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Θέμα: Αναφορά 0267/2012, του József Darányi, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 0474/2012, του Karoly Katus, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom, η οποία συνοδεύεται από 
1860 υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση των συστημάτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 0479/2012, του/της L.G.T., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 0483/2012, του Attila Fazekas, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 0625/2012, του Csaba Nyakó, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάργηση των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 0762/2012, του Flórián Koczka, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 1144/2012, του István Balogh, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάργηση των ρυθμίσεων περί πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 1261/2012, του László Kuti, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης Knoe (Ένωση για την προστασία των συμφερόντων των ατόμων που 
λαμβάνουν πρόωρη συνταξιοδότηση), σχετικά με τον νέο νόμο της Ουγγαρίας 
για την πρόωρη συνταξιοδότηση

1. Περίληψη της αναφοράς 267/2012
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Ο αναφέρων εργαζόταν ως συνοριοφύλακας μέχρι το 2008 οπότε και η υπηρεσία ασφάλειας 
των συνόρων αναδιαρθρώθηκε και αναγκάστηκε να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα. Βάσει της 
πράξης CLXVII σχετικά με την κατάργηση των καθεστώτων πρόωρης συνταξιοδότησης, η 
οποία ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2011, δεν κατάφερε να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα και αντ’ 
αυτού έλαβε επαγγελματική αποζημίωση η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα είδος 
κοινωνικής αρωγής και, συνεπώς, υπόκειται σε μείωση ή σε διακοπή. Ως εκ τούτου, ο 
αναφέρων θεωρεί ότι η εν λόγω πράξη παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα καθώς και τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περίληψη της αναφοράς 474/2012

Ο αναφέρων εξηγεί ότι τον Νοέμβριο του 2011, το ουγγρικό κοινοβούλιο θέσπισε τον 
νόμο CLXVII σχετικά με την κατάργηση των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης για το 
προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας. Ο αναφέρων εκτιμά ότι ο εν λόγω 
νόμος παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο (δικαίωμα ιδιοκτησίας, απαγόρευση των διακρίσεων, 
αρχή της μη αναδρομικότητας, δικαίωμα σε ορθές διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες) 
και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξετάσει τον νόμο CLXVII και να κινήσει 
διαδικασίες κατά της Ουγγαρίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περίληψη της αναφοράς 479/2012

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι το 2009, έπειτα από 33 χρόνια εργασίας, 
συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία 50 ετών και έλαβε σύνταξη βάσει της νομοθεσίας που ίσχυε τότε 
για τους στρατιωτικούς και αστυνομικούς υπαλλήλους. Τον Μάιο του 2011 η τρέχουσα 
κυβέρνηση τροποποίησε το Σύνταγμα και μετέτρεψε τις συντάξεις εργασίας σε κοινωνικά 
επιδόματα. Ο αναφέρων/η αναφέρουσα διατείνεται ότι δεν έχει δυνατότητα να κινηθεί 
δικαστικώς δεδομένου ότι το πρόσωπο που υπέβαλε την τροπολογία στο Σύνταγμα 
διορίστηκε αργότερα στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να προσφύγει κατά της Ουγγαρίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περίληψη της αναφοράς 483/2012

Ο αναφέρων επικρίνει τη νομοθετική πράξη CLXVII σχετικά με την κατάργηση του 
καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης για τους υπαλλήλους των ενόπλων δυνάμεων και της 
αστυνομίας, την οποία ενέκρινε το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας τον Νοέμβριο 2011. Ο 
αναφέρων αναγκάστηκε για λόγους υγείας να συνταξιοδοτηθεί το 2010. Από την 1η 
Ιανουαρίου 2012, η σύνταξή του αντικαταστάθηκε από ένα κοινωνικό επίδομα. Θεωρεί ότι η 
εν λόγω νομοθετική πράξη παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματά του.

Περίληψη της αναφοράς 625/2012

Ο αναφέρων εργάστηκε στον τομέα της αστυνομίας και μέχρι σήμερα υπαγόταν στις 
διατάξεις της πράξης XLIII του 1996 για τις υπηρεσιακές σχέσεις των μελών των ενόπλων 
δυνάμεων. Τα τελευταία χρόνια, η σχετική πράξη τροποποιήθηκε επανειλημμένως. Η πράξη 
CLXVII για την κατάργηση των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης για το προσωπικό 
των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. Ο 
αναφέρων επικρίνει τη νέα πράξη, θεωρώντας ότι αυτή παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία. 
Υπ' αυτήν την έννοια, ο αναφέρων παραπέμπει στην οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση γενικού πλαισίου ενημέρωσης και 
διαβούλευσης με τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Περίληψη της αναφοράς 762/2012

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του στον νόμο CLXVII που ψήφισε το Κοινοβούλιο της 
Ουγγαρίας τον Νοέμβριο του 2010, βάσει του οποίου από την 1η Ιανουαρίου 2012 
καταργήθηκε το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για το προσωπικό των ενόπλων 
δυνάμεων και τους αστυνομικούς υπαλλήλους και αντικαταστάθηκε με την παροχή 
κοινωνικών επιδομάτων, τα οποία εκ φύσεως έχουν επισφαλή χαρακτήρα. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι με την εν λόγω νομοθεσία παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά του και, ως εκ 
τούτου, ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Περίληψη της αναφοράς 1144/2012

Ο αναφέρων δηλώνει ότι, την 1η Ιανουαρίου 2012, οι ρυθμίσεις για την επαγγελματική 
συνταξιοδότηση στην Ουγγαρία αντικαταστάθηκαν από ένα νέο σύστημα στο οποίο 
προβλέπεται σημαντική μείωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Οι δικαιούχοι 
πληροφορήθηκαν σχετικά εγγράφως, ενώ η σχετική νομική απόφαση δεν έχει ανακληθεί ή 
τροποποιηθεί. Τα άτομα που θίγονται από την απόφαση του 2012 άσκησαν προσφυγή 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους δυνάμει των άρθρων 17, 21 και 47 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Περίληψη της αναφοράς 1261/2012

Ο αναφέρων επικρίνει τη νομοθετική πράξη CLXVII που καταργεί το καθεστώς πρόωρης 
συνταξιοδότησης για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας, την οποία ενέκρινε 
το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας τον Νοέμβριο του 2011. Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι πολλά 
μέλη της ένωσης υποχρεώθηκαν σε πρόωρη συνταξιοδότηση από την ουγγρική κυβέρνηση, 
κατόπιν αρκετών αναδιοργανώσεων και μειώσεων του προσωπικού. Σύμφωνα με την εν λόγω 
πράξη, άτομα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης δεν θεωρούνται 
πλέον συνταξιούχοι και οι συντάξεις τους αντικαθίστανται από κοινωνικά επιδόματα, τα 
οποία μπορούν να καταργηθούν, να μειωθούν ή να υπαχθούν σε φόρο οποιαδήποτε στιγμή. 

Στις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της έγκρισης του νέου αυτού νόμου συμμετείχαν 
μόνο ορισμένες συνδικαλιστικές ενώσεις, οι οποίες δεν εκπροσωπούσαν τα συμφέροντα των 
συνταξιούχων. Ο νόμος ορίζει επίσης ότι, προκειμένου να καθορισθούν οι λόγοι για τους 
οποίους διακόπτονται οι πληρωμές, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών που 
λαμβάνουν πρόωρη σύνταξη μπορούν να διαβιβασθούν στην υπηρεσία για το ποινικό 
μητρώο, ούτως ώστε να μπορούν να αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα καταδικασθέντων 
εγκληματιών. Ο αναφέρων θεωρεί ότι ο νέος αυτός νόμος αντιβαίνει στα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών, όπως το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές στις 26 Ιουνίου 2012 (αναφορά 267/2012), στις 7 
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Σεπτεμβρίου 2012 (αναφορά 474/2012), στις 10 Σεπτεμβρίου 2012 (αναφορά 479/2012 και 
483/2012), στις 19 Σεπτεμβρίου 2012 (αναφορά 625/2012), στις 11 Οκτωβρίου 2012 
(αναφορά 762/2012), στις 20 Δεκεμβρίου 2012 (αναφορά 1144/2012) και στις 21 Ιανουαρίου 
2013 (αναφορά 1261/2012). Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, 
παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Οι αναφορές αυτές αφορούν την κατάργηση των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης 
στην Ουγγαρία.

Οι αναφέροντες εργάστηκαν στις ένοπλες δυνάμεις ή στην αστυνομία και μέχρι τις αρχές του 
2012 υπάγονταν στις διατάξεις της πράξης XLIII του 1996 για τις συνθήκες εργασίας των 
μελών των προαναφερθεισών δυνάμεων. Τα τελευταία χρόνια, η σχετική πράξη 
τροποποιήθηκε επανειλημμένως. Η πράξη CLXVII του 2011 για την κατάργηση των 
συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και της 
αστυνομίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι η νέα πράξη κατάργησε ορισμένα (κεκτημένα) δικαιώματα  
και έφερε εργαζόμενους και συνδικάτα σε μειονεκτική θέση ενώπιον των (πρώην) εργοδοτών 
τους. Ισχυρίζονται ότι αυτή μετέτρεψε τη «σύνταξη αρχαιότητας»  που ελάμβαναν έως το 
2012 σε να είδος κοινωνικής αρωγής μιας άλλης φύσης.

Όταν κατατάγηκαν στο σώμα που υπηρέτησαν, οι αναφέροντες υποτίθεται ότι απολάμβαναν 
ενός ειδικού καθεστώτος δημοσίων υπαλλήλων βάσει της παλιάς πράξης η οποία 
περιελάμβανε τα ακόλουθα δικαιώματα και προνόμια τα οποία καταργήθηκαν από τη νέα 
πράξη:

 συνταξιοδότηση πέντε χρόνια νωρίτερα από το εθνικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης·
 δυνατότητα αποχώρησης από την υπηρεσία όταν μια θέση έκλεινε προς το συμφέρον 

της υπηρεσίας· ο εργαζόμενος δεν δεχόταν τη νέα θέση και αποκτούσε τα 
απαιτούμενα συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

 σύνταξη αρχαιότητας μετά από 25 έτη υπηρεσίας (δηλαδή, καταργήθηκε η έννοια της 
σύνταξης αρχαιότητας), το ύψος της οποίας οριζόταν από την παλιά πράξη·

 σύνταξη αναπηρίας μετά την απώλεια του 67% της εργασιακής ικανότητας, άσχετα 
από τα χρόνια υπηρεσίας, το ύψος της οποίας οριζόταν από την παλιά πράξη·

 σύνταξη αναπηρίας μετά από ατύχημα σε σχέση με την εργασία, το ύψος της οποίας 
οριζόταν από την παλιά πράξη·

 συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς για συζύγους και εξαρτώμενα πρόσωπα·
 «δέκατος τρίτος» μισθός (καταργήθηκε από την πράξη CX του 2008) και
 κουπόνια/επιδόματα γεύματος (καταργήθηκαν από την πράξη CXLI του 2009).

Επί πλέον, η νέα πράξη τροποποίησε σημαντικά τις διατάξεις που αφορούν τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις: 

 οι ένοπλες/αστυνομικές δυνάμεις δεν χρειάζεται πλέον να συνεργάζονται με, και να 
ενημερώνουν, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις:
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 οι ένοπλες/αστυνομικές δυνάμεις δεν χρειάζεται πλέον να προσφέρουν στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις τις δυνατότητες λειτουργίας τους (δωρεάν χρήση 
γραφείων, διάθεση χώρου για τις κοινοποιήσεις στους χώρους εργασίας, κλπ.)·

 καταργήθηκε η διαδικασία καταγγελιών. Βάσει της παλιάς πράξης, με τη διαδικασία 
αυτή οι συνδικαλιστικές ενώσεις μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μέτρα που τα 
θεωρούσαν παράνομα. Η κίνηση μιας διαδικασίας καταγγελίας είχε τη δύναμη να 
αναστείλει την εκτέλεση ενός παράνομου μέτρου, εν αναμονή μιας νομικά 
δεσμευτικής και οριστικής δικαστικής απόφασης για την υπόθεση.

 οι συνδρομές μέλους σε συνδικαλιστική οργάνωση δεν μπορούν πλέον να αφαιρεθούν 
από το μισθό των εργαζομένων·

 οι ώρες που αφιερώνονται στο συνδικαλιστικό έργο δεν μπορούν πλέον να 
απαιτηθούν και αφαιρούνται από το μισθό των εργαζομένων·

 δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των συνδικαλιστικών ενώσεων στις επιτροπές τομεακού 
συμφέροντος και

 περιορίζεται η ελευθερία των εργαζομένων που εκφράζονται εκ μέρους 
συνδικαλιστικής οργάνωσης όταν αυτοί αναφέρονται σε «γεγονότα, δεδομένα, 
πληροφορίες και λύσεις που παραβιάζουν τα  νόμιμα συμφέροντα των ενόπλων 
δυνάμεων» - όπου όλες αυτές οι κατηγορίες είναι υποκειμενικές· η διάταξη αυτή 
περιορίζει σοβαρά τις εξουσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων· ο αναφέρων 
ανησυχεί μήπως θεωρηθεί πως η παρούσα αναφορά παραβαίνει το νέο νόμο.

Οι αναφέροντες φρονούν πως η νέα πράξη παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ από διάφορες 
απόψεις: 

 Προοίμιο, άρθρα 2, 6, 9, και 21 της ενοποιημένης έκδοσης της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

 Προοίμιο, άρθρα 12, 17, 21 και 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην 
ΕΕ.

Οι παρατηρήσεις/ανάλυση της Επιτροπής

Οι αναφέροντες επικρίνουν αρκετές διατάξεις που τροποποιούν την προηγούμενη ουγγρική 
νομοθεσία σε ορισμένους τομείς. Η Επιτροπή εκτιμά το συμβατό των τροπολογιών αυτών 
προς τη νομοθεσία της ΕΕ ως εξής:

- σ’ ό, τι αφορά την υποτιθέμενη παράβαση της οδηγία 2002/14/EΚ1

Η προαναφερθείσα οδηγία προβλέπει την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων σε επιχειρήσεις2 και/ή εγκαταστάσεις3. Η εν λόγω 
                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:EN:HTML.
2ως "επιχείρηση" νοείται η δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, με 
κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα, και είναι εγκατεστημένη στο έδαφος των κρατών μελών της Κοινότητας, βλ. 
άρθρο 2  α) της εν λόγω οδηγίας.
3ως "εγκατάσταση" νοείται η μονάδα εκμετάλλευσης, όπως ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
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πληροφόρηση και διαβούλευση καλύπτει, μεταξύ άλλων, αποφάσεις  που ενδέχεται να 
επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας1.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3, η οδηγία 2002/14/EΚ δεν καλύπτει τη δημόσια 
διοίκηση και για το λόγο αυτό δεν ισχύει για την αστυνομία. 

- σ’ ό, τι αφορά την υποτιθέμενη παράβαση του άρθρου 6 της ΣΕΕ και του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές αρμοδιότητες 
να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις εικαζόμενης παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μόνον 
εάν ανακύπτει ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Κατά συνέπεια, το 
άρθρο 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προβλέπει ότι οι διατάξεις του 
απευθύνονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το 
δίκαιο της ΕΕ. 

Οι αναφορές αυτές σχετίζονται με πράξεις των ουγγρικών εθνικών αρχών. Για το λόγο αυτό, 
ο Χάρτης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν οι εν λόγω πράξεις ορίζουν την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ. Εδώ δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο ως προς τα ακόλουθα ζητήματα:

 Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία της ΕΕ που να ρυθμίζει με συγκεκριμένο τρόπο την 
αμοιβή.  Συγκεκριμένα, η ΕΕ δεν διαθέτει την εξουσία να νομοθετήσει επί του 
θέματος αυτού βάσει των διατάξεων του κοινωνικού κεφαλαίου της Συνθήκης καθώς 
το άρθρο 153, παρ. 5 της Συνθήκης ΣΛΕΕ2 ορίζει πως η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται στις αμοιβές. Κατά συνέπεια, θέματα όπως ο «δέκατος τρίτος» μισθός 
και/ή κουπόνια/επιδόματα γεύματος εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τους εθνικούς 
νομοθέτες και δεν υπόκεινται στη νομοθεσία της ΕΕ.

 Ούτε υπάρχει κάποια ειδική νομοθεσία της ΕΕ για τις συνδικαλιστικές ενώσεις. Το 
άρθρο 153, παρ. 5 της ΣΛΕΕ ορίζει πως η διάταξη αυτή δεν ισχύει για το δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι. Κατά συνέπεια, θέματα σαν κι αυτά που περιλαμβάνονται στη 
νέα πράξη σε σχέση με τις συνδικαλιστικές ενώσεις εξακολουθούν να ρυθμίζονται 
από τους εθνικούς νομοθέτες και δεν υπόκεινται στη νομοθεσία της ΕΕ.

 Επί πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 153, παρ. 4 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη είναι αυτά 
που καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του δικού τους συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και των όρων συνταξιοδότησης. Η νομοθεσία της 
ΕΕ προβλέπει απλώς το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε 
σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ένωσης3, πράγμα 
που δεν φαίνεται να ισχύει εν προκειμένω.

Η οδηγία 2000/78/EΚ απαγορεύει τις διακρίσεις για διάφορους λόγους, 

                                                                                                                                                  
πρακτική, στην οποία αναπτύσσεται μόνιμη οικονομική δραστηριότητα με ανθρώπινους και υλικούς πόρους, και
είναι εγκατεστημένη στο έδαφος ενός κράτους μέλους, βλ. άρθρο 2  β) της εν λόγω οδηγίας.
1Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 2  γ) της οδηγίας.
2«Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm.
3Βλ., σχετικά με το θέμα αυτό, Κανονισμούς 883/2004 και 987/2009 στο: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=849.
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συμπεριλαμβανομένης και της ηλικίας, ισχύει όμως μόνο για επαγγελματικά συστήματα 
ασφάλισης και όχι για τα εκ του νόμου προβλεπόμενα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης1.

-σ’ ό, τι αφορά τα άρθρα 2, 9 και 21 της ΣΛΕΕ

Τα άρθρα 2 (σχετικά με τις αξίες της Ένωσης) και 9 (σχετικά με τη δημοκρατική αρχή της 
ισότητας των πολιτών της ΕΕ) της ΣΕΕ ορίζουν τις γενικές αρχές και απευθύνονται στην 
Ένωση. Εν προκειμένω δεν φαίνονται να έχουν κάποια σχέση. Ούτε και το άρθρο 21 της ΣΕΕ 
που αναφέρεται στην εξωτερική δράση της Ένωσης.

- Σ’ ό, τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν διαθέτει κάποια 
εξουσία σε σχέση με τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων και για το λόγο αυτό δεν είναι σε θέση να λάβει οποιαδήποτε μέτρα γι' αυτό το 
μέρος της αναφοράς. Ως εξ τούτου, εναπόκειται στους αναφέροντες να αποφασίσουν -
εφόσον το επιθυμούν και αφού έχουν κάνει χρήση όλων δικαιωμάτων προσφυγής στην 
Ουγγαρία για να αποκατασταθεί η κατάσταση ως προς το θέμα αυτό - να προσφύγουν 
ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης και συγκεκριμένα του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων2.

Συμπεράσματα 

Η νομοθεσία της ΕΕ δεν φαίνεται να έχει παραβιαστεί στην υπό εξέταση υπόθεση. Για το 
λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να επέμβει επ’ αυτού εξ ονόματος των 
αναφερόντων.

                                               
1Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την 
ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).
2http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+question
s.


