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1. Sammendrag

Ved den nylige pensionsreform i Italien er pensionsalderen for ansatte i den private sektor 
født i 1951/52 fastsat til 64 år. En sådan mulighed findes ikke for jævnaldrende ansatte i den 
offentlige sektor, for hvem den fastsatte pensionsalder er 67½ år.
Ifølge andrageren er denne ændring udtryk for en ubegrundet forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Europa-Kommissionen støtter fuldt ud beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. Den kan 
ikke desto mindre kun handle inden for rammerne af sine beføjelser.
EU-retten begrænser ikke medlemsstaternes beføjelse til selv at fastlægge deres sociale 
sikringsordninger, og i fraværet af harmonisering på EU-plan er det hver enkelt medlemsstats 
lovgivning, der fastsætter betingelserne for bevilling af sociale ydelser såvel som størrelsen af 
sådanne ydelser og den periode, for hvilken de bevilges. Det samme princip gælder for 
Italiens reformer af sit pensionssystem, herunder overgangsordninger. Derfor er Den 
Europæiske Unions kompetence meget begrænset på det sociale område. 

EU-lovgivningen forbyder under bestemte forhold forskelsbehandling, f.eks. når den er 
baseret på køn, race eller etnisk oprindelse. Men den forbyder ikke forskelsbehandling baseret 
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på forskellig behandling af ansatte i den offentlige og den private sektor.
Derfor skal spørgsmålet om, hvorvidt en forskel i pensionsalderen for tjenestemænd og 
ansatte i den private sektor er legitim eller ej, løses i henhold til national lovgivning. 

Konklusion

I betragtning af EU's meget begrænsede kompetence vedrørende bestemmelser om sociale 
ydelser, navnlig med hensyn til pensionering af tjenestemænd, kan Kommissionen ikke udtale 
sig yderligere om dette andragende.


