaget for beregningen i den 
                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 

arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1992/2006 af 18.12.2006, EUT L 392 af 30.12.2006, s.1.
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pågældende pensionsafgørelse. Kommissionen foreslår derfor, at andrageren kontakter de 
ansvarlige tjenestegrene i Kommissionen og giver dem en kopi af de relevante dokumenter.

III. Konklusioner

Da klagen om to sociale sikringslovgivningers sammenfald vedrører perioden før Ungarns 
tiltrædelse af EU, fandt fællesskabsretten ikke anvendelse på det tidspunkt i Ungarn, hvorfor 
der ikke kunne ske overtrædelse af Fællesskabets bestemmelser om koordinering af social 
sikring i den henseende.

Med hensyn til den ungarske institutions metode til beregning af en forholdsmæssig pension, 
kan Kommissionen ikke udtale sig om dette uden at kende flere detaljer, navnlig grundlaget 
for beregningen i den pågældende pensionsafgørelse. Kommissionen vil kontakte de ungarske 
myndigheder for at undersøge dette spørgsmål og vil holde Parlamentet underrettet om den 
videre udvikling i sagen.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. september 2009.

Kommissionens forklarende bemærkninger:

Det oprindelige andragende klarlagde ikke sagens faktiske omstændigheder, dvs. i hvilken 
medlemsstat andrageren rent faktisk arbejdede, da han forlod Ungarn. På baggrund af 
angivelser i teksten antoges det, at andrageren arbejdede i Tyskland, men efter at sagen var 
blevet drøftet med de ungarske myndigheder viste det sig, at andrageren rent faktisk 
arbejdede i Østrig. Dette fremgår af den opfølgende meddelelse fra Kommissionen, som er 
dateret den 1. september 2009. Ud fra et juridisk synspunkt har det dog ingen betydning, i 
hvilken medlemsstat andrageren arbejdede, da sagen omhandler de ungarske myndigheders 
metode til beregning af pension til en person, som har tilbagelagt overlappende 
forsikringsperioder i en anden medlemsstat (uanset hvilken anden medlemsstat det drejer sig 
om).

Kommissionen har kontaktet de ungarske pensionsmyndigheder og bedt om deres 
kommentarer til andragerens sag, navnlig med hensyn til metoden til beregning af hans 
pension. De ungarske myndigheder påpegede i deres forklaring, at der er anvendt to 
beregningsmetoder ved beregningen af andragerens pension, idet den ene metode tager højde 
for den overlappende periode for den ungarske forsikring, og den anden metode tager højde 
for forsikringsperioderne i udlandet med henblik på at sikre, at den pensionsberettigedes 
rettigheder ikke forringes. Det viste sig imidlertid, at den metode, som var mest fordelagtig 
for andrageren, er den beregning, som udelukkende tager højde for nationale 
forsikringsperioder i henhold til forordning nr. 1408/71, artikel 46, stk. 1, litra a. Andrageren 
har således fået tildelt det højeste beløb. 

Konklusioner

Klagen om to sociale sikringslovgivningers sammenfald vedrører perioden før Ungarns 
tiltrædelse af EU, og reglen om anvendelse af en enkelt lovgivning, som er fastlagt i 
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forordning nr. 1408/71, artikel 13, stk. 1, fandt derfor ikke anvendelse i Ungarn på daværende 
tidspunkt. Det betyder, at såvel ungarske som østrigske institutioner i fuld udstrækning skal 
tage højde for alle de overlappende forsikringsperioder ved beregning af pensionen.

Med hensyn til beregningsmetoden for pension, som den ungarske institution har anvendt, har 
man ifølge den afgivne forklaring foretaget flere beregninger og anvendt den metode i 
henhold til forordning nr. 1408/71, som var mest fordelagtig med henblik på at tildele den 
højest mulige pension til andrageren.

Som følge heraf foreligger der ikke en overtrædelse af fællesskabsretten i andragerens sag.

5. Kommissionens svar (rev. II), modtaget den 30.august 2012

Kommissionen har behandlet de yderligere oplysninger fra andrageren. Dette nye materiale 
føjer imidlertid ikke noget væsentligt nyt til det oprindelige andragende og ændrer derfor ikke 
Kommissionens vurdering, som den foreligger i dens tidligere meddelelser.

Klagen om to socialsikringslovgivningers sammenfald vedrører perioden før Ungarns 
tiltrædelse af EU. Derfor fandt reglen om anvendelse af en enkelt lovgivning, som er fastlagt i 
forordning nr. 1408/71, artikel 13, stk. 1, ikke anvendelse i Ungarn på daværende tidspunkt.  
Dette betyder, at såvel ungarske som østrigske institutioner fuldt ud skal tage højde for alle de 
overlappende forsikringsperioder ved beregning af pensionen.

Med hensyn til den metode for beregning af pension, som den ungarske institution har 
anvendt, har man ifølge den afgivne forklaring foretaget flere beregninger og anvendt den 
metode i henhold til forordning nr. 1408/71, som var mest fordelagtig for så vidt angår 
tildeling af den højest mulige pension til andrageren.

Som følge heraf er der ikke tale om en overtrædelse af fællesskabsretten i andragerens sag.


