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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0074/2012, внесена от M. S., с италианско гражданство, относно 
реформата на пенсионната система в Италия

1. Резюме на петицията

Неотдавнашната реформа на пенсионната система в Италия определя възрастта за 
пенсиониране на 64 години за работещите в частния сектор, родени между 1951 и 
1952 г. За сметка на това за служителите, родени по същото време, които работят в 
държавния сектор, възрастта за пенсиониране е определена на 67 години и 6 месеца.
Според вносителката на петицията тази внезапна промяна представлява неоправдано 
дискриминационно отношение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Европейската комисия е поела цялостен ангажимент за защита на основните права. При 
все това тя може да действа само в рамките на своите правомощия.
Правото на Съюза не ограничава правомощията на държавите членки да организират 
своите схеми за социална сигурност и предвид липсата на хармонизация на равнището 
на Съюза именно законодателството на всяка държава членка следва да установи 
условията, при които се предоставят социалноосигурителните обезщетения, размера на 
тези обезщетения и срока, за който те се предоставят. Същият принцип се отнася за 
проведените от Италия реформи в нейната пенсионна система, включително 
преходните разпоредби. Следователно компетентността на Европейския съюз в 
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областта на социалната сигурност е силно ограничена. 

Законодателството на ЕС забранява дискриминация, при специфични условия, когато 
тя се основава например на пол, раса или етническа принадлежност. При все това то не 
забранява дискриминация, основаваща се на различно третиране между служителите в 
публичния и частния сектор.
По тази причина въпросът дали диференцираното третиране между възрастта за 
пенсиониране на държавните служители и служителите в частния сектор е законно 
трябва да се реши по силата на националното право. 

Заключение

С оглед на твърде ограничената компетентност на ЕС по отношение на разпоредбите 
относно социалните обезщетения, по-специално по отношение на условията за 
пенсиониране на държавните служители, Комисията не може да продължи 
разглеждането на настоящата петиция.


