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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0778/2005 af Michel Guillet, fransk statsborger, om den franske 
sygesikrings ulige behandling af kvinder og mænd i forbindelse med en pensionsordning

1. Sammendrag

Andrageren ønsker at nyde godt af den franske sygesikrings nye pensionsordning, hvor 
arbejdstagere efter mange års erhvervsarbejde kan gå på pension, inden de fylder 60 år.
Andrageren selv er 55 år og har betalt til sygesikringen i over 40 år. Hans pensionskasse har 
imidlertid oplyst, at det kun er kvinder, der kan gå på pension, når de fylder 55 år, mens 
mænd skal være 60 år, også selv om de har foretaget indbetalinger i over 40 år. Andrageren 
påberåber sig forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af køn.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. maj 2006.

"Klageren, som er medlem af pensionskassen for advokatfuldmægtige og -ansatte, er over 55 
år og har betalt pensionsbidrag i over 40 år, kritiserer det diskriminerende element i de 
bestemmelser, der fastsætter en pensionsalder på 60 år og kun giver kvinder mulighed for at 
gå på pension i en alder af 55 år.

Ifølge Kommissionens oplysninger fastsætter den relevante franske lovgivning, dekret nr. 90-
1215 af 20. december 1990 om gennemførelse af lov af 12. juli 1937 om oprettelse af en 
pensionskasse for advokatfuldmægtige og -ansatte, i henhold til § 84 pensionsalderen til 60 år.
I samme paragraf hedder det imidlertid, at dette aldersbetingede krav ikke kan gøres gældende 
i to bestemte tilfælde.

For det første kan det ikke gøres gældende for forsikrede på 55 år, som har betalt til 
pensionskassen i 25 år. Den anden undtagelse fra pensionsalderen på 60 år vedrører mødre til 
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tre levende eller krigsdræbte børn eller til mindst et barn på over et år, som er ramt af 
invaliditet.

Domstolen har i en række domme fastsat en retspraksis for anvendelsesområdet for EF-
traktatens artikel 141 med hensyn til pensionsordninger, som oprettes og reguleres direkte af 
loven ved dekret nr. 90-1215 af 20. december 1990 om gennemførelse af lov af 12. juli 1937 
om oprettelse af en pensionskasse for advokatfuldmægtige og -ansatte. I henhold til denne 
retspraksis falder en sådan ordning ind under anvendelsesområdet for traktatens artikel 141, 
såfremt pensionen udbetales til arbejdstageren som følge af det arbejdsforhold, der knytter 
arbejdstageren til dennes tidligere arbejdsgiver, hvilket er tilfældet under følgende 
omstændigheder:

• ordningen vedrører kun en særlig gruppe af arbejdstagere,

• den pågældende ydelse afhænger direkte af den tilbagelagte tjenestetid, og 

• ydelsens beløb fastsættes på grundlag af arbejdstagerens senest oppebårne løn. 

Domstolen har primært, men ikke udelukkende anvendt dette ræsonnement på tjenestemænds 
alderspension, bl.a. i forbindelse med to præjudicielle sager fra franske domstole (sagerne 
Griesmar, C-366/99, og Mouflin, C-206/00). De samme kriterier finder imidlertid anvendelse 
uden for denne kontekst, som det fremgår af Evrenopoulos-sagen (C-147/95) om ansatte i det 
offentlige græske elektricitetsselskab, et særligt offentligt organ, som har egenskab af juridisk 
person og i størstedelen af sit virke, herunder når det optræder som arbejdsgiver, er underlagt 
privatretlige regler, hvis forsikringsordning, som omfatter pensioner, er indført direkte ved 
lov. Desuden har Domstolen i Podesta-sagen (C-50/99) anvendt den samme logik og de 
samme kriterier på tillægspensionsordninger, der er oprettet ved tværfaglige nationale aftaler 
uden for det offentlige, som er obligatoriske ifølge fransk lov om social sikring.
Det kan konstateres, at alle de ovenstående betingelser for anvendelse af Domstolens 
retspraksis er opfyldt. Den specifikke ordning for advokatfuldmægtige og -ansatte vedrører 
naturligvis kun denne særlige gruppe af arbejdstagere.
Ifølge § 85 i dekret nr. 90-1215 er alderspensionen pr. indbetalingsår lig med 2 % af årslønnen 
som defineret i § 89 og afhænger således direkte af den tilbagelagte tjenestetid.
I § 89 fastsættes det, at den løn, der anvendes som udgangspunkt for beregning af 
alderspensionen, er den gennemsnitlige årsløn svarende til de perioder, hvor der er blevet 
betalt til ordningen i de 10 år, der er mest fordelagtige for den forsikrede, og hvis 
indbetalingsperioden er mindre end 10 år, det gennemsnit, der svarer til denne periode.
Pensionsbeløbet beregnes således ikke på grundlag af den løn, arbejdstageren modtog på 
pensionstidspunktet, men Domstolen har gjort det klart, at det er forholdet mellem 
pensionsbeløbet og lønbeløbet, der er afgørende for anvendelsen af artikel 141. Domstolen har 
således i Niemi-dommen (C-351/00) konstateret, at fastsættelsen af pensionsydelsen på 
grundlag af den gennemsnitlige løn, der er oppebåret i en begrænset periode på nogle år 
umiddelbart forud for pensioneringen, er tilstrækkelig til at opfylde betingelsen om dette 
forhold. Der findes ingen aspekter, som berettiger en anden vurdering af den ordning, der er 
tale om her, som tager højde for gennemsnittet af de 10 mest fordelagtige år, som normalt er 
de sidste 10 år.
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Det betyder, at princippet om lige løn til mænd og kvinder, der sikres i EF-traktatens artikel 
141, skal overholdes. Dermed skal pensionsbeløbet opfattes på samme måde som løn, således 
at enhver fordel, der udelukkende gives kvindelige ansatte, ligeledes skal gives mandlige 
ansatte, der opfylder de samme betingelser. Bestemmelsen i § 84 i dekret nr. 90-1215 om 
nedsat pensionsalder udelukkende for kvinder under de ovenfor beskrevne forhold er således 
uforenelig med EF-traktatens artikel 141.

Kommissionen vil snarest kontakte de franske myndigheder og anmode dem om at fremsende 
deres bemærkninger til problemet. Når Kommissionen har fået kendskab til disse 
bemærkninger, eller hvis ikke bemærkningerne fremsendes inden for den fastsatte frist, 
forbeholder Kommissionen sig ret til om nødvendigt at fremsende en åbningsskrivelse i 
overensstemmelse med EF-traktatens artikel 226."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. februar 2007.

"Ifølge Domstolens retspraksis skal princippet om lige løn til mænd og kvinder, der sikres i 
EF-traktatens artikel 141, overholdes. Dermed skal pensionsbeløbet opfattes på samme måde 
som løn, således at enhver fordel, der udelukkende gives kvindelige ansatte, ligeledes skal 
gives mandlige ansatte, der opfylder de samme betingelser. Bestemmelsen i § 84 i dekret nr. 
90-1215 om sænkelse af pensionsalderen udelukkende for kvinder under de ovenfor 
beskrevne forhold er således uforenelig med EF-traktatens artikel 141.

Kommissionen har ved skrivelse af 1. december 2006 kontaktet de franske myndigheder og 
anmodet dem om at fremsende deres bemærkninger til problemet inden for de kommende to 
måneder."


