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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Michel Guillet francia állampolgár által benyújtott 0778/2005. számú petíció a 
franciaországi nyugdíjrendszerben érvényesülő nemi alapú megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója betöltötte 55. életévét és több mint 40 évig fizetett társadalombiztosítási 
járulékot. Részesülni szeretett volna egy olyan új francia társadalombiztosítási rendelet 
előnyeiből, amely lehetővé teszi a hosszú szolgálati idejű alkalmazottak számára, hogy 60 
éves koruk előtt vonuljanak nyugdíjba. A petíció benyújtója azt a tájékoztatást kapta a 
nyugdíjpénztárától, hogy csak a nők vonulhatnak nyugdíjba 55 éves korban. A férfiak
esetében a korhatár a 60. életév még akkor is, ha több mint 40 évig fizettek nyugdíjjárulékot. 
A petíció benyújtója vitatja ezt a szemléletet, mivel tilos a nemi alapú hátrányos 
megkülönböztetés.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. december 20. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. május 12.

A petíció benyújtója a közjegyzői titkári és alkalmazotti ellátási és nyugdíjpénztár tagja, 
elmúlt 55 éves és több mint 40 éve fizet hozzájárulást, és azon rendelkezések 
megkülönböztető jellegét vitatja, melyek 60 éves kort írnak elő nyugdíjkorhatárként, és csak a 
nők számára engedélyezik a nyugdíjba vonulást 55 éves kortól.

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a vonatkozó francia jogszabályok, az 
1937. július 12-i közjegyzői titkári és alkalmazotti ellátási és nyugdíjpénztár létrehozásáról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 90-1215. sz., 1990. december 20-i rendelet 84. cikke a 
nyugdíjjogosultságot 60 éves kortól engedélyezi. Ugyanezen cikk azonban úgy rendelkezik, 
hogy ez az életkori feltétel két különböző helyzetben nem alkalmazandó.
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Először, nem vonatkozik azon 55 éves biztosítottakra, akik 25 éves nyugdíjpénztári 
befizetéssel rendelkeznek. A második kivétel a hatvan éves nyugdíjkorhatár alól azon 
háromgyermekes anyákra vonatkozik, akiknek a gyermekei életben vannak vagy háborús 
esemény miatt elhunytak, vagy legalább egy, egyévesnél idősebb fogyatékkal élő gyermekük 
van.

A Bíróság több ítélete joggyakorlatot alakított ki az EK-Szerződés 141. cikke alkalmazási 
területének meghatározására azon nyugdíjrendszerek tekintetében, amelyeket közvetlenül a 
törvény, mint például az 1937. július 12-i közjegyzői titkári és alkalmazotti ellátási és 
nyugdíjpénztár létrehozásáról rendelkező törvény végrehajtásáról szóló 1990. december 20-i, 
90-1215. számú rendelet hozott létre és szabályoz. E joggyakorlat szerint az ilyen rendszer a 
Szerződés 141. cikkének hatálya alá tartozik, ha a munkavállalónak a régi munkáltatójához 
fűződő kapcsolata alapján folyósítanak nyugdíjat, amely az alábbi feltételek esetén teljesül:

• a rendszer csak a munkavállalók egy külön csoportját érinti

• a szóban forgó juttatás közvetlenül függ a teljesített szolgálati időtől és

• összegének kiszámításához a munkavállaló legutolsó fizetése szolgál alapul.

A Bíróság főként ezen érvelést alkalmazta, de nem kizárólag a köztisztviselők öregségi 
nyugdíjára vonatkozóan, többek között két, a francia bíróságoktól érkezett, előzetes 
döntéshozatalra irányuló kérelem keretében (C-366/99. sz. Griesmar-ügy és C-206/00. sz. 
Mouflin-ügy). Mindamellett ugyanezen kitételek alkalmazására sor kerül ezen összefüggésen 
kívül, ahogyan ez látható a (C-147/95. sz.) Evrenopoulos-ügyben a görög állami elektromos 
művek alkalmazottaira nézve. Ez a vállalat jogi személyiséggel rendelkező, egyedi közjogi 
szervezet, amely feladatainak többsége, ideértve a munkaadóként való fellépését is, magánjogi 
területet érint, amelyre egy törvény közvetlenül egy nyugdíjakat is magába foglaló 
biztosítórendszert hozott létre. Ezenkívül a (C-50/99. sz.) Podesta-ügyben a Bíróság ugyanezt 
a gondolatmenetet és ugyanezeket a kitételeket alkalmazta a közszolgálaton kívüli nemzeti 
szintű szakmák közötti megállapodásokkal létrehozott kiegészítő nyugdíjrendszerekre, 
amelyek a francia társadalombiztosítási törvénykönyv szerint kötelezőek.
Meg kell állapítani, hogy a Bíróság fentebb említett joggyakorlata szerinti valamennyi feltétel 
együtt fennáll. A közjegyzői titkári és alkalmazotti speciális rendszer természetesen csak a 
munkavállalók e külön csoportját érinti.
A 90-1215. számú rendelet 85. cikke szerint az öregségi nyugdíj egyenlő évenként a 89. 
cikkben meghatározott éves fizetés 2%-ával, vagyis közvetlenül a teljesített szolgálati időtől 
függ.
A 89. cikk megállapítja, hogy az öregségi nyugdíj számítási alapjául szolgáló fizetés az az 
éves átlagfizetés, amely azon tíz év folyamán befizetett hozzájárulások időszakainak felel 
meg, amelyek figyelembe vétele a biztosított számára a legelőnyösebb, és ha a hozzájárulás-
fizetés ideje kevesebb, mint tíz év, akkor az ezen időszaknak megfelelő átlagot kell alapul 
venni. Noha igaz az, hogy a nyugdíjat nem a nyugdíjba vonulás időpontjában kapott fizetés 
alapján számítják, a Bíróság rávilágított arra, hogy a nyugdíj összege és a bér összege közötti 
kapcsolat a lényeges körülmény a 141. cikk alkalmazhatósága tekintetében, és így a Bíróság a 
(C-351/00. sz.) Niemi-ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy az e kapcsolatra 
vonatkozó feltétel teljesüléséhez elegendő volt a nyugdíjba vonulást megelőző néhány évre 
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korlátozódó időszak alatt kapott díjazás átlagértéke alapján meghatározni a nyugdíjat. Nincs 
olyan szemlélet, amely a szóban forgó, tíz legelőnyösebb, normális esetben az utolsó tíz év 
átlagát figyelembe vevő rendszer más jellegű megítélését indokolná.
Vagyis az EK-Szerződés 141. cikke által biztosított, nemek közötti egyenlő bérezés elvét 
tiszteletben kell tartani. Ily módon a nyugdíjat a díjazással azonos módon kell megítélni úgy, 
hogy a nemzeti jogszabályok által kizárólag a női alanyok számára nyújtott valamennyi előnyt 
az ugyanazon feltételeknek megfelelő férfi alanyoknak is meg kell adni. A 90-1215. számú 
rendelet 84. cikkének azon rendelkezése, amelyben a korhatárt kizárólag a nők esetében 
csökkentik a már leírt feltételek mellett, összeegyeztethetetlen az EK-Szerződés 141. 
cikkével.

A Bizottság hamarosan megkeresi a francia hatóságokat és felkéri őket, hogy tájékoztassák 
véleményükről e kérdéssel kapcsolatban. Ezen észrevételek kézhezvételét követően, vagy ha 
ezen észrevételek nem érkeznek meg az előírt határidőig, a Bizottság fenntartja a jogot adott 
esetben egy írásbeli felszólítás kiadására az EK-Szerződés 226. cikke szerint.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. február 28.

A Bíróság joggyakorlata alapján tiszteletben kell tartani az EK-Szerződés 141. cikkében 
foglalt, a férfiak és a nők egyenlő munkáért való egyenlő díjazására vonatkozó elvet. Ennek 
következtében a nyugdíjat a díjazással azonos módon kell tekintetni annak érdekében, hogy a 
nemzeti szabályozásban a kizárólag női munkavállalókra vonatkozó kedvezmények ugyanúgy 
megillessék azon férfi munkavállalókat, akik megfelelnek ugyanezen követelményeknek.
Ennek következtében a 90-1215. sz. rendelet 84. cikkének a fenti feltételek mellett kizárólag a 
női munkavállalók nyugdíjba vonulási életkorának csökkentéséről szóló rendelkezése 
összeegyeztethetetlen az EK-Szerződés 141. cikkével.

2006. december 1-jei levelében a Bizottság kapcsolatba lépett a francia hatóságokkal, és 
felkérte őket, hogy a következő két hónapban továbbítsák számára a problémával kapcsolatos 
észrevételeiket.


