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20.9.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1325/2012, którą złożył M. C. (Francja) w sprawie swojej emerytury

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przedstawia (w części szczegółowo) i kwestionuje wnioski francuskich 
sądów administracyjnych w Amiens, twierdząc, że pomijają przepisy traktatów UE 
dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć, w wyniku czego otrzymuje on niższe 
świadczenia, niż te, do których powinien być uprawniony. Wskazuje on, że francuski kodeks 
cywilny, na którym sąd administracyjny oparł swoje decyzje, niewłaściwie odzwierciedla 
przepisy prawodawstwa UE. Utrzymuje on, że gdyby równouprawnienie było w pełni 
przestrzegane, miałby on te same prawa co kobiety, które przechodzą na emeryturę 
i otrzymują wyższe świadczenia, choć pracowały w tym samym sektorze i przez taki sam 
okres.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Składający petycję wniósł pozew do sądu administracyjnego w Amiens, w którym twierdzi, 
że ma prawo do emerytury przyznawanej na podstawie tzw. „świadczeń wyrównawczych na 
dziecko”. Przewidują one zaliczenie stażu pracy i możliwość przejścia na wcześniejszą 
emeryturę i są przyznawane urzędnikom służby cywilnej w celu zrekompensowania 
niedogodności zawodowych związanych z wychowaniem dziecka. Składający petycję 
twierdzi, że kodeks emerytalny dla pracowników służby cywilnej i wojskowej, w oparciu 
o który sąd uchylił jego powództwo, narusza przepisy prawa UE dotyczące równości 
wynagrodzenia. Jest on zdania, że kodeks emerytalny uniemożliwia urzędnikom służby 
cywilnej płci męskiej zaliczenie stażu pracy i przejście na wcześniejszą emeryturę, ponieważ 
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po pierwsze stosuje się go z mocą wsteczną do sytuacji sprzed przyjęcia kodeksu 
emerytalnego, a po drugie jego dzieci urodziły się w czasie, gdy nie istniał program urlopów 
dla ojców.

W sierpniu 2004 r. Komisja, w ramach działań następczych związanych z wyrokiem 
Trybunału w sprawie Griesmar (C-366/99), wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do kilku aspektów francuskiego 
programu wcześniejszych emerytur dla urzędników służby cywilnej. Jako środek służący 
zastosowaniu się do wyroku w sprawie Griesmar, Francja w 2003 r. przyjęła nową ustawę, 
aby umożliwić urzędnikom służby cywilnej płci męskiej korzystanie z możliwości zaliczenia 
stażu pracy i przejścia na wcześniejszą emeryturę, co wcześniej było możliwe wyłącznie dla 
urzędniczek służby cywilnej. Aby urzędnicy służby cywilnej mogli korzystać z nowej 
ustawy francuskiej, uwzględniono w niej wymóg dwumiesięcznej przerwy w pracy 
zawodowej, która musiała nastąpić wkrótce po narodzeniu dziecka. Miało to również 
zastosowanie z mocą wsteczną do okresów sprzed przyjęcia nowej ustawy. W ramach 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Komisja 
stwierdziła, że przepisy te dyskryminują mężczyzn.

Dnia 9 listopada 2010 r. Francja przyjęła nową ustawę w celu uwzględnienia zastrzeżeń 
Komisji poprzez wydłużenie okresu, w którym musiała nastąpić przerwa w pracy zawodowej 
urzędnika służby cywilnej, aby mógł on kwalifikować się do programu wcześniejszych 
emerytur. Ta przerwa w pracy zawodowej mogła nie tylko przybrać formę specjalnego 
urlopu, takiego jak urlop macierzyński, urlop z tytułu przysposobienia i urlop rodzicielski, 
lecz również mogła zostać uwzględniona jako praca w niepełnym wymiarze godzin do celów 
wychowania dziecka. W związku z tym oceniono, że określone w nowych przepisach 
francuskich warunki dotyczące uprawnienia do zaliczenia stażu pracy i przejścia na 
wcześniejszą emeryturę nie są dyskryminujące, a zatem dnia 6 kwietnia 2011 r. zamknięto 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Wcześniej w 2013 r. Administracyjny Sąd Apelacyjny w Lyonie zwrócił się o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawach dotyczących kwestii poruszonych przez 
składającego petycję. Sprawa ta (C-173/13 Leone) jest obecnie rozpatrywana przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Zamykając postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
Komisja uznała, że francuski kodeks emerytalny w dostosowanej formie z 2010 r. jest zgodny 
z prawem UE dotyczącym równości płci i równości wynagrodzenia. Ponieważ celem 
programu wcześniejszych emerytur i zaliczania stażu pracy jest zrekompensowanie przerw 
w pracy zawodowej ze względu na narodziny dziecka, zasadniczo uzależnienie tej możliwości 
od takiej faktycznej przerwy wydaje się uzasadnione.

W obecnie rozpatrywanej sprawie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poda oficjalną 
interpretację sytuacji prawnej w sprawie opisanej przez składającego petycję.


