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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0416/2008, adresată de Gábor Somorjai, de cetățenie maghiară, 
privind punerea în aplicare inadecvată în Ungaria a legislației comunitare în 
domeniul social și al ocupării forței de muncă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul arată că legislația maghiară este incompatibilă cu legislația europeană (Directiva 
1408/71), oferind ca exemplu drepturile de pensie înregistrate în Ungaria și în străinătate. 
Petiționarul solicită intervenția Parlamentului European pentru a se asigura că Ungaria își 
îndeplinește toate obligațiile prevăzute în Tratatul CE și adoptă toate măsurile necesare în 
vederea alinierii legislației sale la legislația comunitară.  

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

I. Petiția

Petiționarul este un cetățean maghiar care a lucrat în Germania înainte de aderarea Ungariei la 
UE. Pe durata angajării sale în Germania a avut o asigurare obligatorie în cadrul sistemului de 
asigurări sociale din Ungaria, întrucât, în conformitate cu legislația maghiară, angajarea (și 
asigurarea) sa în străinătate nu erau luate în considerare. Prin urmare, în perioada în cauză, 
petiționarul a fost asigurat concomitent în cadrul a două sisteme de asigurări sociale - cel 
maghiar și cel german.

Petiționarul susține că legislația maghiară a încălcat dispozițiile articolelor 12 și 13 din 
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Regulamentul 1408/71, precum și că modul de calculare a pensiei proporționale îi 
dezavantajează pe lucrătorii migranți.  

II. Observațiile Comisiei 

Dispozițiile comunitare în domeniul asigurărilor sociale prevăd coordonarea și nu 
armonizarea sistemelor de asigurări sociale. Aceasta înseamnă că fiecare stat membru are 
libertatea de a stabili detaliile sistemelor proprii de asigurări sociale, inclusiv prestațiile 
acordate, condițiile de eligibilitate, modul de calcul al acestor prestații și numărul de 
contribuții care trebuie achitate. De asemenea, statele membre trebuie să stabilească normele 
de procedură în baza cărora se acordă prestațiile, cum ar fi termenele-limită pentru a decide 
asupra drepturilor legale. Dispozițiile comunitare, în special Regulamentul (CEE) nr. 
1408/711, stabilește norme și principii comune care trebuie respectate de toate autoritățile 
naționale la aplicarea legislației naționale.  Aceste norme garantează că punerea în aplicare a 
diferitelor legislații naționale respectă principiile fundamentale ale egalității de tratament și 
nediscriminării. Procedându-se astfel, se garantează că punerea în aplicare a unor legislații 
naționale diferite nu afectează exercitarea dreptului la libera circulație al persoanelor în 
Uniunea Europeană.

Unul dintre principiile cele mai importante ale coordonării asigurărilor sociale este acela că o 
persoană se va supune legislației unui singur stat membru [articolul 13 alineatul (1) din 
Regulamentul 1408/71] – de obicei, legislația statului membru în care persoana este angajată 
[articolul 13 alineatul (2) litera (a)].

Cu toate acestea, reclamația petiționarului se referă la perioada anterioară aderării Ungariei la 
UE. În principiu, dreptul comunitar în domeniul coordonării asigurărilor sociale nu se aplică 
retroactiv. Singura excepție o constituie articolul 94 alineatul (2) din Regulamentul 1408/71 
care prevede că toate perioadele de asigurare, precum și, după caz, toate perioadele de 
angajare sau ședere  încheiate, în conformitate cu legislația unui stat membru, înainte de data 
aplicării regulamentului pe teritoriul statului membru respectiv vor fi luate în considerare în 
vederea determinării drepturilor dobândite în temeiul dispozițiilor regulament în cauză. 

Prin urmare, principiul aplicării unei singure legislații nu se aplică retroactiv și, din acest 
motiv, nu se aplică perioadei anterioare aderării Ungariei la UE.

Din acest motiv, nu contravine dreptului comunitar faptul că petiționarul s-a supus atât 
legislației austriece cât și celei maghiare pe perioada angajării lui în Germania, înainte de 
aderarea Ungariei la UE.

În ceea ce privește metoda de calcul de către instituția maghiară de pensii a pensiei 
proporționale, instituția maghiară de pensii trebuie, în principiu, să ia în considerare toate 
perioadele de asigurare încheiate de către petiționar în temeiul legislației tuturor statelor 
                                               
1 Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate 

socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, JO L 
149, 5.7.1971, p. 2, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006, JO L 392, 30.12.2006, p.1.
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membre pentru a calcula valoarea teoretică a pensiei și a înmulți apoi proporțional valoarea cu 
o valoare care reprezintă perioadele de asigurare în Ungaria. Cu toate acestea, Comisia nu 
poate face observații detaliate asupra acestui punct fără a analiza defalcarea calculului din 
decizia de pensionare în cauză. De aceea, Comisia sugerează ca petiționarul să contacteze 
direct serviciile competente ale Comisiei și să le pună la dispoziție o copie a documentelor 
relevante.

III. Concluzii

Deoarece plângerea privind concurența dintre două legislații în domeniul asigurărilor sociale 
se referă la o perioadă anterioară aderării Ungariei la UE, dreptul comunitar nu era aplicabil la 
aceea dată în Ungaria, astfel încât, în cazul de față, nu se înregistrează nicio încălcare a 
dispozițiilor comunitare în domeniul coordonării securității sociale.

În ceea ce privește metoda de calcul a pensiei proporționale utilizată de instituția maghiară, 
Comisia nu poate face observații asupra acestui aspect fără a cunoaște mai multe detalii, în 
special defalcarea calculului din decizia de pensionare în cauză. Comisia va contacta 
autoritățile maghiare pentru a ancheta această chestiune și va informa Parlamentul cu privire 
la evoluțiile ulterioare.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Notă explicativă din partea Comisiei Europene:

Petiția inițială nu a fost destul de clară în ceea ce privește circumstanțele exacte ale cazului, 
cum ar fi statul membru în care a lucrat petiționarul după de ce a părăsit Ungaria. Deși pe 
baza indicațiilor cuprinse în text s-a presupus că petiționarul a lucrat în Germania, după 
consultarea autorităților maghiare, s-a dovedit că petiționarul lucrase de fapt în Austria. 
Acest aspect este evidențiat în comunicarea ulterioară a Comisiei din 1 septembrie 2009. Cu 
toate acestea, din punct de vedere juridic, statul membru în care a lucrat petiționarul nu este 
relevant, întrucât cazul privește la metoda de calcul utilizată de autoritățile maghiare pentru 
a calcula drepturile unei persoane care a beneficiat de o perioadă de asigurare concomitentă 
în alt stat membru (indiferent care ar fi acesta).

Comisia a contactat autoritățile maghiare de pensii și a solicitat observații cu privire la cazul 
petiționarului, în special în ceea ce privește metoda de calcul a pensiei acestuia. În explicația 
oferită, autoritățile maghiare au subliniat faptul că, în momentul calculării pensiei 
petiționarului, s-au folosit două metode de calcul – una care ia în calcul perioada suprapusă a 
asigurării din Ungaria și alta care ia în calcul perioadele de asigurare din străinătate – pentru a 
garanta că petiționarul beneficiază de toate drepturile cuvenite. Cu toate acestea, s-a constatat 
că metoda de calcul care ia în considerare doar perioadele naționale de asigurare în 
conformitate cu articolul 46 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 1408/71 este cea mai 
favorabilă petiționarului. Prin urmare, petiționarului i s-au acordat cele mai mari drepturi de 
pensie. 
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Concluzii

Plângerea privind concurența dintre două legislații în domeniul asigurărilor sociale vizează 
perioada anterioară aderării Ungariei la UE și, prin urmare, regula privind aplicarea unei 
singure legislații, prevăzută în articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul 1408/71, nu era 
aplicabilă la acea dată în Ungaria. Acest lucru înseamnă că toate perioadele de asigurare 
concomitente trebuie să fie luate în considerare integral atât de către instituțiile maghiare, cât 
și de cele germane în momentul calculării drepturilor de pensie.

În ceea ce privește metoda de calcul a drepturilor de pensie utilizată de instituția maghiară, 
conform explicației oferite, s-au utilizat mai multe metode de calcul și s-a aplicat cea mai 
favorabilă metodă în temeiul Regulamentului 1408/71, pentru a oferi petiționarului cele mai 
mari drepturi de pensie.

Prin urmare, Comisia nu a depistat nicio încălcare a dreptului comunitar în cazul 
petiționarului.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 30 august 2012

Comisia a examinat informațiile suplimentare transmise de petiționar. Cu toate acestea, 
informațiile noi nu prezintă date semnificative față de petiția inițială și nu modifică, așadar, 
evaluarea Comisiei din comunicările sale anterioare.

Plângerea privind concurența dintre două legislații în domeniul securității sociale vizează 
perioada dinaintea aderării Ungariei la UE. Prin urmare, norma de aplicare a unei singure 
legislații, astfel cum este prevăzut în articolul 13 alineatul (1) din regulamentul 1408/71, nu 
era aplicabilă la acea dată în Ungaria. Acest lucru înseamnă că toate perioadele de asigurare 
concomitente trebuie luate în considerare integral atât de către instituțiile maghiare, cât și de 
cele austriece în momentul calculării drepturilor de pensie.

În ceea ce privește metoda de calcul a drepturilor de pensie utilizată de instituția maghiară, 
conform explicației oferite, au fost folosite mai multe metode de calcul și s-a aplicat cea mai 
favorabilă metodă, în conformitate cu Regulamentul 1408/71, pentru a oferi petiționarului 
cele mai mari drepturi de pensie.

Prin urmare, nu se înregistrează nicio încălcare a dreptului comunitar în cazul petiționarului.


