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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0710/2009 af Michel Desrues, fransk statsborger, om forskelsbehandling 
af mandlige tjenestemænd i forbindelse med indregning af forældreorlov ved 
beregning af pensionsrettigheder

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod reglerne for tjenestemænds pensioner, hvor den tid, kvinder tager 
forældreorlov, tages i betragtning ved beregning af pensionsrettighederne. Han har opfostret 
fire børn, men har ikke ret til at gøre den tid, han har brugt til forældreorlov, gældende i 
forhold til sin pensionsydelse. Han anser dette for et brud på artikel 141 i EU-traktaten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"Andrageren protesterer mod visse bestemmelser i den franske lov om arbejdsophørspension. 
Ifølge disse bestemmelser har kun kvinder ret til tillæg for at have opfostret børn, for så vidt 
som denne ret er underlagt en afbrydelse af erhvervsaktiviteten i mindst to måneder. 
Andrageren mener, at dette er et brud på EU-traktatens artikel 141.  

Fællesskabsretten - Status over den overtrædelsesprocedure, der er indledt mod Frankrig i 
denne sag

Kommissionen var af den opfattelse, at hvad angår mandlige tjenestemænd, der gik på 
pension mellem 1990 og 2003, giver den nye artikel L.12 b) i loven, som vedtaget ved lov nr. 
2003-775, ikke mænd de samme rettigheder, som kvinderne nyder godt af på forhånd, og at 
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artikel L.24.I.3º i loven, der gør de umiddelbare pensionsrettigheder forbeholdt kvindelige 
tjenestemænd med tre børn, således må betragtes som værende i strid med artikel 141 EF. 
Derfor sendte Kommissionen den 18. oktober 2004 i henhold til proceduren i artikel 226 EF 
en åbningsskrivelse til Den Franske Republik. De franske myndigheder svarede ved brev af 
15. februar 2005.
Herefter spurgte Kommissionen ved administrativ skrivelse af 13. november 2006 Den 
Franske Republik, om de franske myndigheder havde revideret de pensionsrettigheder, der var 
opgjort inden ikrafttrædelsen af lov nr. 2004-737 af 21. august 2003, "automatisk" eller på 
baggrund af eventuelle individuelle ansøgninger. Kommissionen spurgte ligeledes om årsagen 
til, at den afbrydelse af erhvervsaktiviteten, der er taget højde for i den nye artikel L.24.I.3º i 
loven, skal finde sted i en ret begrænset periode efter fødslen eller adoptionen. De franske 
myndigheder svarede ved brev af 12. januar 2007.

I betragtning af de oplysninger, som de franske myndigheder fremsendte efter 
åbningsskrivelsen og den administrative skrivelse af 13. november 2006, sendte 
Kommissionen den 29. juni 2007 en supplerende åbningsskrivelse til Den Franske Republik.
De franske myndigheder svarede på den supplerende åbningsskrivelse ved brev af 7. 
september 2007 fra rådgiveren for sociale anliggender ved Frankrigs Faste Repræsentation.

Der er allerede indledt en overtrædelsesprocedure mod Frankrig. Kommissionen anså ikke de 
franske myndigheders svar på den supplerende åbningsskrivelse for at være tilfredsstillende. 
Kommissionen fastholdt derfor sin holdning og besluttede at sende Den Franske Republik en 
begrundet udtalelse den 25. juni 2009. Den begrundede udtalelse er den sidste fase i den 
overtrædelsesprocedure, der er taget højde for i EF-traktatens artikel 226, inden sagen evt. 
bliver indbragt for De Europæiske Fællesskabers Domstol. Den 26. oktober 2009 svarede de 
franske myndigheder på de fremsatte bemærkninger i den begrundede udtalelse, og 
Kommissionen analyserer i øjeblikket dette svars indhold."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren klagede over betingelserne for indrømmelse af visse fordele i henhold til den 
franske lov om civile og militære pensioner efter en lovændring gennemført i 2003. Disse 
betingelser blev tilpasset i forbindelse med reformen af pensionsordningerne, der fandt sted i 
Frankrig i slutningen af 2010.

Frem til 2003 forbeholdt den franske lovgivning visse specifikke fordele kvindelige 
tjenestemænd med børn (tillæg for ansættelsens varighed og muligheden for at gå på 
førtidspension). Efter Griesmar-dommen ændrede Frankrig sin lovgivning, så mandlige 
tjenestemænd også kunne drage fordel heraf. Kommissionen har imidlertid modtaget flere 
klager og mener, at visse aspekter af lovgivningen fra 2003 var diskriminerende, og indledte 
en overtrædelsesprocedure i 2004. 

Frankrig tog hensyn til Kommissionens klagepunkter i forbindelse med den pensionsreform, 
der blev gennemført i slutningen af sidste år.  De vigtigste ændringer har været ophævelsen af 
den diskriminerende bestemmelse om førtidspension og en udvidelse af de betingelser, der 
skal være opfyldt for at opnå tillæg for ansættelsens varighed. Kommissionen afsluttede på 
denne baggrund overtrædelsesproceduren den 6. april 2011.
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Kommissionen er klar over, at de lovgivningsændringer, der er foretaget i forbindelse med 
den seneste pensionsreform, ikke nødvendigvis har indflydelse på andragerens situation. Men 
det er netop det, der er kendetegnende for overtrædelsesprocedurer, da de har til formål at 
sikre en korrekt anvendelse af europæisk ret i medlemsstaternes interne retsorden og ikke at 
løse individuelle tvister".


