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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója röviden bemutatja az amiens-i francia közigazgatási bíróság általa 
vitatott következtetéseit, véleménye szerint azok ugyanis figyelmen kívül hagyják az európai 
uniós szerződések nemi alapú hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó intézkedéseit, ennek 
következtében ő kevesebb nyugdíjat kap, mint amennyire jogosult lenne. Megjegyzi, hogy a 
francia polgári jog – amelyre a közigazgatási bíróság a határozatát alapozta – nem tükrözi 
megfelelően az uniós jog rendelkezéseit. Azt állítja, hogy amennyiben a nemek egyenlőségét 
teljes mértékben elismernék, tulajdonképpen őt is ugyanolyan jogok illetnék meg, mint az 
azonos ágazatban, azonos időszakban dolgozó, de magasabb összegű nyugdíjjal 
nyugállományba vonuló nőket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

A petíció benyújtója keresetet nyújtott be az amiens-i közigazgatási bíróságnál, amelyben azt 
állítja, hogy jogosult a „gyermeknevelési kompenzációs segély” alapján odaítélt öregségi 
nyugdíjra. A „gyermeknevelési kompenzációs segély” kedvezményeket és előrehozott 
öregségi nyugdíjazást biztosít a köztisztviselőknek, ezzel kárpótolva őket a karrierjük során a 
gyermekneveléssel összefüggésben elszenvedett hátrányokért. A petíció benyújtója szerint a 
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polgári és katonai nyugdíjtörvény, amelyre a bíróság a visszautasító határozatát alapozta, az 
egyenlő bérezés terén sérti az uniós jogszabályokat. Azt állítja, hogy a nyugdíjtörvény miatt a 
férfi köztisztviselők nem élvezhetik a kedvezmények és a korkedvezményes öregségi 
nyugdíjrendszer által nyújtott előnyöket, ugyanis egyrészt a nyugdíjtörvény visszamenőleges 
hatállyal érvényes az elfogadása előtti időszakra, másrészt pedig a petíció benyújtóinak 
gyermekei akkor születtek, amikor az apák nem vehettek igénybe szülői szabadságot.

2004 augusztusában a Bizottság a Bíróság Griesmer-ügyben (C-366/99) meghozott ítéletére 
reagálva kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett a francia köztisztviselők által igénybe 
vehető korkedvezményes öregségi nyugdíjrendszer több rendelkezésével kapcsolatban. 
Franciaország 2003-ben a Griesmar-ügyben hozott ítélettel való együttműködés érdekében új 
törvényt hozott, amelynek köszönhetően a férfi köztisztviselők is élvezhetik a korábban 
kizárólag a női köztisztviselők számára elérhető kedvezmények és a korkedvezményes 
öregkori nyugdíjazás előnyeit. Annak érdekében, hogy a köztisztviselők élvezhessék az új 
francia törvény által nyújtott előnyöket, a törvény egy követelményt szabott meg, amelynek 
értelmében a gyermek születésének időpontjához közeli időszakban kell kéthónapos 
szabadságot igénybe venni. Ez a követelmény az új törvény elfogadását megelőző időszakra 
visszamenőleg is érvényes. A Bizottság a kötelezettségszegési eljárás során arra a 
következtetésre jutott, hogy a rendelkezések miatt a férfiak hátrányos megkülönböztetést 
szenvednek el.

2010. november 9-én Franciaország új törvényt fogadott el a Bizottság aggályainak 
eloszlatása érdekében, amely kibővítette azt az időszakot, amely során a köztisztviselőnek 
szabadságra kell mennie, hogy igénybe vehesse az előrehozott öregségi nyugdíjat. Ezt a 
szabadságot nem csak különleges szabadság (pl.: szülési, örökbefogadási és szülői szabadság) 
formájában lehet igénybe venni, hanem a gyermeknevelés miatti részmunkaidős munka is 
beleszámít. Ennek következtében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a 
kedvezményekre és az előrehozott öregségi nyugdíjazásra való jogosultság feltételei, 
amelyeket az új francia törvények határoznak meg, nem vezetnek hátrányos 
megkülönböztetéshez, így a Bizottság 2011. április 6-án lezárta a kötelezettségszegési eljárást.

2013 elején a lyoni közigazgatási feljebbviteli bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelmet 
terjesztett elő a petíció benyújtója által felvetett kérdésekkel összefüggő tárgyban. Ezt az 
ügyet (C-173/13 Leone) jelenleg az Európai Unió Bírósága tárgyalja.
A kötelezettségszegési eljárás lezárásával a Bizottságnak az az álláspontja, hogy a francia 
nyugdíjtörvény 2010-es módosított változata tiszteletben tartja a nemek közötti egyenlőségre 
és az egyenlő bérezésre vonatkozó uniós jogszabályokat. Mivel az előrehozott öregségi 
nyugdíjrendszer és a kedvezmények a gyermekszületés okán igénybe vett szabadságok miatt 
elszenvedett hátrányokért kárpótol, indokoltnak tűnik feltételként megszabni az említett 
szabadság igénybevételét.

Az Európai Unió Bírósága a tárgyalás alatt lévő ügyben hiteles értelmezést fog biztosítani a 
petíció benyújtója által leírt ügyre vonatkozó jogi helyzetről.


