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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 778/2005, Michel Guillet, Ranskan kansalainen, naisten ja miesten 
epätasa-arvoisesta kohtelusta Ranskan sosiaaliturvan piiriin kuuluvassa 
eläkejärjestelmässä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä haluaisi hyödyntää Ranskan sosiaaliturvan ehdottamaa uutta 
eläkejärjestelmää, jonka mukaan työntekijät voivat pitkän työuran jälkeen jäädä eläkkeelle 
ennen 60 vuoden ikää. Vetoomuksen esittäjä on 55-vuotias, ja hän on maksanut 
sosiaaliturvamaksuja jo 40 vuoden ajan. Vetoomuksen esittäjän eläkekassa on kuitenkin 
ilmoittanut hänelle, että vain naiset voivat jäädä eläkkeelle 55-vuotiaasta lähtien ja miehet 
aikaisintaan 60-vuotiaina, vaikka olisivatkin maksaneet maksuja yli 40 vuotta. Vetoomuksen 
esittäjä vetoaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää koskevaan kieltoon.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. helmikuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komissio vastaus, saatu 12. toukokuuta 2006.

Vetoomuksen esittäjä on pappien ja notaarien työntekijöiden eläke- ja sosiaaliturvakassan 
jäsen. Hän on 55-vuotias ja maksanut sosiaaliturva- ja eläkemaksuja yli 40 vuotta. 
Vetoomuksen esittäjä kritisoi syrjiviä säännöksiä, joiden mukaan eläkeikä on 60 vuotta, mutta 
joiden mukaan naiset voivat anoa pääsyä eläkkeelle jo 55-vuotiaasta lähtien.

Komission saamien tietojen mukaan Ranskan asiaankuuluvassa lainsäädännössä, pappien ja 
notaarien työntekijöiden eläke- ja sosiaaliturvakassasta 12. heinäkuuta 1937 annetun lain 
soveltamisesta 20. joulukuuta 1990 annetun säädöksen nro 90-1215 84 artiklassa säädetään 
oikeudesta jäädä eläkkeelle aikaisintaan 60-vuotiaana. Samassa artiklassa säädetään 
kuitenkin, ettei ikään liittyvää ehtoa voida vaatia kahdessa tilanteessa:
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Ehtoa ei ensinnäkään voida soveltaa sellaisiin kassan jäseniin, jotka ovat 55-vuotiaita ja jotka 
ovat maksaneet kassaan eläkemaksuja vähintään 25 vuoden ajan. Toinen poikkeustilanne, 
jolloin ei vaadita 60-vuoden ikää eläkkeelle pääsemiseen, koskee kolmen elossa olevan tai 
sodassa kuolleen lapsen äitejä tai yhden vähintään vuoden vanhan vammaisen lapsen äitejä.    

Yhteisöjen tuomioistuin on useilla päätöksillään kehittänyt oikeuskäytäntöä määrittääkseen, 
missä määrin EY:n perustamissopimuksen 141 artiklaa voidaan soveltaa jollakin erityisellä 
lailla, kuten pappien ja notaarien työntekijöiden eläke- ja sosiaaliturvakassasta 
12. heinäkuuta 1937 annetun lain soveltamisesta 20. joulukuuta 1990 annetulla säädöksellä 
nro 90-1215, suoraan perustettuihin ja säädeltyihin eläkejärjestelmiin. Oikeuskäytännön 
perusteella kyseinen järjestelmä kuuluu perustamissopimuksen 141 artiklan soveltamisalaan, 
jos eläkettä maksetaan työntekijälle sellaisen työsuhteen perusteella, joka työntekijällä on 
entiseen työnantajaansa. Tämä pitää paikkansa seuraavien ehtojen täyttyessä:

• Järjestelmä koskee vain tiettyä työntekijäryhmää.

• Maksettava summa riippuu suoraan työsuhteen kestosta.

• Summa lasketaan työntekijän viimeisen palkan perusteella.

Yhteisöjen tuomioistuin on soveltanut tätä ajattelutapaa erityisesti valtion virkamiesten –
mutta myös muiden työntekijöiden – eläkemaksuihin esimerkiksi kahdessa tapauksessa, joista 
ranskalaiset tuomioistuimet olivat pyytäneet ennakkoratkaisua (asiat C-366/99, Griesmar, ja 
C-206/00, Mouflin). Samoja periaatteita on sovellettu myös muissa asiayhteyksissä, kuten 
asiassa Evrenopoulos (C-147/95) kreikkalaisen julkisen sähköyhtiön työntekijöistä jossa oli 
kyse yhtiöstä, joka on erityinen julkinen elin, jolla on oikeushenkilöys, jonka tehtävistä suurin 
osa – esimerkiksi yhtiön toimet työnantajana – kuuluu yksityisoikeuden soveltamisalaan ja 
jolle on perustettu lailla erityinen vakuutus- ja eläkejärjestelmä. Yhteisöjen tuomioistuin on 
soveltanut myös asiassa Podesta (C-50/99) samaa logiikkaa ja samoja periaatteita kansallisilla 
eri ammattien välisillä sopimuksilla perustettuihin ja muita kuin valtion virkoja koskeviin 
täydentäviin eläkejärjestelmiin, jotka ovat Ranskan sosiaaliturvalainsäädännön mukaan 
pakollisia. 
Näiden seikkojen perusteella voidaan todeta, että kaikki edellä mainitut yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä määritellyt ehdot täyttyvät. Pappeja ja notaarien 
työntekijöitä varten perustettu järjestelmä koskee luonnollisesti vain kyseistä 
työntekijäryhmää.
Säädöksen nro 90-1215 85 artiklan mukaan eläkesumma on yhtä eläkemaksujen 
maksamisvuotta kohden yhtä suuri kuin kaksi prosenttia 89 artiklassa määrätystä 
vuosipalkasta, joten sen määrä riippuu suoraan työsuhteen kestosta. 
Säädöksen 89 artiklan mukaan eläkesumman laskennassa käytettävä palkka on työntekijän 
keskimääräinen vuosipalkka niiltä kymmeneltä eläkemaksujen maksamiskaudelta, jotka 
hyödyttävät vakuutettua eniten, tai jos maksukausi on alle kymmenen vuotta, huomioon 
otetaan kyseisen kauden keskimääräinen vuosipalkka. Vaikka eläkesummaa ei lasketakaan 
eläkkeelle jäämishetkellä maksettavasta palkasta, yhteisöjen tuomioistuin on tarkentanut, että 
141 artiklan sovellettavuus riippuu eläkesumman ja palkkasumman välisestä suhteesta. Näin 
ollen yhteisöjen tuomioistuin toteaa asiassa Niemi (C-351/00) antamassaan tuomiossa, että 
eläkesumman määrittäminen parin eläkkeelle jäämistä edeltävän vuoden ajalta saadun 
keskipalkan perusteella riitti kyseistä suhdetta koskevan ehdon täyttymiseksi. Mikään seikka 
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ei anna aihetta olettaa, että tässä käsiteltävään järjestelmään suhtauduttaisiin eri tavoin, sillä 
järjestelmässä eläkesumman määrittämisessä huomioidaan kymmenen suotuisimman vuoden 
keskiarvo ja yleensä on kyse kymmenestä viimeisestä vuodesta. 
Näin ollen EY:n perustamissopimuksen 141 artiklassa taattua samapalkkaisuuden periaatetta 
on noudatettava. Tästä johtuen eläkkeeseen on suhtauduttava samalla tavalla kuin palkkaan, 
eli kaikki kansallisessa lainsäädännössä ainoastaan naisille annetut edut on myönnettävä 
samoin ehdoin myös miehille. Ne säädöksen nro 90-1215 84 artiklan säännökset, joilla vain 
naisten eläkeikää voidaan alentaa edellä mainittujen ehtojen täyttyessä, eivät ole EY:n 
perustamissopimuksen 141 artiklan mukaisia.  

Komissio ottaa lähitulevaisuudessa yhteyttä Ranskan viranomaisiin ja pyytää näitä 
toimittamaan huomioita kyseisestä ongelmasta. Tutkittuaan huomiot tai jos huomioita ei 
toimiteta annetussa määräajassa, komissio käyttää oikeuttaan antaa asiasta virallisen 
huomautuksen EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisesti.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan EY:n perustamissopimuksen 
141 artiklassa taattua samapalkkaisuuden periaatetta on noudatettava. Tästä johtuen 
eläkkeeseen on suhtauduttava samalla tavalla kuin palkkaan, jotta kaikki kansallisessa 
lainsäädännössä ainoastaan naisille annetut edut myönnetään samoin ehdoin myös miehille. 
Ne säädöksen nro 90-1215 84 artiklan säännökset, joiden perusteella vain naisten eläkeikää 
voidaan alentaa edellä mainittujen ehtojen täyttyessä, eivät siis ole EY:n 
perustamissopimuksen 141 artiklan mukaisia.  

Komissio on ottanut 1. joulukuuta 2006 päivätyllä kirjeellä yhteyttä Ranskan viranomaisiin 
pyytääkseen näiltä huomioita kyseisestä ongelmasta kahden kuukauden kuluessa.


