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1. Samenvatting van het verzoekschrift

De recente pensioenhervormingen in Italië bieden werknemers in de private sector die 
geboren zijn in 1951 of 1952 de mogelijkheid om op 64-jarige leeftijd met pensioen te gaan. 
Dit is echter niet mogelijk voor werknemers van dezelfde leeftijd in de publieke sector. Voor 
hen is de pensioengerechtigde leeftijd 67 jaar en 6 maanden.

Volgens indiener komt deze plotselinge wijziging neer op een ongerechtvaardigde 
discriminerende behandeling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De Europese Commissie zet zich ten volle in voor bescherming van de grondrechten. Toch 
kan zij alleen optreden binnen de grenzen van haar bevoegdheden.
De bevoegdheid van de lidstaten om hun eigen socialezekerheidsstelsels te organiseren, wordt 
niet door het communautaire recht beperkt en aangezien er geen sprake is van harmonisatie op 
niveau van de Unie, kan elke lidstaat bij wetgeving de voorwaarden vaststellen waaronder 
socialezekerheidsuitkeringen worden toegekend, evenals de hoogte van dergelijke uitkeringen 
en het tijdvak waarvoor zij worden toegekend. Ditzelfde beginsel is van toepassing op de 
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hervorming van het pensioenstelsel in Italië, met inbegrip van de overgangsbepalingen. 
Bijgevolg is de bevoegdheid van de Europese Unie op het gebied van sociale zekerheid uiterst 
beperkt. 

EU-wetgeving verbiedt discriminatie onder specifieke omstandigheden, wanneer deze 
bijvoorbeeld is gebaseerd op geslacht, ras of etnische herkomst, maar verbiedt discriminatie in 
de vorm van een verschillende behandeling van werknemers in de publieke en de private 
sector niet.
Daarom moet de nationale rechter beslissen over de vraag of een verschillende behandeling 
tussen ambtenaren en werknemers in de private sector op het gebied van de 
pensioengerechtigde leeftijd al dan niet legitiem is. 

Conclusie

Gezien de uiterst beperkte bevoegdheid van de EU inzake socialezekerheidsuitkeringen, in het 
bijzonder wat betreft de pensioenvoorwaarden van ambtenaren, kan de Commissie verder 
geen inhoudelijk commentaar geven op het verzoekschrift.


