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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0710/2009, внесена от Michel Desrues, с френско гражданство, 
относно дискриминация срещу държавни служители от мъжки пол, що 
се отнася до вземането предвид на родителския отпуск за изчисляването 
на пенсионните права

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу правилата за пенсиите на държавните 
служители, въз основа на които времето, което жените ползват като родителски отпуск, 
се отчита за целите на изчисляването на пенсионните права. Той е отгледал четири 
деца, а няма право времето, взето като родителски отпуск, да се включи при 
изчисляването на пенсионните му права. Счита, че това представлява нарушение на 
член 141 от Договора за ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Вносителят оспорва някои разпоредби на френския кодекс за гражданските пенсии, 
съгласно които единствено жените имат право на увеличения за отглеждането на деца, 
в случай когато това право е обусловено от отсъствие от работа в продължение на най-
малко 2 месеца. Вносителят твърди, че това е нарушение на член 141 от Договора за 
ЕО.  

Право на Общността – Преглед на процедурата за нарушение, открита срещу Франция 
във връзка с този случай
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Като счете, че по отношение на държавните служители от мъжки пол, които са излезли 
пенсия в периода 1990–2003 година, новият член L.12, буква б) от Кодекса, във вида, в 
който е въведен със Закон № 2003 – 775, не предоставя на мъжете същите права, от 
които са се ползвали жените преди това и че член L.24.I.3 от Кодекса, който запазва 
незабавното изплащане на пенсия на държавните служители от женски пол, майки на 
три деца, и следователно трябва да се разглежда като противоречащ на член 141 от 
Договора за ЕО, Комисията, съгласно процедурата, предвидена в член 226 от Договора 
за ЕО, изпрати уведомително писмо до Френската република от дата 18 октомври 2004 
г. Френските органи отговориха с писмо от 15 февруари 2005 г.

Впоследствие, с административно писмо от 13 ноември 2006 г., Комисията отправи 
запитване към Френската република с искане за отговор на въпроса дали френските 
органи са преразгледали правата за изплащане на пенсия преди влизането в сила на 
Закон № 2004-737 от 21 август 2003 година „автоматично“ или въз основа на 
евентуални индивидуални молби. Тя също се информира за причината, поради която 
отсъствието от работа, предвидено в новия член L.24.I.3 на Кодекса, трябва да се 
вписва в рамките на доста ограничен период след раждането или осиновяването на 
детето. Френските органи отговориха с писмо от 12 януари 2007 г.

Като има предвид предоставената от френските органи информация, вследствие на 
официалното уведомително писмо и на административното писмо от 13 ноември 2006 
г., Комисията изпрати до Френската република допълнително официално уведомително 
писмо от дата 29 юни 2007 г.

Френските органи отговориха на допълнителното официално уведомително писмо с 
писмо от 7 септември 2007 г. от съветника по социалните въпроси към Постоянното 
представителство на Франция.

Вече имаше открита процедура за нарушение срещу Франция. Отговорът на френските 
органи на допълнителното уведомително писмо не се признава за задоволителен от 
Комисията, която поддържа своята позиция и реши да изпрати на 25 юни 2009 г. 
мотивирано становище до Френската република. Мотивираното становище е 
последният етап от предвидената в член 226 от договора за ЕО процедура за нарушение 
преди евентуалното сезиране от Съда на Европейските общности. Френските органи 
отговориха на 26 октомври 2009 г .  на направените в мотивираното становище 
коментари и Комисията анализира съдържанието на този отговор.

4. (REV) Отговор на Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят на петицията оспорва условията за предоставяне на някои привилегии, 
предвидени в кодекса за гражданските и военните пенсии вследствие на законодателна 
промяна, настъпила през 2003 г. Тези условия бяха адаптирани с реформата на 
пенсионните схеми, проведена във Франция в края на 2010 г.

До 2003 г .  френското законодателство предоставяше специални привилегии за 
държавните служители от женски пол, които имат деца (увеличения за прослужено 
време и възможност за преждевременно пенсиониране). След съдебното решение 
Griesmar Франция промени законодателството си, за да могат държавните служители от 
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мъжки пол също да могат да се възползват от тези привилегии. Комисията обаче, до 
която са подадени много жалби, счита, че някои аспекти на законодателството от 
2003 г. все още са дискриминиращи, и през 2004 г. започна процедура за нарушение.

Възраженията на Комисията бяха взети предвид от Франция при провеждането на 
пенсионната реформа в края на миналата година. Основните промени бяха 
премахването на дискриминиращия механизъм за преждевременно пенсиониране и 
разширяването на необходимите условия за получаване на увеличения за прослужено 
време. Въз основа на това на 6 април 2011 г. Комисията прекрати процедурата за 
нарушение.

Комисията е наясно с факта, че законодателните промени, настъпили по време на 
последната пенсионна реформа, няма непременно да окажат въздействие върху 
положението на вносителя на петицията. Но именно в това се състои спецификата на 
процедурите за нарушение, тъй като тяхната цел е да осигурят правилното прилагане на 
европейското право във вътрешния правен ред на държавите-членки, а не да 
разрешават индивидуални спорове.


