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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0267/2012, którą złożył József Darányi (Węgry) w sprawie 
zniesienia systemu wczesnych emerytur na Węgrzech

Petycja 0474/2012, którą złożył Károly Katus (Węgry) w imieniu Szolgálat és 
Becsület Érdekvédelmi Mozgalom, wraz z 1860 podpisami, w sprawie 
zlikwidowania systemów wczesnych emerytur na Węgrzech

Petycja 0479/2012, którą złożył L.G.T. (Węgry) w sprawie zniesienia 
systemów wczesnych emerytur na Węgrzech

Petycja 0483/2012, którą złożył Attila Fazekas (Węgry) w sprawie zniesienia 
systemów wczesnych emerytur na Węgrzech

Petycja 0625/2012, którą złożył Csaba Nyakó (Węgry) w sprawie zniesienia 
systemów wczesnego przechodzenia na emeryturę na Węgrzech

Petycja 0762/2012, którą złożył Flórián Koczka (Węgry) w sprawie zniesienia 
systemu wczesnych emerytur na Węgrzech

Petycja 1144/2012, którą złożył István Balogh (Węgry) w sprawie zniesienia 
na Węgrzech przepisów dotyczących wcześniejszych emerytur

Petycja 1261/2012, którą złożył László Kuti (Węgry) w imieniu 
stowarzyszenia Knoe (stowarzyszenia ochrony interesów osób, które odeszły 
na wcześniejszą emeryturę), w sprawie nowej ustawy w sprawie 
wcześniejszych emerytur

1. Streszczenie petycji 267/2012
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Składający petycję pracował jako funkcjonariusz straży granicznej do 2008 r., kiedy to straż 
graniczna została zreorganizowana, a on sam zmuszony do wcześniejszego przejścia na
emeryturę. Na mocy aktu CLXVII dotyczącego zniesienia systemu wczesnych emerytur, 
przyjętego w listopadzie 2011 r., wczesna emerytura składającego petycję została zawieszona 
i zastąpiona „zasiłkiem zawodowym”, który można uznać za formę pomocy socjalnej 
i w związku z tym zmniejszyć lub wycofać. Składający petycję uważa zatem, 
że przedmiotowy akt łamie prawa podstawowe i narusza prawodawstwo Unii Europejskiej.

Streszczenie petycji 474/2012

Składający petycję wyjaśnia, że w listopadzie 2011 r. węgierski parlament przyjął ustawę 
CLXVII o likwidacji systemów wczesnych emerytur dla zatrudnionych w siłach zbrojnych 
i policji. Składający petycję ocenia, że przedmiotowa ustawa narusza prawo europejskie 
(prawo własności, zakaz dyskryminacji, zasadę niedziałania prawa wstecz, prawo do 
prawidłowych postępowań administracyjnych i sądowych) i wzywa Parlament Europejski do 
dokonania przeglądu ustawy CLXVII oraz do podjęcia działań przeciwko Węgrom przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Streszczenie petycji 479/2012

Składający petycję informuje, że w 2009 r., w wieku 50 lat i po 33 latach służby, przeszedł na 
emeryturę oraz zaczął pobierać emeryturę za pracę zgodnie z przepisami obowiązującymi 
wówczas w odniesieniu do pracowników wojska i policji. W maju 2011 r. obecny rząd 
zmienił konstytucję i emerytury za pracę zastąpił świadczeniami społecznymi. Składający 
petycję utrzymuje, że nie istnieje żadna realna możliwość odwołania, ponieważ osoba, która 
złożyła poprawkę do konstytucji, została następnie zatrudniona w Trybunale 
Konstytucyjnym. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wszczęcie 
postępowania przeciwko Węgrom przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Streszczenie petycji 483/2012

Składający petycję krytykuje akt CLXVII dotyczący zniesienia systemów wczesnych 
emerytur w odniesieniu do pracowników sił zbrojnych i policji, przyjęty przez węgierski 
parlament w listopadzie 2011 r. Składający petycję musiał przejść na emeryturę w 2010 r. ze 
względu na zły stan zdrowia. Z dniem 1 stycznia 2012 r. jego emerytura została zastąpiona 
świadczeniem społecznym. Składający petycję jest przekonany, że akt ten narusza 
przysługujące mu prawa podstawowe.

Streszczenie petycji 625/2012

Składający petycję był pracownikiem służb policyjnych i aż do tej pory był objęty przepisami 
ustawy XLIII z 1996 r. dotyczącej warunków pracy członków sił zbrojnych. W ostatnich 
latach dokument ten uległ kilkakrotnie zmianom. Ustawa CLXVII dotycząca zniesienia 
systemów wczesnego przechodzenia na emeryturę członków sił zbrojnych i służb policyjnych 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Składający petycję krytykuje nową ustawę i 
twierdzi, że narusza ona ustawodawstwo wspólnotowe, powołując się na dyrektywę 
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą ogólne ramowe warunki 
informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. 
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Streszczenie petycji 762/2012

Składający petycję sprzeciwia się ustawie CLXVII przyjętej przez węgierski parlament 
w listopadzie 2010 r., na mocy której od dnia 1 stycznia 2012 r. przestał obowiązywać system 
wczesnych emerytur w odniesieniu do pracowników sił zbrojnych i policji, a zastąpiono go 
świadczeniami socjalnymi, które z uwagi na swój charakter nie zapewniają żadnych 
gwarancji. Składający petycję jest zdania, że przedmiotowy akt prawny narusza jego prawa 
podstawowe, i dlatego zwraca się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie pomocy. 

Streszczenie petycji 1144/2012

Składający petycję informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. system zakładowy na Węgrzech 
został zastąpiony nowym systemem, w ramach którego uprawnienia uległy znacznemu 
obniżeniu. Beneficjentów poinformowano o tym na piśmie, zaś odnośna decyzja prawna nie 
została uchylona ani zmieniona. Osoby, których dotyczyła decyzja z 2012 r., odwołały się do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Składający petycję przekonuje, że doszło do 
naruszenia ich praw wynikających z art. 17, 21 i 47 Karty praw podstawowych.

Streszczenie petycji 1261/2012

Autor petycji krytykuje akt CLXVII znoszący systemy wcześniejszych emerytur dla 
członków sił zbrojnych i policji, który przyjął parlament Węgier w listopadzie 2011 r. Autor 
petycji informuje, że wielu członków stowarzyszenia zostało zobligowanych przez rząd 
węgierski do przejścia na wcześniejszą emeryturę wskutek szeregu reorganizacji i cięć 
personalnych. Na mocy tej ustawy osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, nie są 
uznawane za emerytów, a zamiast emerytury wypłaca się im zasiłek socjalny, który może w 
każdej chwili zostać cofnięty, jego kwota może zostać obniżona lub może on zostać 
opodatkowany. 

Negocjacje poprzedzające przyjęcie tej ustawy przeprowadzono jedynie z niektórymi 
związkami zawodowymi, które nie reprezentowały interesów emerytów. Ustawa stanowi 
również, że w celu ustalenia przyczyny wstrzymania płatności, dane osobowe osób 
otrzymujących wcześniejszą emeryturę mogą zostać przekazane do rejestru karnego, aby 
można było zestawić je z danymi skazanych przestępców. Autor petycji jest zdania, że ustawa 
ta łamie podstawowe prawa obywatelskie, takie jak prawo własności, prawo do skutecznego 
środka prawnego i prawo do ochrony danych osobowych.

2. Dopuszczalność

Petycje uznane zostały za dopuszczalne w dniu 26 czerwca 2012 r. (petycja 267/2012), w 
dniu 7 września 2012 r. (petycja 474/2012), w dniu 10 września 2012 r. (petycje 479/2012 i 
483/2012), w dniu 19 września 2012 r. (petycja 625/2012), w dniu 11 października 2012 r. 
(petycja 762/2012), w dniu 20 grudnia 2012 r. (petycja 1144/2012) oraz w dniu 21 stycznia 
2013 r. (petycja 1261/2012). Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 
6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.
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Przedmiotowe petycje dotyczą zniesienia systemów wczesnego przechodzenia na emeryturę 
na Węgrzech.

Składający petycje byli pracownikami sił zbrojnych oraz policyjnych i do początku 2012 r. 
podlegali przepisom ustawy XLIII z 1996 r. dotyczącej warunków pracy członków sił 
zbrojnych. W ostatnich latach instrument ten był kilka razy zmieniany. Ustawa CLXVII z 
2011 r. dotycząca zniesienia systemów wczesnego przechodzenia na emeryturę członków sił 
zbrojnych i policyjnych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

Składający petycje twierdzą, że w nowej ustawie zniesiono szereg (nabytych) praw i 
postawiono pracowników oraz związki zawodowe w bardzo niekorzystnym położeniu w 
stosunku do (byłego) pracodawcy. Zarzucają oni, że przekształcono w niej „emeryturę 
branżową”, jaką otrzymywali do 2012 r., w świadczenie socjalne o innym charakterze 
prawnym.

Wstępując do sił zbrojnych, składający petycje nabywali rzekomo na mocy poprzedniej 
ustawy specjalny status urzędnika służby cywilnej, co wiązało się z następującymi prawami i 
przywilejami, które zniesiono w nowej ustawie:

 wiek emerytalny pięć lat niższy niż krajowy wiek emerytalny;
 możliwość opuszczenia służby, jeżeli stanowisko zostało zlikwidowane w interesie 

służby, a pracownik nie przyjął nowego stanowiska i nabył wymagane prawa 
emerytalne;

 emerytura branżowa po 25 latach służby (tj. zlikwidowano koncepcję „emerytury 
branżowej”), której wysokość ustalono na podstawie poprzedniej ustawy;

 renta inwalidzka w związku z 67-procentową utratą zdolności do pracy, przyznawana 
bez względu na liczbę lat służby, której wysokość ustalono na podstawie poprzedniej 
ustawy;

 renta inwalidzka przyznawana w związku z wypadkiem w pracy, której wysokość 
ustalono na podstawie poprzedniej ustawy;

 system emerytalny i ubezpieczeniowy dla małżonków i osób pozostających na 
utrzymaniu;

 „trzynasta pensja” (zniesiona ustawą CX z 2008 r.) oraz
 vouchery/dodatki na posiłki (zniesione ustawą CXLI z 2009 r.).

Ponadto w nowej ustawie znacząco zmieniono przepisy dotyczące związków zawodowych: 

 siły zbrojne/policyjne nie muszą już współpracować ani przekazywać informacji 
związkom zawodowym;

 siły zbrojne/policyjne nie muszą już stwarzać związkom zawodowym warunków do 
działania (bezpłatne korzystanie z pomieszczeń biurowych, udostępnianie powierzchni 
do zamieszczania ogłoszeń w siedzibie służb itd.);

 zlikwidowano procedurę wnoszenia skarg. Na mocy starej ustawy procedura ta 
umożliwiała związkom zawodowym kwestionowanie środków, które w ich 
mniemaniu były niezgodne z prawem. Dzięki zainicjowaniu procedury wnoszenia 
skarg można było wstrzymać wdrażanie niezgodnego z prawem środka i oczekiwać, 
aż w danej sprawie zapadnie prawomocny, ostateczny wyrok;
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 opłat powiązanych z członkostwem w związkach zawodowych nie można już odliczać 
od pensji pracowników;

 nie można już domagać się przydzielenia godzin na pracę w związkach zawodowych; 
podlegają też one odliczeniu od pensji pracowników;

 związki zawodowe zostały wykluczone z komisji interesów sektorowych oraz
 ograniczono wolność wypowiedzi pracowników wypowiadających się w imieniu 

związku zawodowego w kwestii „faktów, dat, informacji oraz rozwiązań 
naruszających słuszny interes sił zbrojnych”, a wszystko to są subiektywne kategorie. 
Przepisy te poważnie ograniczają uprawnienia związków zawodowych. Składający 
petycję jest zaniepokojony tym, że przedmiotowa petycja mogłaby zostać uznana za 
przejaw naruszenia nowej ustawy.

Składający petycje uważają, że nowa ustawa narusza różne aspekty prawa UE: 

 preambułę, artykuły 2, 6, 9 i 21 wersji skonsolidowanej Traktatu UE;
 preambułę, artykuły 12, 17, 21 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;
 dyrektywę 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą ogólne 

ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej.

Uwagi/analiza Komisji

Składający petycje krytykują kilka przepisów zmieniających węgierskie ustawodawstwo 
obowiązujące uprzednio w kilku obszarach. Komisja w następujący sposób ocenia zgodność 
tych zmian z prawem UE:

– W odniesieniu do domniemanego naruszenia dyrektywy 2002/14/WE1

We wspomnianej wyżej dyrektywie przewiduje się informowanie i przeprowadzanie 
konsultacji z przedstawicielami pracowników w przedsiębiorstwach2 i/lub zakładach3. Takie 
informowanie i przeprowadzanie konsultacji dotyczy między innymi decyzji, które 
prawdopodobnie będą prowadziły do istotnych zmian w organizacji pracy lub w stosunkach 
umownych4.

Jednak zgodnie z art. 2 i 3 dyrektywa 2002/14/WE nie obejmuje administracji publicznej, a 
tym samym nie ma zastosowania wobec sił policyjnych. 

– W odniesieniu do domniemanego naruszenia art. 6 TUE oraz Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej
                                               
1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:PL:HTML.
2„przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, prowadzące działalność gospodarczą, 
bez względu na to, czy jego celem jest osiąganie zysku czy nie, i którego siedziba znajduje się na terytorium 
państw członkowskich; zob. art. 2 lit. a) dyrektywy.
3„zakład” oznacza jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa, zdefiniowaną zgodnie z krajowym prawem i 
praktyką, której siedziba znajduje się na terytorium państwa członkowskiego, prowadzącą działalność 
gospodarczą w sposób nieprzerwany, mając do dyspozycji zasoby ludzkie i materialne; zob. art. 2 lit. b) 
dyrektywy.
4Zob. art. 4 ust. 2 lit. c) dyrektywy.
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Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) Komisja Europejska nie posiada ogólnych uprawnień do podejmowania 
działań w przypadkach domniemanego naruszenia praw podstawowych. Może ona 
interweniować w takich przypadkach jedynie wówczas, gdy dotyczą one prawa Unii 
Europejskiej. Dlatego też zgodnie z art. 51 Karty praw podstawowych UE jej postanowienia 
są adresowane do instytucji UE oraz do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim
stosują one prawo UE.

Przedmiotowe petycje odnoszą się do działań podejmowanych przez władze krajowe Węgier. 
W związku z tym Karta praw podstawowych Unii Europejskiej ma zastosowanie tylko 
wówczas, gdy działania te zakładają stosowanie prawa UE. Nie ma to jednak miejsca w 
przedmiotowej sprawie, jeżeli chodzi o następujące kwestie:

 Nie istnieje prawodawstwo UE szczegółowo regulujące wynagrodzenia. W 
szczególności UE nie posiada uprawnień do tworzenia prawa w tym zakresie na mocy 
postanowień tytułu Traktatu dotyczącego polityki społecznej, ponieważ art. 153 ust. 5 
TFUE1 stanowi, że przepis ten nie ma zastosowania do wynagrodzeń. A zatem kwestie 
takie jak „trzynasta pensja” i/lub vouchery/dodatki na posiłki nadal są regulowane 
przez ustawodawców krajowych i nie stanowią przedmiotu prawa UE.

 Nie istnieje też szczegółowe prawodawstwo UE dotyczące związków zawodowych. 
Art. 153 ust. 5 TFUE stanowi, że przepis ten nie ma zastosowania do prawa zrzeszania 
się. A zatem kwestie takie jak te uwzględnione w nowej ustawie i dotyczące 
związków zawodowych nadal są regulowane przez ustawodawców krajowych i nie 
stanowią przedmiotu prawa UE.

 Ponadto zgodnie z art. 153 ust. 4 TFUE państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
określanie podstawowych zasad ich systemów zabezpieczenia społecznego, w tym 
warunków nabywania uprawnień do świadczeń emerytalnych. W prawie UE 
przewiduje się jedynie koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w związku 
ze swobodnym przepływem pracowników w Unii2, co wydaje się nie mieć miejsca w 
przedmiotowym przypadku.

W dyrektywie 2000/78/WE zakazuje się dyskryminacji z kilku względów, w tym ze względu 
na wiek. Dotyczy ona jednak tylko systemów zabezpieczenia pracowników, a nie systemów 
ustawowych3.

– W odniesieniu do art. 2, 9 i 21 TUE

W art. 2 (w sprawie wartości Unii) oraz w art. 9 (w sprawie demokratycznej zasady równości 
obywateli UE) TUE ustanawia się zasady ogólne. Artykuły te skierowane są do Unii. Wydaje 
się, że nie są one właściwe w tym przypadku. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o art. 21 
TUE dotyczący działań zewnętrznych Unii.

                                               
1Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm.
2W związku z tym zob. rozporządzenia nr 883/2004 oraz 987/2009 na: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=849.
3Zob. punkt 13 preambuły dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne 
warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.
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– W odniesieniu do europejskiej konwencji praw człowieka

Komisja Europejska, jako instytucja Unii Europejskiej, nie ma żadnych uprawnień, jeżeli 
chodzi o procedury Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, i w związku z tym nie może 
podjąć żadnych działań w odniesieniu do tej części petycji. A zatem to składający petycje 
decydują – jeżeli takie jest ich życzenie i po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych 
dostępnych na Węgrzech w celu naprawy przedmiotowego stanu rzeczy – o skierowaniu 
sprawy do właściwych organów Rady Europy, a w szczególności do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka1. 

Wnioski

Wydaje się, że w przedmiotowym przypadku nie doszło do naruszenia prawa UE. Dlatego 
Komisja nie ma uprawnień, by w tej sprawie podjąć działania w imieniu składających petycje.

                                               
1http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+questions
.


