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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0778/2005 złożona przez Michela Guilleta (Francja) w sprawie dyskryminacji ze 
względu na płeć praktykowanej we francuskim systemie ubezpieczeń społecznych 
w zakresie systemu emerytalnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję chciałby skorzystać z nowych francuskich przepisów emerytalnych, 
umożliwiających przejście na emeryturę przed ukończeniem 60 roku życia w przypadku 
pracowników z długim stażem. Przekroczył on 55 rok życia i płaci składki na ubezpieczenie 
społeczne od ponad 40 lat. Fundusz emerytalny, do którego składający petycję należy wskazał 
jednak, że tylko kobiety mogą uzyskać świadczenia emerytalne od 55 roku życia, granica 
wieku dla mężczyzn wynosi natomiast 60 lat, nawet jeżeli opłacali składki przez ponad 40 lat. 
Składający petycję kwestionuje takie podejście, wskazując na istnienie zakazu dyskryminacji 
ze względu na płeć.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 20 grudnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 maja 2006 r.

Skarżący ma 55 lat i od ponad 40 lat odprowadza swoje składki do kasy emerytalnej 
i zapomogowej pracowników biur notarialnych. Krytykuje dyskryminacyjne przepisy, które 
przewidują wiek emerytalny od 60 lat i umożliwiają tylko kobietom przejście na emeryturę od 
55 roku życia.

Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji, odnośne przepisy prawa francuskiego - dekret 
nr 90-1215 z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie zastosowania ustawy z dnia 12 lipca 1937 r. 
„instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires” 
(ustanawiającej kasę emerytalną i zapomogową pracowników biur notarialnych) - nadają 
uprawnienia emerytalne od 60 roku życia, zgodnie z art. 84. Ten sam artykuł stanowi jednak, 
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że warunek wieku nie jest skuteczny w dwóch różnych przypadkach. 

Warunek ten nie jest skuteczny wobec ubezpieczonych w wieku 55 lat, którzy posiadają 25 lat 
okresów składkowych w funduszu emerytalnym. Drugi wyjątek co do wieku emerytalnego 
dotyczy matek z trojgiem dzieci żyjących lub zmarłych w wyniku działań wojennych, bądź 
z co najmniej jednym ponadrocznym dzieckiem dotkniętym inwalidztwem. 

W niektórych orzeczeniach Trybunał Sprawiedliwości rozwinął orzecznictwo w celu ustalenia 
zakresu stosowania art. 141 Traktatu WE w kwestiach dotyczących systemów emerytalnych 
ustanowionych i uregulowanych bezpośrednio przez ustawę bądź dekret nr 90-1215 z dnia 
20 grudnia 1990 dotyczących zastosowania wyżej wymienionej ustawy z dnia 12 lipca 1937 r. 
Według orzecznictwa taki system świadczeń emerytalny wchodzi w zakres stosowania 
art. 141 Traktatu pod warunkiem, że świadczenie wypłacane pracownikowi wynika z tytułu 
stosunku pracy jaki go łączy z byłym pracodawcą, co ma miejsce jeżeli: 

• system dotyczy tylko jednej szczególnej grupy pracowników

• odnośne świadczenie jest bezpośrednio związane z okresem świadczenia pracy 

• jego wysokość obliczana jest na podstawie ostatniego wynagrodzenia pracownika.

Trybunał zastosował ten tok rozumowania głównie, choć nie wyłącznie, w przypadku 
emerytur urzędników, między innymi w ramach dwóch spraw dotyczących wydania 
orzeczenia wstępnego wniesionych przez trybunały francuskie (sprawa Griesmar, C-366/99 
i Mouflin, C-206/00). Te same kryteria zastosowano jednak w innym kontekście, jak 
w przypadku sprawy Evrenopoulos (C-147/95) wobec pracowników greckich państwowego 
zakładu energetycznego, instytucji państwowej sui generis, posiadającej osobowość prawną 
i podlegającej przepisom prawa prywatnego, zarówno w zakresie funkcjonowania jak 
i występowania w charakterze pracodawcy, w ramach którego system ubezpieczeniowy, 
w tym emerytalny, został bezpośrednio uregulowany ustawą. Ponadto w sprawie Podesta (C-
50/99) Trybunał zastosował tę samą logikę i te same kryteria w przypadku dodatkowych 
systemów emerytalnych ustanowionych na mocy krajowych porozumień międzybranżowych 
poza służbą publiczną, które są obowiązujące zgodnie z francuskim kodeksem ubezpieczeń 
społecznych. 
Należy stwierdzić, że wszystkie wyżej wymienione warunki orzecznictwa Trybunału zostały 
spełnione. Szczególny system świadczeń emerytalnych dla pracowników biur notarialnych 
dotyczy tylko tej konkretnej grupy pracowników.
Zgodnie z art. 85 dekretu nr 90-1215 emerytura wynosi, za każdy rok składkowy, 
2% rocznego wynagrodzenia określonego w art. 89 i wynika bezpośrednio z rozwiązania 
stosunku pracy. 
Art. 89 stanowi, że wynagrodzenie będące podstawą obliczenia wysokości emerytury jest 
średnim rocznym wynagrodzeniem z kolejnych dziesięciu lat składkowych najbardziej 
korzystnych dla ubezpieczonego, a w przypadku okresu składkowego poniżej dziesięciu lat, 
średnią z tych lat. Zważywszy na fakt, że wysokość emerytury nie jest obliczana na podstawie 
wynagrodzenia otrzymywanego w momencie przejścia na emeryturę, Trybunał wyjaśnił, że 
podstawą stosowania art. 141 jest związek pomiędzy kwotą emerytury a kwotą 
wynagrodzenia. W związku z tym Trybunał stwierdził w sprawie Niemi (C-351/00), że 
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ustalenie wysokości emerytury na podstawie średniego wynagrodzenia otrzymywanego przez 
okres kilku lat poprzedzających przejście na emeryturę jest wystarczające, aby spełnić 
warunek dotyczący rzeczowego związku. Brak jest aspektów uzasadniających inną ocenę 
omawianego systemu emerytalnego uwzględniającego średnią z dziesięciu najbardziej 
korzystnych lat, zazwyczaj dziesięciu ostatnich lat. 
W związku z tym zasada równości wynagrodzenia kobiet i mężczyzn zagwarantowana 
w art. 141 Traktatu WE musi być przestrzegana. Emerytura musi być zatem uznana za 
wynagrodzenie, a każdy rodzaj przywileju przyznanego wyłącznie kobietom przez 
ustawodawstwo krajowe musi być jednocześnie przyznany mężczyznom spełniającym te 
same warunki. Przepisy art. 84 dekretu nr 90-1215 dotyczące obniżenia wieku emerytalnego 
wyłącznie dla kobiet spełniających wyżej wymienione warunki są zatem niezgodne z art. 41 
Traktatu WE. 

Komisja zwróci się wkrótce do władz francuskich z prośbą o przedstawienie uwag w tej 
kwestii. Po zapoznaniu się z rzeczowymi uwagami bądź w przypadku ich nieotrzymania 
w określonym terminie Komisja zastrzega sobie prawo wystosowania wezwania do usunięcia 
uchybienia zgodnie z art. 226 Traktatu WE.

3. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości zasada równości wynagrodzeń 
mężczyzn i kobiet, zagwarantowana w art. 141 Traktatu WE, musi być przestrzegana. 
Emerytury należy zatem traktować tak samo, jak wynagrodzenia, tak aby wszelkie przywileje 
przysługujące zgodnie z prawodawstwem krajowym wyłącznie kobietom zostały przyznane 
również mężczyznom spełniającym te same warunki. Przepisy art. 84 dekretu nr 90-1215 
dotyczące obniżenia wieku emerytalnego wyłącznie dla kobiet spełniających wyżej 
wymienione warunki są więc niezgodne z art. 141 Traktatu WE.

Komisja pismem z dnia 1 grudnia 2006 r. nawiązała kontakt z władzami francuskimi 
i zwróciła się do nich o przedstawienie komentarza do tej sprawy w ciągu dwóch miesięcy.


