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Θέμα: Αναφορά 0279/2012 του I. T., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που ισχύει για τα άτομα με 
αναπηρία στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι 56 ετών. Υπάχθηκε στην τρίτη κατηγορία αναπηρίας και λάμβανε σύνταξη 
αναπηρίας από το 2007. Ο αναφέρων εξηγεί ότι με τον νέο νόμο που τέθηκε σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2012 αναμορφώθηκε πλήρως το συνταξιοδοτικό σύστημα που ίσχυε για τα 
άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με την πράξη CXCI του 2011, η κατάσταση του συνόλου των 
δικαιούχων που λαμβάνουν τις εν λόγω συντάξεις πρέπει να επανεξεταστεί. Εάν θεωρηθεί ότι 
τα εν λόγω άτομα είναι ικανά προς εργασία, η σύνταξή τους παύει να καταβάλλεται και αντί 
αυτής λαμβάνουν ένα κοινωνικό επίδομα το οποίο είναι σαφώς μικρότερο. Ο αναφέρων 
εκτιμά ότι ο νέος νόμος ψηφίστηκε αποκλειστικά με σκοπό την κατάργηση ή τη μείωση, με 
καταχρηστικό τρόπο, των συντάξεων και υποψιάζεται ότι οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται 
περισσότερο βάσει πολιτικών παρά ιατρικών κριτηρίων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
εντός των ορίων των εξουσιών της και ιδιαίτερα στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρώπων 
με αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Η οδηγία 2000/78/ΕΚ1 απαγορεύει τις διακρίσεις μεταξύ άλλων και λόγω αναπηρίας. Ωστόσο 
αυτή η οδηγία ισχύει μόνο στον τομέα της απασχόλησης και της άσκησης επαγγέλματος.
Ειδικότερα, το άρθρο 5 ζητεί από τους εργοδότες να προβαίνουν σε εύλογες προσαρμογές για 
άτομα με αναπηρία.

Η ενωσιακή νομοθεσία δεν περιορίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να διοργανώνουν τα 
δικά τους συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και, καθώς δεν υπάρχει εναρμόνιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, η νομοθεσία κάθε κράτους μέλους θεσπίζει τους όρους υπό τους οποίους χορηγούνται 
κοινωνικά επιδόματα καθώς και το ύψος αυτών των επιδομάτων και την περίοδο για την οποία 
χορηγούνται. Ωστόσο κατά την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία και ειδικότερα με τις διατάξεις της ΣΛΕΕ 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ή την ελευθερία κάθε πολίτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετακινείται και να κατοικεί στην επικράτεια των κρατών μελών2..  
Κατά συνέπεια η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ περιορισμένη στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης.

Με δεδομένη την πολύ περιορισμένη αρμοδιότητα της ΕΕ σχετικά με τις διατάξεις που 
αφορούν τα κοινωνικά επιδόματα, ειδικά όσον αφορά το ύψος των συντάξεων αναπηρίας, η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διατυπώσει περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα 
αναφορά.

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ, με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2ας Δεκεμβρίου 2000 σ. 16).
2 Υπόθεση C-135/99 Elsen [2000] ECR I-10409, παράγραφος 33.


