
CM\899851DA.doc PE487.840v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

20.4.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0730/2011 af Agostino Furfaro, italiensk statsborger, om 
aspekter af det italienske pensionssystem

1. Sammendrag

Andrageren henleder opmærksomheden på den italienske lov nr. 122 af 30. juli 2011, som 
fastsætter starttidspunktet for pensioner i forhold til såkaldte "adgangsvinduer". Efter hans 
opfattelse er sådanne regler ikke i overensstemmelse med de mål for samordningen, EU har 
fastlagt på pensionsområdet. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren henviser til § 12 i det italienske lovdekret nr. 78 fra 2010, som ændret og 
konverteret til lov nr. 122 i juli 2010.  I henhold til denne lov vil personer, som har ydet det 
mindstepensionsbidrag, der er nødvendigt for at modtage alderspension, fra og 
med 1. januar 2011 begynde at modtage deres pension 12 måneder efter, at de har opfyldt de 
nødvendige krav (de såkaldte "adgangsvinduer").  Efter hans opfattelse er sådanne regler ikke 
i overensstemmelse med de mål for samordningen, EU har fastlagt på pensionsområdet.

Kommissionens bemærkninger 

Generelt fastlægger EU-retten inden for området social sikkerhed bestemmelser om 
samordning og ikke harmonisering af de sociale sikringsordninger. EU-retten begrænser ikke 
medlemsstaternes beføjelse til at tilrettelægge deres sociale sikringsordninger, og i mangel af 



PE487.840v01-00 2/2 CM\899851DA.doc

DA

harmonisering på unionsplan er det hver enkelt medlemsstats lovgivning, der fastlægger 
vilkårene for bevilling af de sociale sikkerhedsydelser såvel som beløbet af sådanne ydelser 
og det tidsrum, for hvilket de bevilges. Dog skal medlemsstaterne ved udøvelsen af denne 
beføjelse overholde EU-lovgivningen, og i særdeleshed traktatens bestemmelser om 
arbejdstagernes frie bevægelighed eller enhver EU-borgers frihed til at færdes og opholde sig 
på medlemsstaternes område, i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) 
nr. 883/2004. Denne lovgivning indeholder fælles regler og principper, som skal overholdes 
af alle nationale myndigheder under anvendelse af den nationale lovgivning. Disse regler 
sikrer, at man ved anvendelsen af de forskellige nationale lovgivninger overholder de 
grundlæggende principper om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling. 

Forordning (EF) nr. 883/2004 indeholder ingen bestemmelser om pensionsalderen eller om 
den dato, fra hvilken pensionen skal udbetales. Den italienske lov nr. 122 af 30. juli 2011 
krænker således ikke EU-lovgivningen, da de enkelte medlemsstater har kompetence til at 
opstille de særlige vilkår for bevilling af sociale sikkerhedsydelser. 

Derudover finder italiensk lov nr. 122 af 30. juli 2011 anvendelse på alle pensionsmodtagere, 
uanset om de er italienske statsborgere eller ej. Den krænker således ikke EU's principper om 
ligebehandling og ikkeforskelsbehandling. 

Konklusion
Kommissionen har på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke kunnet fastslå nogen 
krænkelse af EU-lovgivningen, da EU's bestemmelser om samordning af de sociale 
sikringsordninger ikke finder anvendelse på den fremførte sag.

Andrageren rådes til at efterkomme alle relevante tidsfrister for at træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med de nationale italienske procedurer."


