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Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0267/2012, внесена от József Darányi, с унгарско гражданство, 
относно премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария

Петиция 0474/2012, внесена от Katus Karoly, с унгарско гражданство, от 
името на Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom, подкрепена от 
1860 подписа, относно премахването на схемите за ранно пенсиониране в 
Унгария

Петиция 0479/2012, внесена от L.G.T., с унгарско гражданство, относно 
премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария

Петиция 0483/2012, внесена от Attila Fazekas, с унгарско гражданство, 
относно премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария

Петиция 0625/2012, внесена от Csaba Nyakó, с унгарско гражданство, 
относно премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария

Петиция 0762/2012, внесена от Florian Koczko, с унгарско гражданство, 
относно премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария

Петиция 1144/2012, внесена от István Balogh, с унгарско гражданство, 
относно премахването на договореностите за ранно пенсиониране в Унгария

Петиция 1261/2012, внесена от Kuti Laszlo, с унгарско гражданство, от името 
на Knoe Association (сдружение за защита на интересите на лица, които са се 
пенсионирали по-рано), относно новия унгарски закон относно пенсиите 
при ранно пенсиониране

1. Резюме на петиция 267/2012
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Вносителят на петицията е работил като гранична охрана до 2008 г., когато са били 
реорганизирани граничните служби за сигурност и той е бил задължен да се 
пенсионира по-рано. По силата на Закон CLXVII относно премахването на схемите за 
ранно пенсиониране, приет през ноември 2011 г., ранната му пенсия е била прекратена 
и заменена с „професионално обезщетение“, което може да бъде уподобено на вид 
социална помощ и следователно да се намали или прекрати. Вследствие на това 
вносителят на петицията счита, че въпросният закон нарушава основните права и 
законодателството на Европейския съюз.

Резюме на петиция 474/2012

Вносителят на петицията обяснява, че през ноември 2011 г. унгарският парламент е 
приел Закон CLXVII относно премахването на схемите за ранно пенсиониране за 
персонала на въоръжените сили и полицията. Вносителят на петицията изразява своето 
убеждение, че въпросният закон нарушава европейското право (правото на 
собственост, забраната на дискриминацията, принципа за недопускане на прилагане с 
обратна сила, правото на коректни административни процедури и съдебни 
производства) и настоятелно призовава Европейския парламент да преразгледа 
Дакон CLXVII и да предприеме необходимите мерки срещу Унгария пред Съда на 
Европейския съюз.

Резюме на петиция 479/2012

Вносителят на петицията разказва, че през 2009 г. се е пенсионирал на 50-годишна 
възраст след 33 години трудов стаж и е получил трудова пенсия в съответствие с 
действащото по това време законодателство за военните и полицейските служители. 
Настоящото правителство е изменило конституцията през май 2011 г. и е превърнало 
трудовите пенсии в социални помощи. Вносителят на петицията твърди, че не 
съществува реална възможност за обжалване, тъй като лицето, което е внесло 
изменението в конституцията, по-късно е назначено в Конституционния съд. Той 
призовава Европейския парламент да започне производство срещу Унгария пред Съда 
на Европейския съюз.

Резюме на петиция 483/2012

Вносителят на петицията критикува Закон CLXVII относно премахването на схемите за 
ранно пенсиониране за служителите на въоръжените сили и полицията, приет от 
унгарския парламент през ноември 2011 г. Вносителят е трябвало да се пенсионира 
през 2010 г. поради влошеното си здраве. От 1 януари 2012 г. пенсията му е заменена от 
социална помощ. Вносителят на петицията счита, че законът нарушава основните му 
права.

Резюме на петиция 625/2012

Вносителят на петицията е работил в полицейските сили и досега е бил обхванат от 
разпоредбите на Закон XLIII от 1996 г. относно условията на труд, приложими за 
членовете на въоръжените сили. Този законодателен инструмент е бил изменян 
няколко пъти през последните години. Закон CLXVII относно премахването на схемите 



CM\929917BG.doc 3/7 PE506.254v01-00

BG

за ранно пенсиониране на членовете на въоръжените и полицейските сили влиза в сила 
на 1 януари 2012 г. Вносителят на петицията отправя критики към новия закон и счита, 
че той е в противоречие със законодателството на общността, като посочва Директива 
2002/14/EО на Европейския парламент и Съвета за създаване на обща рамка за 
информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност. 

Резюме на петиция 762/2012

Вносителят на петицията критикува Закон CLXVII относно премахването от 1 януари 
2012 г. на схемите за ранно пенсиониране за служителите на въоръжените сили и 
полицията, приет от унгарския парламент през ноември 2010 г., и замяната им със 
социални помощи, които по своята същност не предлагат никакви гаранции. 
Вносителят на петицията счита, че този правен акт нарушава неговите основни права и 
съответно се обръща към Европейския парламент за помощ. 

Резюме на петиция 1144/2012

Вносителят на петицията посочва, че на 1 януари 2012 г .  договореностите за 
професионално пенсионно осигуряване в Унгария са били заменени с нова схема, 
според която правата са били значително намалени, като получателите са били 
информирани за това в писмен вид без съответното правно решение да бъде отменено 
или изменено. Засегнатите от решението от 2012  г. граждани са подали жалба в 
Европейския съд по правата на човека. Вносителят на петицията твърди, че техните 
права са били нарушени съгласно членове 17, 21 и 47 от Хартата на основните права.

Резюме на петиция 1261/2012

Вносителят на петицията критикува Закон CLXVII относно премахването на схемите за 
ранно пенсиониране за служителите на въоръжените сили и полицията, приет от 
унгарския парламент през ноември 2011 г. Вносителят на петицията посочва, че много 
членове на сдружението са били задължени от унгарското правителство да се 
пенсионират рано, следствие на редица реорганизации и съкращения на персонала. 
Според този закон лица, които са се пенсионирали по-рано, вече не се считат за 
пенсионери и техните пенсии са заменени от социална помощ, която може по всяко 
време да бъде отнета, намалена или да бъде подложена на данъчно облагане. 

Преговорите, които предшестват приемането на този нов закон, са водени единствено с 
някои профсъюзи, които не представляват интересите на пенсионерите. Законът 
предвижда също, че с цел да се определят основанията, поради които плащанията се 
спират, личните данни на гражданите, които получават пенсии за ранно пенсиониране,
могат да бъдат предадени на службата по регистрите за съдимост, за да може техните 
данни да се сравнят с тези на осъдените престъпници. Вносителят на петицията счита, 
че този закон противоречи на основни граждански права като правото на собственост, 
правото на ефективни правни средства за защита и правото на защита на личните 
данни.

2. Допустимост
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Обявени за допустими на 26 юни 2012 г. (петиция 267/2012), на 7 септември 2012 г. 
(петиция 474/2012), на 10 септември 2012 г.(петиции79/2012 и 483/2012), на 19 
септември 2012 г. (петиция 625/2012), на 11 октомври 2012 г. (петиция 762/2012), на 20 
декември 2012 г.  (петиция 1144/2012) и на 21 януари 2013 г. (петиция 1261/2012). 
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Тези петиции засягат премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария.

Вносителите на петициите са работили във въоръжените и полицейските сили и до 
началото на 2012 г.  са били обхванати от разпоредбите на Закон XLIII от 1996 г. 
относно условията на труд, приложими за членовете на гореспоменатите сили. Този 
законодателен инструмент е бил изменян няколко пъти през последните години. Закон 
CLXVII относно премахването на схемите за ранно пенсиониране на членовете на 
въоръжените и полицейските сили е влязъл в сила на 1 януари 2012 г.

Вносителите на петициите твърдят, че новият закон е отменил редица (придобити) 
права и поставя служителите и синдикалните организации в много неблагоприятно 
положение по отношение на (бившия им) работодател. Те твърдят, че той видоизменя 
„пенсията за прослужено време“, която са получавали до 2012 г. в социална помощ, 
която има друг правен характер.

Вносителите на петициите твърдят, че когато са се присъединили към съответните 
служби, са се ползвали със специален статут на държавни служители съгласно стария 
закон, който е предвиждал следните права и привилегии, отменени от новия:

 пет години по-ниска пенсионна възраст в сравнение с пенсионната възраст на 
национално равнище;

 възможност да напуснат, в случай, че с оглед интересите на службата, щатната 
бройка е била закрита, служителят е отказал ново работно място и е придобил 
изискваните пенсионни права;

 пенсия за прослужено време след 25 години служба (т.е., концепцията за 
„пенсия за прослужено време“ е отменена), продължителността на която е била 
предвидена в стария закон;

 пенсия за инвалидност в случай на 67%-ова загуба на работоспособност, 
независимо от броя на прослужените години, чийто размер е бил предвиден в 
стария закон;

 пенсия за инвалидност, в случай, че последната е настъпила в резултат на 
трудова злополука, чийто размер е бил предвиден в стария закон;

 пенсионни и застрахователни схеми за съпрузите и лицата на издръжка;
 „тринайсета“ заплата (отменена със Закон CX от 2008 г.) и
 ваучери/надбавки за храна (отменени със Закон CXLI of 2009 г.).

Освен това се твърди, че новият закон в значителна степен е изменил разпоредбите 
относно синдикалните организации. 
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 от въоръжените/полицейските сили вече не се изисква да си сътрудничат и да 
уведомяват синдикалните организации;

 от въоръжените/полицейските сили вече не се изисква да осигурят условия за 
работа (свободно използване на офис помещенията, наличие на място за 
поставяне на обявления в сервизните помещения и др.) на синдикалните 
организации;

 процедурата за подаване на жалби е била отменена. Съгласно стария закон тази 
процедура е позволявала на синдикалните организации да оспорват мерките, 
които считат за незаконни. Започването на процедура по подаване на жалба е 
спирало изпълнението на незаконната мярка до вземането на правно обвързващо 
окончателно решение по случая;

 членският внос за членство в синдикална организация вече не може да бъде 
приспадан от заплатите на служителите;

 часовете, посветени на синдикална дейност, вече не могат да се отчитат и се 
приспадат от заплащането на служителите;

 на синдикалните организации е забранено да участват в комисията по секторни 
интереси и

 свободата на словото на служителите, които се изказват от името на синдикална 
организация, е ограничена, когато става въпрос за „факти, данни, информация и 
решения, които нарушават законните интереси на въоръжените сили“, а всички 
тези категории са субективни. Тази разпоредба в значителна степен ограничава 
правомощията на синдикалните организации. Вносителите изразяват тревога, че 
тази петиция може да бъде приета като нарушение на новия закон.

Вносителите считат, че новият закон нарушава правото на ЕС в различни аспекти: 

 Преамбюл, членове 2, 6, 9 и 21 от консолидираната версия на Договора за 
Европейския съюз;

 Преамбюл, членове 12, 17, 21 и 47 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз,

 Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, установяваща 
обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в 
Европейската общност.

Коментари/анализи на Комисията

Вносителите на петициите изразяват критика относно редица разпоредби за изменение 
на предишното унгарско законодателство в редица области. Комисията оценява 
съответствието на тези изменения с правото на ЕС както следва:

- По отношение на твърдяното нарушение на Директива 2002/14/EО 1

Горепосочената директива предвижда информиране и консултиране на 
представителите на работниците и служителите в предприятията 2 и/или организациите 
                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:BG:HTML
2„предприятие” означава публично или частно предприятие, извършващо икономическа дейност, 
независимо дали е със стопанска или идеална цел, което се намира на територията на държавите-членки; 
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1. Това информиране и консултиране включва, наред с другото, и решения, за които е 
вероятно да доведат до значителни промени в организацията на работата или в 
договорните отношения 2.

Съгласно членове 2 и 3 обаче, приложното поле на Директива 2002/14/ЕО не обхваща 
публичната администрация и по тази причина не е приложимо по отношение на 
полицейските сили. 

- По отношение на твърдяното нарушение на член 6 от Договора за Европейския съюз 
и Хартата на основните права на Европейския съюз

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) Европейската комисия не разполага с общи правомощия за 
намеса в случаи на предполагаеми нарушения на основните права. Тя може да се 
намесва единствено тогава, когато става дума за правото на Европейския съюз.  Така 
член 51 от Хартата на основните права на ЕС предвижда, че разпоредбите ѝ се отнасят 
за институциите на ЕС и за държавите членки единствено когато те прилагат правото 
на Съюза. 

Петициите са свързани със закони, приети от унгарските национални органи: 
Следователно Хартата може да е приложима единствено, ако тези закони са свързани с 
прилагането на правото на ЕС. Изглежда,ч е случаят не е такъв, като се вземе предвид 
следното:

 Не съществува законодателство на ЕС, което специално да регулира 
заплащането. По-точно ЕС няма правомощието да приема законодателство в 
тази област съгласно разпоредбите на главата на Договора, посветена на 
социалните въпроси, тъй като член 153, параграф 5 от ДФЕС3 предвижда, че 
тази разпоредба не се прилага по отношение на заплащането. Следователно 
въпроси като тези за „тринайсетата“ заплата и/или ваучерите/надбавките за 
храна все още се уреждат от националните законодатели и не са предмет на 
правото на ЕС.

 По отношение на синдикалните организации също не съществува конкретно 
законодателство на ЕС. Член 153, параграф 5 от ДФЕС предвижда, че 
разпоредбата не се прилага по отношение на правото на сдружаване. 
Следователно въпроси като тези, включени в новия закон по отношение на 
синдикалните организации, все още се уреждат от националните законодатели и 
не са предмет на правото на ЕС.

 Освен това, съгласно член 153, параграф 4 от ДФЕС, държавите членки са 
отговорни за определянето на основните принципи на социалноосигурителните 
си системи, включително условията за придобиване на право на пенсия. Правото 

                                                                                                                                                  
вж член 2, буква а) от Директивата.
1„организация” означава стопански субект, определен в съответствие с националното законодателство и 
практика, разположен на територията на държава членка, където постоянно извършва икономическа 
дейност с човешки и материални ресурси;
2Вж. член 4, параграф 2, буква в) от Директивата.
3Договор за функционирането на Европейския съюз, http://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/index.htm
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на ЕС предвижда единствено координиране на системите за социална сигурност 
във връзка със свободното движение на работници и служители в Съюза1, което 
не изглежда приложимо в настоящия случай.

Директива 2000/78/EО забранява дискриминацията въз основа на редица признаци, 
включително възраст, но тя се прилага единствено по отношение на системите за 
професионално социално осигуряване, а не за задължителните такива. 2.

- По отношение на членове 2, 9 и 21 от Договора за Европейския съюз

Членове 2 (относно ценностите на Съюза) и 9 (относно демократичния принцип на 
равенство за гражданите на ЕС) от Договора за Европейския съюз установяват общи 
принципи и са насочени към Съюза. Те не изглеждат приложими в настоящия случай. 
Същото се отнася и до член 21 от Договора за Европейския съюз, свързан с външната 
дейност на Съюза.

- По отношение на Европейската конвенция за правата на човека 

Европейската комисия, в качеството си на институция на Европейския съюз, не 
разполага с никакви правомощия по отношение на процедурите на Европейския съд по 
правата на човека и поради тази причина не е в състояние да предприеме каквито и да 
било мерки във връзка с тази част от петицията. Ето защо вносителите на петициите 
могат да вземат решение, ако желаят и след като са използвали всички правни способи 
за защита в Унгария за решаване на проблема, да отнесат случая си до компетентните 
органи на Съвета на Европа, в частност до Европейския съд по правата на човека 3.

Заключение 

Изглежда, че правото на ЕС не е било нарушено в настоящия случай. По тази причина 
Комисията няма правомощия да се намесва от името на вносителите на петициите.

                                               
1Вж в тази връзка Регламенти 883/2004 и 987/2009 на: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=bg&intPageId=983
2Вж съображение 13 на Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за 
равно третиране в областта на заетостта и професиите, ОВ L 303, 2.12.2000 г.
3http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+question
s.


