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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1325/2012, внесена от M. C., с френско гражданство, относно 
неговата пенсия за осигурителен стаж 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва подробно заключенията на френските 
административни съдилища в Амиен. Той ги критикува, като счита, че те пренебрегват 
разпоредбите на Договорите на ЕС относно дискриминацията, основана на пола, в 
резултат на което той получава по-ниска пенсия отколкото му се полага. Вносителят на 
петицията посочва, че френският граждански кодекс, въз основа на който 
административният съд взема решенията си, не отразява точно разпоредбите на 
правото на ЕС. Вносителят на петицията твърди, че ако равенството на половете бъде 
напълно признато, той всъщност би имал същите права като жени, които се 
пенсионират с по-висока пенсия, след като са работили в същия сектор и за същия
период от време.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 септември 2013 г.

Вносителят на петицията е започнал производство пред административния съд в 
Амиен, в което твърди, че има право на пенсия за осигурителен стаж, отпускана въз 
основа на т. нар. „компенсационни обезщетения за деца“.  Въпросното обезщетение 
предвиждат бонификации и ранно пенсиониране и се предоставя на държавни 
служители с цел компенсиране на неблагоприятни обстоятелства за развитието 
кариерата, свързани с отглеждането на дете. Вносителят на петицията твърди, че 
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Кодексът за гражданските и военните пенсии, на който Съдът се е основал за 
отхвърляне на искането му, нарушава правните разпоредби на ЕС за равенството между 
половете по отношение на заплащането. Той е на мнение, че пенсионният кодекс прави 
невъзможно за държавни служители от мъжки пол да се възползват от възможността за 
бонификации и ранно пенсиониране, тъй като на първо място, той се прилага със задна 
дата към ситуации преди приемането на пенсионния кодекс и, на второ място, неговите 
деца са родени във време, когато не е съществувала схема за отпуск по бащинство.
През август 2004  г., в рамките на последващите действия по решението на Съда по 
случая Griesmar (C-366/99), Комисията стартира процедура за нарушение по отношение 
на няколко аспекта на френската схема за ранно пенсиониране на държавните 
служители. Като мярка, взета в съответствие с решението по случая Griesmar, през 2003 
г. Франция прие нов закон, с цел да бъде дадена възможност на държавните служители 
от мъжки пол да се ползват от бонификации и ранно пенсиониране, нещо което преди е 
било възможно само за държавните служители от женски пол. За да могат държавните 
служители да се възползват от новото френско законодателство, наложено бе 
изискването за два месеца прекъсване на кариерата, които да са били взети в 
непосредствена близост до момента на раждането на детето.  Това правило се прилага 
също със задна дата за времето преди приемането на новия закон. В своята процедура 
за нарушение, Комисията стигна до заключението, че тези разпоредби са 
дискриминационни спрямо мъжете.

На 9 ноември 2010 г.  Франция прие нов закон, за да откликне на опасенията на 
Комисията, като увеличи продължителността на периода, в рамките на който трябва да
се е осъществило прекъсването на кариерата на държавния служител, за да бъде 
допустима неговата кандидатура за схемата за ранно пенсиониране. Това прекъсване 
може да бъде взето не само под формата на схема за специален отпуск, като например 
отпуск по майчинство, отпуск за осиновяване, или родителски отпуск, но би могло 
също така да бъде отчетено и при работа на непълно работно време за целите на 
отглеждането на дете. Това доведе до заключението, че установените в новото френско 
законодателство условия за предоставяне на бонификации и за ранно пенсиониране не 
са дискриминационни и до приключването на процедурата за нарушение на 6 април 
2011 г.

По-рано през 2013 г .  Апелативният административен съд на град Лион поиска 
преюдициално заключение по въпросите, повдигнати от вносителя на петицията. 
Въпросното дело (C-173/13 Leone) понастоящем се разглежда от Съда на Европейския 
съюз.
Като приключи процедурата за нарушение, Комисията зае позиция, че в своя адаптиран 
вариант от 2010 г. френският пенсионен кодекс е в съответствие със законодателството 
на ЕС в областта на равенството между половете и равното заплащане. Тъй като 
схемата за ранно пенсиониране и бонификациите имат за цел да компенсират 
прекъсвания на кариерата поради раждане на дете, по принцип изглежда оправдано да 
бъде поставено условие за вземането на такъв отпуск.

Съдът на Европейския съюз ще предостави по гореспоменатото висящо съдебно дело 
официално тълкуване на правната ситуация в описания от вносителя на петицията 
случай.


