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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0267/2012 af József Darányi, ungarsk statsborger, om 
afskaffelse af førtidspensionsordningerne i Ungarn

Andragende 0474/2012 af Károly Katus, ungarsk statsborger, for "Szolgálat 
és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom", og 1.860 medunderskrivere, om 
fjernelse af førtidspensionsordningerne i Ungarn

Andragende 0479/2012 af L.G.T, ungarsk statsborger, om afskaffelsen af 
førtidspensionsordninger i Ungarn

Andragende 0483/2012 af Attila Fazekas, ungarsk statsborger, om afskaffelse 
af førtidspensionsordninger i Ungarn

Andragende 0625/2012 af Csaba Nyakó, ungarsk statsborger, om afskaffelse 
af førtidspensionsordninger i Ungarn

Andragende 0762/2012 af Flórián Koczka, ungarsk statsborger, om 
afskaffelse af førtidspensionsordninger i Ungarn

Andragende 1144/2012 af István Balogh, ungarsk statsborger, om afskaffelse 
af førtidspensioneringsordninger i Ungarn

Andragende 1261/2012 af László Kuti, ungarsk statsborger, for Knoe 
Association (Foreningen til beskyttelse af førtidspensionisters interesser) om 
Ungarns nye lov om førtidspensionering

1. Sammendrag af andragende 0267/2012

Andrageren arbejdede som grænsevagt indtil 2008, hvor der skete en organisationsændring i 
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grænsesikkerhedstjenesten, og han blev tvunget til at gå på førtidspension. I henhold til lov 
CLXVII om afskaffelse af førtidspensioneringsordninger, som blev vedtaget i november 
2011, blev hans førtidspension suspenderet og erstattet af en "arbejdsrelateret erstatning", som 
kan sidestilles med en form for bistandshjælp og dermed kan nedsættes eller afbrydes. 
Andrageren mener derfor, at den omtalte lov overtræder de grundlæggende rettigheder og er i 
strid med EU's lovgivning.

Sammendrag af andragende 0474/2012

Andrageren forklarer, at det ungarske parlament i november 2011 vedtog lov CLXVII om 
fjernelse af førtidspensionsordninger for personalet i de væbnede styrker og politiet. 
Andrageren mener, at den omtalte lov krænker EU-retten (ejendomsretten, forbuddet mod 
forskelsbehandling, princippet om ikketilbagevirkende kraft og retten til korrekte 
administrative og retlige procedurer), og anmoder Europa-Parlamentet om at genundersøge 
lov CLXVII og indlede en sag mod Ungarn for EU-Domstolen.

Sammendrag af andragende 0479/2012

Andrageren fortæller, at han i 2009 gik på pension som 50-årig efter 33 års tjeneste og fik en 
arbejdsmarkedspension i overensstemmelse med gældende lovgivning for militær- og 
politipersonale på dette tidspunkt. Den nuværende regering ændrede forfatningen i maj 2011 
og lavede arbejdsmarkedspensionerne om til sociale ydelser. Pensionisterne oplyser, at der 
ikke er nogen praktisabel mulighed for at klage, da den person, som fremsatte forslaget om 
ændring af forfatningen, senere er blevet medlem af forfatningsdomstolen. Andrageren 
opfordrer Europa-Parlamentet til at lægge sag an mod Ungarn ved EU-Domstolen.

Sammendrag af andragende 0483/2012

Andrageren kritiserer lov CLXVII om afskaffelse af førtidspensionsordninger for militær- og 
politipersonale, som blev vedtaget af det ungarske parlament i november 2011. Andrageren 
gik på pension i 2010 på grund af dårligt helbred. Siden den 1. januar 2012 er hans pension 
blevet ændret til en social ydelse. Andrageren mener, at loven krænker hans grundlæggende 
rettigheder.

Sammendrag af andragende 0625/2012

Andrageren har arbejdet i politistyrken og har indtil videre været omfattet af bestemmelserne i 
retsakt XLIII af 1996 om arbejdsforhold for medlemmerne af de væbnede styrker. Det nævnte 
instrument er blevet ændret adskillige gange i løbet af de seneste år. Retsakt CLXVII om 
afskaffelse af førtidspensionsordninger for medlemmerne af de væbnede styrker og 
politistyrken trådte i kraft den 1. januar 2012. Andrageren kritiserer den nye retsakt og er af 
den opfattelse, at den er i strid med EU-lovgivningen, og citerer i den forbindelse Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for 
meddelelse og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab. 

Sammendrag af andragende 0762/2012

Andrageren gør modstand mod lov CLXVII, som blev vedtaget af det ungarske parlament i 
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november 2010, om at afskaffe førtidspensioneringsordninger for væbnede styrker og 
politistyrken fra 1. januar 2012 og erstatte dem med sociale ydelser, som i sagens natur ikke 
giver nogen garantier. Andrageren mener, at hans grundlæggende rettigheder er blevet 
krænket ved denne lovgivning, og han søger derfor bistand fra Europa-Parlamentet. 

Sammendrag af andragende 1144/2012

Andrageren anfører, at de arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger i Ungarn den 1. januar 
2012 blev erstattet af en ny ordning, hvor ydelserne er blevet kraftigt reduceret, og at 
modtagerne blev underrettet herom skriftligt, uden at den relevante lovgivning var blevet 
ophævet eller ændret. De personer, der er berørt af beslutningen fra 2012, har indgivet en 
klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Andrageren hævder, at deres 
rettigheder i henhold til artikel 17, 21 og 47 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder er blevet tilsidesat.

Sammendrag af andragende 1261/2012

Andrageren kritiserer lov CLXVII om afskaffelse af førtidspensionering for medlemmer af de 
væbnede styrker og politiet, som det ungarske parlament vedtog i november 2011. 
Andrageren oplyser, at mange af foreningens medlemmer af den ungarske regering blev 
tvunget til at gå på førtidspension efter en række omstruktureringer og 
personalenedskæringer. I henhold til den nye lov anses førtidspensionister ikke længere som 
pensionister, og deres pensioner er blevet erstattet af social bistand, som kan afskaffes, 
nedskæres eller beskattes når som helst. 

Forhandlingerne forud for vedtagelsen af den nye lov blev blot ført med fagforeningerne, som 
ikke repræsenterede pensionisternes rettigheder. I loven bestemmes det ligeledes, at 
førtidspensionisters personoplysninger med henblik på et eventuelt stop for udbetalingen af 
pensionen kan fremsendes til strafferegistret, så deres personoplysninger kan sammenkøres 
med oplysningerne om dømte forbrydere. Andrageren mener, at loven er i modstrid med 
borgernes grundlæggende rettigheder som f.eks. retten til ejendom, retten til effektive 
retsmidler og retten til beskyttelse af personoplysninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

På mødet den 26. juni 2012 (andragende 0267/2012), den 7. september 2012 (andragende 
0474/2012), den 10. september 2012 (andragende 0479/2012 og 0483/2012), den 
19. september 2012 (andragende 0625/2012), den 11. oktober 2012 (andragende 0762/2012), 
den 20. december 2012 (andragende 1144/2012) og den 21. januar 2013 (andragende 
1261/2012) blev det besluttet, at andragenderne opfylder betingelserne for behandling. 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Andragenderne vedrører afskaffelsen af førtidspensionsordninger i Ungarn.

Andragerne har arbejdet i de væbnede styrker og politistyrken og var indtil primo 2012 
omfattet af bestemmelserne i retsakt XLIII af 1996 om arbejdsforhold for medlemmerne af 
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ovennævnte styrker. Det nævnte instrument er blevet ændret adskillige gange i løbet af de 
seneste år. Lov CLXVII fra 2011 om afskaffelse af førtidspensionsordninger for 
medlemmerne af de væbnede styrker og politistyrken trådte i kraft den 1. januar 2012. 

Andragerne hævder, at den nye lov afskaffede en række (tilegnede) rettigheder og stiller de 
ansatte og fagforeningerne betydeligt ringere i forhold til deres (tidligere) arbejdsgiver. De 
hævder, at loven ændrede den såkaldte "tjenestemandspension", de modtog frem til 2012, til 
en social fordel af anden juridisk karakter.

Da de tiltrådte deres stillinger i styrkerne, havde andragerne angiveligt en særlig
tjenestemandsstatus i henhold til den gamle lov, som omfattede følgende rettigheder og 
privilegier, der blev afskaffet ved den nye lov:

 en pensionsalder, der var fem år lavere end den nationale pensionsalder
 muligheden for at udtræde af tjenesten i tilfælde af, at en stilling blev nedlagt i 

tjenestens interesse, såfremt medarbejderen afslog den nye post og havde erhvervet de 
krævede pensionsrettigheder

 tjenestemandspension efter 25 års tjeneste (dvs. begrebet "tjenestemandspension" blev 
afskaffet), hvis størrelse blev fastlagt i henhold til den gamle lov

 invalidepension efter et tab af erhvervsevne på 67 %, uanset antallet af år i tjenesten, 
hvis størrelse blev fastlagt i henhold til den gamle lov

 invalidepension som følge af en arbejdsrelateret ulykke, hvis størrelse blev fastlagt i 
henhold til den gamle lov

 pensions- og forsikringsordninger for ægtefæller og forsørgelsesberettigede
 en såkaldt "trettende månedsløn" (ophævet ved lov CX af 2008) og
 spisebilletter/godtgørelser (ophævet ved lov CXLI af 2009).

Hertil kommer, at den nye lov ændrede bestemmelserne om fagforeninger radikalt: 

 De væbnede styrker/politistyrken behøver ikke længere samarbejde med og orientere 
fagforeningerne.

 De væbnede styrker/politistyrken behøver ikke længere skabe de rette driftsbetingelser 
for fagforeninger (f.eks. gratis brug af kontorlokaler og tilgængelighed af plads til at 
opsætte meddelelser i serviceområder).

 Klageproceduren blev afskaffet. I medfør af den gamle lov gav denne procedure 
fagforeningerne mulighed for at klage over de foranstaltninger, de anså for at være 
ulovlige. Iværksættelsen af en klageprocedure havde magt til at udsætte 
gennemførelsen af en ulovlig foranstaltning, indtil der forelå en juridisk bindende 
endelig dom i sagen.

 Fagforeningskontingenter kan ikke længere trækkes fra i medarbejdernes løn.
 Timer dedikeret til fagforeningsrelateret arbejde kan ikke længere kræves dækket og 

fratrækkes også i medarbejdernes løn.
 Fagforeningerne er bandlyst fra de sektorbestemte interesseudvalg og
 medarbejdere, der taler på vegne af en fagforening, er begrænset i deres ytringsfrihed, 

når der refereres til "fakta, data, information og løsninger, der overtræder de væbnede 
styrkers retmæssige interesser", som alle er subjektive kategorier. Denne bestemmelse 
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begrænser i høj grad fagforeningernes beføjelser. Andrageren er bekymret for, at dette 
andragende vil blive betragtet som en overtrædelse af den nye lov.

Andragerne mener, at den nye lov overtræder flere aspekter af EU-lovgivningen: 

 den konsoliderede udgave af traktaten om Den Europæiske Union, præambel, artikel 
2, 6, 9 og 21

 Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, præambel, artikel 12, 
17, 21 og 47

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002, der indfører en 
generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske 
Fællesskab.

Kommissionens kommentarer/analyse

Andragerne kritiserer en lang række bestemmelser, som ændrer den tidligere ungarske 
lovgivning på en række områder. Kommissionen vurderer overensstemmelsen af disse 
ændringer med EU-retten som følger:

– For så vidt angår den påståede overtrædelse af direktiv 2002/14/EF1

Ovennævnte direktiv indeholder bestemmelser om information og høring af arbejdstagernes 
repræsentanter i virksomheder2 og/eller forretningssteder3. Sådanne oplysninger og høringer 
dækker blandt andre beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets 
tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene4.

I overensstemmelse med artikel 2 og 3 dækker direktiv 2002/14/EF dog ikke den offentlige 
administration og er derfor ikke gældende for politiet. 

– For så vidt angår den påståede overtrædelse af artikel 6 i TEU og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) har Kommissionen ikke nogen generelle beføjelser til at gribe 
ind i sager om påståede overtrædelser af de grundlæggende rettigheder. Kommissionen kan 
kun gribe ind, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten. Det fastslås således i artikel 51 i 
EU's charter om grundlæggende rettigheder, at bestemmelserne kun er rettet til Unionens 
institutioner og medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. 

Andragenderne vedrører de nationale ungarske myndigheders handlinger, og chartret kan 
derfor kun finde anvendelse, hvis disse handlinger udgør en gennemførelse af EU-
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:DA:HTML.
2 "Virksomhed": en offentlig eller privat virksomhed, som driver erhvervsvirksomhed, uanset om det er med 
sigte på fortjeneste, og som er beliggende i medlemsstaterne; Jf. direktivets artikel 2, litra a).
3 "Forretningssted": en enhed, hvor der drives forretning som defineret i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis, og hvor der drives erhvervsvirksomhed på et varigt grundlag med brug af menneskelige 
og materielle ressourcer, og som er beliggende i en medlemsstat; jf. direktivets artikel 2, litra a).
4 Jf. direktivets artikel 4, stk. 2, litra c).
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lovgivningen. Dette synes ikke at være tilfældet her med hensyn til følgende spørgsmål:

 Der er ingen EU-lovgivning, der specifikt regulerer løn. Især har EU ikke kompetence 
til at lovgive på dette område i medfør af traktatens sociale bestemmelser, eftersom 
artikel 153, stk. 5, i TEUF1 fastsætter, at denne bestemmelse ikke gælder for 
lønforhold. Derfor reguleres spørgsmål som en "trettende månedsløn" og/eller 
spisebilletter/-godtgørelser stadig af de nationale lovgivere og er ikke underlagt 
EU-lovgivningen.

 Der er heller ingen specifik EU-lovgivning om fagforeninger. Af artikel 53, stk. 5, i 
TEUF fremgår det, at bestemmelserne ikke gælder for organisationsret. Derfor 
reguleres spørgsmål som dem, der er medtaget i den nye lov om fagforeninger, stadig 
af de nationale lovgivere og er ikke underlagt EU-lovgivningen.

 Ifølge artikel 153, stk. 4, i TEUF er medlemsstaterne ansvarlige for at fastlægge de 
grundlæggende principper i deres sociale sikringsordninger, herunder betingelser for 
pensionsrettigheder. EU-lovgivningen fastsætter blot bestemmelserne for 
koordineringen af de sociale sikringsordninger i forbindelse med arbejdskraftens frie 
bevægelighed inden for Unionen2, hvilket ikke synes at kunne anvendes i den 
foreliggende sag.

Direktiv 2000/78/EF forbyder forskelsbehandling på baggrund af en lang række årsager, 
herunder alder, men finder kun anvendelse på de erhvervstilknyttede sikringssystemer og ikke 
på lovbestemte3.

– For så vidt angår artikel 2, 9 og 21 i TEU 

Artikel 2 (om Unionens værdier) og 9 (om det demokratiske princip om lighed for 
EU-borgere) i TEU fastlægger generelle principper og er rettet mod Unionen. De synes ikke 
relevante i den foreliggende sag. Det samme gælder artikel 21 i TEU i forbindelse med 
Unionens optræden udadtil.

- For så vidt angår den europæiske menneskerettighedskonvention

Kommissionen har som en institution i Den Europæiske Union ikke nogen magt i forbindelse 
med procedurerne i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og er derfor ikke i stand til 
at træffe foranstaltninger i forbindelse med denne del af andragendet. Derfor er det op til 
andragerne at beslutte – hvis de ønsker det, og efter at have brugt alle midler til rådighed i 
Ungarn til at yde erstatning for den foreliggende situation – at bringe deres sag for de 
kompetente instanser i Europarådet, i særdeleshed Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol4.

                                               
1 "Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde", http://eur-lex.europa.eu/da/treaties/index.htm
2 Jf. i den forbindelse forordning nr. 883/2004 og 987/2009 i: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=849.
3 Jf. betragtning 13 i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16).
4 http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+ 
questions.
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Konklusion 

EU-lovgivningen lader ikke til at være blevet overtrådt i denne sag. Derfor har Kommissionen 
ikke beføjelse til at gribe ind på vegne af andragerne i denne forbindelse.


