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1. Rezumatul petiției

Petiționarul descrie în detaliu concluziile la care a ajuns Tribunalul Administrativ Francez din 
Amiens și pe care el le contestă, considerând că acestea ignoră dispozițiile din tratatele UE 
referitoare la discriminarea pe criterii de gen, din cauza căreia el primește o pensie mai mică 
decât pensia la care ar fi îndreptățit. Potrivit spuselor sale, Codul civil francez, în baza căruia 
tribunalul administrativ și-a fundamentat deciziile, nu reflectă cu exactitate dispozițiile 
dreptului UE. Petiționarul susține că, dacă egalitatea de gen ar fi pe deplin recunoscută, el ar 
avea, de fapt, aceleași drepturi ca femeile care se pensionează, întrucât a lucrat în același 
sector și pentru aceeași perioadă și ar beneficia de o pensie mai mare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Petiționarul a intentat acțiune înaintea Tribunalului Administrativ din Amiens prin care 
susține că are dreptul la o pensie pentru limită de vârstă acordată pe baza așa-numitelor 
„beneficii de compensare pentru copil”. Acestea asigură credite de serviciu și pensionare 
anticipată și sunt oferite funcționarilor publici pentru a compensa dezavantajele profesionale 
conexe creșterii unui copil. Petiționarul susține că Codul civil și de pensie militară, pe baza 
căruia Tribunalul și-a fundamentat decizia de respingere a solicitării petiționarului, încalcă 
dispozițiile juridice ale UE privind egalitatea de remunerare. Petiționarul este de părere că 
Codul de pensii face imposibil ca funcționarii publici bărbați să beneficieze de credite de 
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serviciu și de pensionare anticipată, deoarece, în primul rând, se aplică retroactiv unor situații 
dinainte de adoptarea Codului de pensii și, în al doilea rând, copiii săi s-au născut când nu 
existau programe de concediu pentru tați.
În august 2004, Comisia, ca urmare a hotărârii Curții în cauza Griesmar (C-366/99), a deschis 
o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind mai multe aspecte din schema 
de pensionare anticipată pentru funcționarii publici din Franța. Ca măsură de respectare a 
hotărârii în cauza Griesmar, în 2003, Franța a adoptat o nouă lege, pentru a permite 
funcționarilor publici bărbați să beneficieze de credite de serviciu și de pensionare anticipată, 
care înainte erau deschise doar funcționarilor publici femei. Pentru ca funcționarii publici să 
beneficieze de noua lege franceză, aceasta prevede cerința de întrerupere a carierei 
profesionale timp de două luni foarte aproape de data de naștere a copilului. Această cerință 
se aplică și retroactiv perioadelor dinainte de adoptarea noii legi. În cadrul procedurii de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia a concluzionat că dispozițiile respective 
discriminau bărbații.

La 9 noiembrie 2010, Franța a adoptat o nouă lege pentru a răspunde îngrijorărilor Comisiei, 
prelungind perioada în care o întrerupere de carieră profesională trebuie efectuată de 
funcționarul public pentru a fi eligibil pentru schema de pensionare anticipată. Această 
întrerupere de carieră profesională nu trebuie să ia numai forma unui program de concediu 
special, precum concediul de maternitate, concediul de adopție și concediul de paternitate, ci 
ar putea fi dedus și din programul de lucru cu normă parțială în scopul creșterii unui copil. În 
acest context, se consideră că cerințele pentru dreptul la credite de servicii și pensionare 
anticipată prevăzute în noua legislație franceză nu erau discriminatorii, iar procedura de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor a fost închisă la 6 aprilie 2011.

La începutul anului 2013, Curtea de Apel Administrative din Lyon a solicitat pronunțarea 
unei hotărâri preliminare cu privire la chestiunile aduse în discuție de petiționar. Cauza 
aceasta (C-173/13 Leone) este în prezent pendinte înaintea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene.
Prin închiderea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Comisia consideră că 
versiunea adaptată din 2010 a Codului de pensii francez respectă legislația UE privind 
egalitatea de gen și egalitatea de remunerare. Întrucât schema de pensionare anticipată și 
creditele de servicii au ca scop compensarea întreruperilor de carieră profesională pe motiv de 
naștere a unui copil, pare justificat, în principiu, să fie condiționate de efectuarea unei astfel 
de întreruperi.

În cauza pendinte, CJUE va oferi o interpretare autentică a situației juridice din cazul descris 
de petiționar.


