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Om: Andragende 1325/2012 af Michel Coquelet, fransk statsborger, om hans 
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1. Sammendrag

Andrageren beskriver ganske detaljeret konklusionerne fra de franske administrative domstole 
i Amiens, som han bestrider, idet han mener, at de ikke har kendskab til bestemmelserne i 
EU-traktaterne om forskelsbehandling baseret på køn, hvorfor han modtager mindre, end hvad 
han burde have ret til. Han anfører, at den franske civillovbog, som forvaltningsdomstolen har 
baseret sine afgørelser på, ikke nøjagtigt afspejler bestemmelserne i EU-lovgivningen. Han 
hævder, at hvis ligestilling skulle anerkendes fuldt ud, så ville han have de samme rettigheder 
som kvinder, der går på pension med en pension af højere værdi efter at have arbejdet i den 
samme sektor og i den samme periode.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

Andrageren har indledt sag ved forvaltningsdomstolen i Amiens, hvor han hævder at have ret 
til en alderspension på grundlag af den såkaldte "barnekompensationsydelse". Sidstnævnte 
giver mulighed for tjenestetillæg og førtidspensionering og ydes til tjenestemænd, med 
henblik på at kompensere for vanskeligheder i karrieren i forbindelse med at opfostre et barn. 
Andrageren hævder, at den civile og militære alderspensionslovgivning, som domstolen har 
baseret sig på for at afvise hans krav, overtræder EU-bestemmelser om ligeløn. Han er af den 
opfattelse, at pensionslovgivningen gør det umuligt for mandlige tjenestemænd at nyde godt 
af tjenestetillæg og førtidspension; for det første, fordi den gælder med tilbagevirkende kraft 
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for forhold, fra før pensionslovgivning blev vedtaget, og for det andet, fordi hans børn blev 
født på et tidspunkt, hvor der ikke fandtes nogen orlovsordninger for fædre.

I august 2004 indledte Kommissionen, som en opfølgning på Domstolens dom i Griesmar-
sagen (C-366/99), en traktatbrudsprocedure om flere aspekter af den franske 
førtidspensionering af tjenestemænd. For at overholde Griesmar-dommen vedtog Frankrig i 
2003 en ny lov, for at mandlige tjenestemænd kunne drage fordel af tjenestetillæg og 
førtidspension, som før kun var åben for kvindelige tjenestemænd. Tjenestemænd, der 
ønskede at drage fordel af den nye franske lov, blev pålagt en orlov på to måneder, og dette 
orlov skulle tages meget tæt på barnets fødsel. Dette gjaldt også med tilbagevirkende kraft på 
tiden, fra før den nye lov blev vedtaget. Kommissionen konkluderede i sin 
traktatbrudsprocedure, at disse bestemmelser diskriminerede mænd.
Den 9. november 2010 vedtog Frankrig en ny lov for at imødekomme Kommissionens 
bekymringer ved at udvide den periode, inden for hvilken en tjenestemand skulle tage orlov 
for at være berettiget til førtidspensionering. Dette orlov kan ikke kun tages i form af en 
særlig orlovsordning, såsom barselsorlov, adoptionsorlov og forældreorlov, men kan også 
være deltidsarbejde for at opfostre et barn. Dette førte til den vurdering, at betingelserne for 
ret til tjenestetillæg og førtidspensionering, der er etableret i den nye franske lovgivning, ikke 
er diskriminerende, og til lukningen af overtrædelsessagen den 6. april 2011.

Tidligere i 2013 har ankedomstolen for forvaltning i Lyon anmodet om en præjudiciel 
afgørelse om forhold, der berører de spørgsmål, som andrageren rejser. Denne sag (C-173/13 
Leone) føres i øjeblikket ved Domstolen for Den Europæiske Union.
Kommissionen lukkede overtrædelsesproceduren, da den fandt, at den franske 
pensionslovgivning i sin tilpassede version fra 2010 er i overensstemmelse med EU-
lovgivning om ligestilling mellem kønnene og ligeløn. Da førtidspensionsordningen og 
tjenestetillæg har til hensigt at kompensere for orlov på grund af et barns fødsel anses det for 
berettiget i princippet at gøre disse ordninger betinget af at have taget sådan et orlov.

I den verserende retssag vil EU-Domstolen give en autoritativ fortolkning af den juridiske 
situation i den sag, der er beskrevet af andrageren.


