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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1325/2012, ktorú predkladá M. C., francúzsky štátny občan, o svojom 
starobnom dôchodku 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície podrobne uvádza závery francúzskeho správneho súdu v Amiens, ktoré 
spochybňuje, keďže je presvedčený, že neberú do úvahy ustanovenia zmlúv EÚ týkajúce sa 
diskriminácie na základe pohlavia, a preto dostáva nižší dôchodok, než na aký má nárok. 
Uvádza, že vo francúzskom občianskom zákonníku, na ktorom je založené rozhodnutie 
správneho súdu, nie sú presne vyjadrené ustanovenia práva EÚ. Tvrdí, že ak by sa úplne 
uznala rodová rovnosť, v skutočnosti by mal rovnaké práva ako ženy, ktoré odchádzajú do 
dôchodku s vyšším dôchodkom, pričom v tom istom odvetví odpracovali rovnaký počet 
rokov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 14. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 20. septembra 2013

Predkladateľ petície začal konanie na správnom súde v Amiens, v rámci ktorého si uplatňuje 
nárok na starobný dôchodok na základe tzv. vyrovnávacích dávok starostlivosti o dieťa. 
V rámci tohto starobného dôchodku sa zohľadňujú kredity za odpracované roky a odchod do 
predčasného dôchodku a udeľuje sa štátnym zamestnancom s cieľom poskytnúť kompenzáciu 
za znevýhodnenie v povolaní súvisiace s výchovou dieťaťa. Predkladateľ petície tvrdí, že 
zákon o civilných a vojenských dôchodkoch, na základe ktorého súd zamietol jeho žiadosť, je 
v rozpore s právnymi predpismi EÚ o rovnosti v oblasti odmeňovania. Predkladateľ petície sa 
domnieva, že zákon o dôchodkoch neumožňuje mužom – štátnym zamestnancom využívať 
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kredity za odpracované roky a predčasný dôchodok, keďže po prvé sa uplatňuje spätne na 
situácie pred prijatím zákona o dôchodkoch, po druhé jeho deti sa narodili v čase, keď 
neexistoval systém rodičovskej dovolenky pre otcov.
V nadväznosti na rozsudok súdu vo veci Griesmar (C-366/99) Komisia začala v auguste 2004 
konanie vo veci porušenia právnych predpisov v súvislosti s niektorými aspektmi 
francúzskeho systému predčasného dôchodku pre štátnych zamestnancov. Francúzsko v roku 
2003 prijalo ako opatrenie na zabezpečenie súladu s rozsudkom vo veci Griesmar nový zákon 
s cieľom umožniť mužom – štátnym zamestnancom využiť kredity za odpracované roky 
a predčasný dôchodok, ktorý bol predtým dostupný len štátnym zamestnankyniam. Aby štátni 
zamestnanci mohli využívať nový francúzsky zákon, stanovila sa požiadavka dvojmesačného 
prerušenia zamestnania, a to tesne pred narodením dieťaťa. Táto požiadavka sa uplatňovala 
takisto spätne na obdobie pred prijatím nového zákona. Komisia v rámci konania vo veci 
porušenia právnych predpisov dospela k záveru, že tieto ustanovenia sú diskriminačné voči 
mužom.

Dňa 9. novembra 2010 prijalo Francúzsko nový zákon s cieľom zohľadniť okolnosti, ktoré 
uviedla Komisia, prostredníctvom predĺženia obdobia, v rámci ktorého musí štátny 
zamestnanec prerušiť zamestnanie, aby mal nárok na predčasný dôchodok. Toto prerušenie 
zamestnania okrem toho, že mohlo mať formu osobitnej dovolenky, ako sú materská 
dovolenka, dovolenka pri osvojení dieťaťa a rodičovská dovolenka, sa takisto mohlo odvodiť 
z práce na čiastočný úväzok na účely výchovy dieťaťa. Na základe toho sa usúdilo, že 
podmienky na nárok na kredity za odpracované roky a predčasný dôchodok stanovené 
v nových francúzskych právnych predpisoch nie sú diskriminačné a konanie vo veci 
porušenia právnych predpisov sa 6. apríla 2011 uzavrelo.

Správny odvolací súd v Lyone požiadal v roku 2013 o predbežný nález vo veciach týkajúcich 
sa otázok, ktoré predložil predkladateľ petície. Touto vecou (C-173/13 Leone) sa v súčasnosti 
zaoberá Súdny dvor Európskej únie.

Komisia uzavrela konanie vo veci porušenia právnych predpisov a domnieva sa, že 
francúzsky zákon o dôchodkoch v upravenom znení z roku 2010 je v súlade s právnymi 
predpismi EÚ v oblasti rodovej rovnosti a rovnakého odmeňovania. Keďže systém 
predčasného odchodu do dôchodku a kredity za odpracované roky sú určené na kompenzáciu 
za prerušenie zamestnania z dôvodu narodenia dieťaťa, v zásade sa zdá odôvodnené 
podmieniť ju skutočným prerušením zamestnania.

Súdny dvor Európskej únie poskytne vo veci, o ktorej rozhoduje, autoritatívny výklad právnej 
situácie vo veci, ktorú uvádza predkladateľ petície.


