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Θέμα: Αναφορά 0416/2008, του Gábor Somorjai, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την πλημμελή εφαρμογή της κοινοτικής κοινωνικής και εργατικής 
νομοθεσίας στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η ουγγρική νομοθεσία είναι ασύμβατη με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία (οδηγία 1408/71) αναφέροντας ως παράδειγμα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που 
ο ίδιος απέκτησε στην Ουγγαρία και στο εξωτερικό. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να παρέμβει για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της Ουγγαρίας με όλες τις υποχρεώσεις που 
υπέχει βάσει της Συνθήκης ΕΚ και τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται προκειμένου 
η νομοθεσία της να ευθυγραμμιστεί με την αντίστοιχη κοινοτική.  

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων είναι ούγγρος υπήκοος που εργάστηκε στη Γερμανία πριν από την προσχώρηση 
της Ουγγαρίας στην ΕΕ. Κατά την περίοδο της απασχόλησής του στη Γερμανία ήταν 
υποχρεωτικά ασφαλισμένος στο ουγγρικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης καθώς, σύμφωνα 
με την ουγγρική νομοθεσία, η απασχόληση (και η ασφάλισή) του στο εξωτερικό δεν 
λαμβάνονταν υπόψη. Επομένως, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν ταυτόχρονα 
ασφαλισμένος σε δύο συστήματα κοινωνικής ασφάλισης – το ουγγρικό και το γερμανικό.
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Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η ουγγρική νομοθεσία παραβίαζε τα άρθρα 12 και 13 του 
κανονισμού 1408/71 καθώς και ότι ο τρόπος υπολογισμού της ουγγρικής αναλογικής 
σύνταξης είναι ασύμφορος για τους διακινούμενους εργαζόμενους.  

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπουν τον συντονισμό 
και όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισής του, συμπεριλαμβανομένου του είδους των παροχών, των όρων επιλεξιμότητας, 
του τρόπου υπολογισμού των παροχών και του ύψους των εισφορών. Τα κράτη μέλη είναι 
επίσης αρμόδια να ορίσουν τους διαδικαστικούς κανόνες για τη χορήγηση των παροχών, 
όπως π.χ. τις προθεσμίες για τη λήψη των αποφάσεων. Οι κοινοτικές διατάξεις, και 
συγκεκριμένα ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/711, θεσπίζουν κοινούς κανόνες και αρχές που 
πρέπει να τηρούνται από όλες τις εθνικές αρχές κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας.  
Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών 
συνάδει με τις βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. 
Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών δεν 
έχει δυσμενή αντίκτυπο στα πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια από τις κύριες αρχές του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης είναι ότι τα άτομα 
υπόκεινται στη νομοθεσία ενός μόνον κράτους μέλους (άρθρο 13, παράγραφος 1, του 
κανονισμού 1408/71) – συνήθως στη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου εργάζονται (άρθρο 
13, παράγραφος 2, στοιχείο α).  

Ωστόσο, η καταγγελία του αναφέροντα αφορά την περίοδο πριν από την προσχώρηση της 
Ουγγαρίας στην ΕΕ. Καταρχήν, η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα του συντονισμού της 
κοινωνικής ασφάλισης δεν εφαρμόζεται αναδρομικά. Η μόνη εξαίρεση είναι το άρθρο 94, 
παράγραφος 2, του κανονισμού 1408/71 που ορίζει ότι κάθε περίοδος ασφάλισης καθώς και, 
κατά περίπτωση, κάθε περίοδος απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώθηκε στο πλαίσιο 
της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του ανωτέρου 
κανονισμού στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους λαμβάνεται υπόψη για τον 
προσδιορισμό των δικαιωμάτων που γεννώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού. 

Επομένως, η αρχή της εφαρμογής μιας μόνο νομοθεσίας δεν ισχύει αναδρομικά και επομένως 
δεν ισχύει για την περίοδο πριν από την ένταξη της Ουγγαρίας στην ΕΕ.

Επομένως, δεν αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο το γεγονός ότι ο αναφέρων υπόκειτο τόσο στη 
γερμανική όσο και στην ουγγρική νομοθεσία κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στη 
Γερμανία πριν από την προσχώρηση της Ουγγαρίας στην ΕΕ.
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων 

κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που 
διακινούνται εντός της Κοινότητας, ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1992/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006, ΕΕ L 
392 της 30.12.2006, σ.1.
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Όσον αφορά τη μέθοδο υπολογισμού μιας αναλογικής σύνταξης από τον ουγγρικό 
συνταξιοδοτικό φορέα, καταρχήν ο ουγγρικός φορέας υποτίθεται ότι πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη όλες τις περιόδους ασφάλισης που συμπλήρωσε ο αναφέρων σύμφωνα με τις 
νομοθεσίες όλων των κρατών μελών ώστε να υπολογιστεί ένα θεωρητικό ποσό σύνταξης, το 
οποία στη συνέχεια θα πολλαπλασιαστεί με ένα κλάσμα που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των 
ουγγρικών περιόδων ασφάλισης. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να εκφέρει άποψη επί του 
σημείου αυτού χωρίς να εξετάσει την ανάλυση του υπολογισμού στα πλαίσια της απόφασης 
χορήγησης της εν λόγω σύνταξης. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει στον αναφέροντα 
να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και να υποβάλει αντίγραφο 
των σχετικών εγγράφων.

III. Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι η καταγγελία για τη συμβατότητα των δύο νομοθεσιών κοινωνικής ασφάλισης 
αφορά την περίοδο πριν από την ένταξη της Ουγγαρίας στην ΕΕ, η κοινοτική νομοθεσία δεν 
ίσχυε εκείνη την εποχή στην Ουγγαρία και επομένως δεν θα μπορούσε να υπάρχει παραβίαση 
των κοινοτικών διατάξεων για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης.

Όσον αφορά τη μέθοδο υπολογισμού της αναλογικής σύνταξης από τον ουγγρικό φορέα, η 
Επιτροπή δεν μπορεί να εκφέρει άποψη χωρίς να γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες, και 
ιδίως την ανάλυση του υπολογισμού της απόφασης χορήγησης της εν λόγω σύνταξης. Η 
Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ουγγρικές αρχές για να διερευνήσει το συγκεκριμένο 
ζήτημα και θα τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις στην υπόθεση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009

Επεξηγηματικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η αρχική αναφορά δεν ήταν σαφής όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, 
δηλαδή σε ποιο κράτος μέλος εργάστηκε τελικά ο αναφέρων όταν έφυγε από την Ουγγαρία. 
Παρότι, βάσει ενδείξεων στο κείμενο, υποτέθηκε ότι ο αναφέρων εργάστηκε στη Γερμανία, μετά 
την εξέταση της υπόθεσης από κοινού με τις ουγγρικές αρχές, προέκυψε ότι ο αναφέρων τελικά 
εργάστηκε στην Αυστρία. Αυτό φαίνεται στη συμπληρωματική ανακοίνωση της Επιτροπής της 
1ης Σεπτεμβρίου 2009. Ωστόσο, από νομικής άποψης, δεν έχει σημασία σε ποιο κράτος μέλος 
εργάστηκε ο αναφέρων, καθώς η υπόθεση αφορά τη μέθοδο υπολογισμού της σύνταξης από τις 
ουγγρικές αρχές, όσον αφορά ένα πρόσωπο το οποίο συμπλήρωσε αλληλοεπικαλυπτόμενες 
περιόδους ασφάλισης σε άλλο κράτος μέλος (ανεξάρτητα από το ποιο είναι αυτό το άλλο κράτος 
μέλος).

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ουγγρικές συνταξιοδοτικές αρχές και ζήτησε τις 
παρατηρήσεις τους σχετικά με την υπόθεση του αναφέροντα, ιδίως όσον αφορά τη μέθοδο 
υπολογισμού της σύνταξής του. Στις εξηγήσεις τους, οι ουγγρικές αρχές επεσήμαναν ότι κατά 
τον υπολογισμό της σύνταξης του αναφέροντα χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι υπολογισμού 
–η μία έλαβε υπόψη την περίοδο παράλληλης ασφάλισης στην Ουγγαρία και η άλλη έλαβε 
υπόψη τις περιόδους ασφάλισης στο εξωτερικό– προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία 
των δικαιωμάτων του αναφέροντα. Ωστόσο, προέκυψε ότι ευνοϊκότερος για τον αναφέροντα 
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είναι ο υπολογισμός που λαμβάνει υπόψη μόνον τις περιόδους ασφάλισης στη χώρα του, 
σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 1, στοιχείο α, του κανονισμού 1408/71. Κατά 
συνέπεια, το υψηλότερο αυτό ποσό χορηγήθηκε ως σύνταξη στον αναφέροντα. 

Συμπεράσματα

Η καταγγελία σχετικά με τη συμβατότητα των δύο νομοθεσιών κοινωνικής ασφάλισης αφορά 
την περίοδο πριν από την ένταξη της Ουγγαρίας στην ΕΕ και, επομένως, ο κανόνας σχετικά 
με την εφαρμογή μίας μόνο νομοθεσίας, που θεσπίζει το άρθρο 13, παράγραφος 1, του 
κανονισμού 1408/71, δεν ίσχυε εκείνη την εποχή στην Ουγγαρία. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι 
περίοδοι παράλληλης ασφάλισης πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη τόσο από τον ουγγρικό 
όσο και από τον αυστριακό οργανισμό κατά τον υπολογισμό της σύνταξης.

Όσον αφορά τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποίησε ο ουγγρικός οργανισμός, σύμφωνα 
με τις εξηγήσεις που δόθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι υπολογισμού και 
εφαρμόστηκε η ευνοϊκότερη για τον αναφέροντα μέθοδος υπολογισμού βάσει του 
κανονισμού 1408/71, προκειμένου ο αναφέρων να λάβει την υψηλότερη δυνατή σύνταξη.

Επομένως, στην υπόθεση του αναφέροντα δεν διαπιστώνεται παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας.

5. Απάντηση της Επιτροπής (REV II), που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012.

Η Επιτροπή προέβη σε εξέταση των πρόσθετων πληροφοριών που υπέβαλε ο αναφέρων. 
Αυτό το νέο υλικό, όμως, δεν προσθέτει κανένα νέα σημαντικά γεγονότα στην αρχική αίτηση 
και ως εκ τούτου δεν αλλάζει την εκτίμηση της Επιτροπής που περιέχεται σε προηγούμενες 
ανακοινώσεις της.

Η καταγγελία σχετικά με τη συμβατότητα των δύο νομοθεσιών κοινωνικής ασφάλισης αφορά 
την περίοδο πριν από την ένταξη της Ουγγαρίας στην ΕΕ. Συνεπώς, ο κανόνας σχετικά με την 
εφαρμογή μιας ενιαίας νομοθεσίας μόνο, που προβλέπεται στο άρθρο 13 (1) του κανονισμού 
1408/71, δεν ίσχυε εκείνη την εποχή στην Ουγγαρία. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι περίοδοι 
παράλληλης ασφάλισης πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη τόσο από τον ουγγρικό όσο και 
από τον αυστριακό οργανισμό κατά τον υπολογισμό της σύνταξης.

Όσον αφορά τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποίησε ο ουγγρικός οργανισμός, σύμφωνα 
με τις εξηγήσεις που δόθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι υπολογισμού και 
εφαρμόστηκε η ευνοϊκότερη μέθοδος υπολογισμού βάσει του κανονισμού 1408/71, 
προκειμένου ο αναφέρων να λάβει την υψηλότερη δυνατή σύνταξη.

Επομένως, στην υπόθεση του αναφέροντα δεν διαπιστώνεται παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας.


