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Θέμα: Αναφορά 0710/2009, του Michel Desrues, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις σε βάρος ανδρών δημοσίων υπαλλήλων που αφορούν τη συμπερίληψη 
της γονικής άδειας στον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά των κανόνων για τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, 
βάσει των οποίων ο χρόνος που λαμβάνουν οι γυναίκες ως γονική άδεια λαμβάνεται υπόψη 
στον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Ο αναφέρων μεγάλωσε τέσσερα παιδιά 
και δεν δικαιούται να συνυπολογίσει τον χρόνο που έλαβε ως γονική άδεια στα 
συνταξιοδοτικά του δικαιώματα. Θεωρεί ότι αυτό παραβιάζει το άρθρο 141 της Συνθήκης 
ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων αμφισβητεί ορισμένες διατάξεις του γαλλικού κώδικα πολιτικών συντάξεων 
σύμφωνα με τις οποίες μόνον οι γυναίκες δικαιούνται επιδόματα για την ανατροφή των 
τέκνων, στον βαθμό που το συγκεκριμένο δικαίωμα υπόκειται σε προϋπόθεση διακοπής της 
δραστηριότητας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών. Ο αναφέρων καταγγέλλει 
παραβίαση του άρθρου 141 ΣΕΚ.  

Το κοινοτικό δίκαιο – Παρούσα κατάσταση της διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε 
κατά της Γαλλίας σχετικά με τον συγκεκριμένο φάκελο
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Εκτιμώντας ότι, όσον αφορά τους άνδρες δημόσιους υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν 
από το 1990 μέχρι το 2003, το νέο άρθρο L.12 b) του κώδικα, όπως θεσπίστηκε με τον νόμο 
αριθ. 2003 – 775, δεν χορηγεί στους άνδρες τα ίδια δικαιώματα που απολάμβαναν 
προηγουμένως οι γυναίκες και ότι το άρθρο L.24.1.3 του κώδικα, το οποίο προβλέπει την 
άμεση χορήγηση σύνταξης μόνο στις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους, μητέρες τριών 
παιδιών και, κατά συνέπεια, πρέπει να θεωρηθεί αντίθετο με το άρθρο 141 ΕΚ, στις 18 
Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 226 ΕΚ, 
απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλική Δημοκρατία. Οι γαλλικές αρχές 
απέστειλαν απαντητική επιστολή στις 15 Φεβρουαρίου 2005.
Στη συνέχεια, μέσω διοικητικής επιστολής στις 13 Νοεμβρίου 2006, η Επιτροπή ζήτησε να 
πληροφορηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία εάν οι γαλλικές αρχές είχαν επανεξετάσει τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα που είχαν εκκαθαρισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 
2004-737 της 21ης Αυγούστου 2003 "αυτομάτως" ή βάσει ενδεχόμενων μεμονωμένων 
αιτημάτων. Ενημερώθηκε επίσης για ποιον λόγο η διακοπή δραστηριότητας που προβλέπει το 
νέο άρθρο L.24.I.3 του κώδικα πρέπει να πραγματοποιείται εντός ενός αρκετά περιορισμένου 
χρονικού διαστήματος μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία. Οι γαλλικές αρχές απέστειλαν 
απαντητική επιστολή στις 12 Ιανουαρίου 2007.
Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι γαλλικές αρχές σε συνέχεια της 
προειδοποιητικής επιστολής και της διοικητικής επιστολής της 13ης Νοεμβρίου 2006, στις 29 
Ιουνίου 2007, η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη 
Γαλλική Δημοκρατία.
Οι γαλλικές αρχές απάντησαν στη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή με επιστολή 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2007 του συμβούλου κοινωνικών υποθέσεων της Μόνιμης 
Αντιπροσωπείας της Γαλλίας.

Είχε ήδη κινηθεί μια διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γαλλίας. Η απάντηση των γαλλικών 
αρχών στη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή δεν κρίνεται ικανοποιητική από την 
Επιτροπή, η οποία συνεπώς εμμένει στη θέση της και αποφάσισε να στείλει στις 25 Ιουνίου 
2009 αιτιολογημένη γνώμη προς τη Γαλλική Δημοκρατία. Η αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί 
το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που προβλέπεται στο άρθρο 226 της 
Συνθήκης ΕΚ πριν από την ενδεχόμενη παραπομπή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Οι γαλλικές αρχές απάντησαν στις 26 Οκτωβρίου 2009 στις παρατηρήσεις που 
διατυπώνονταν στην αιτιολογημένη γνώμη και η Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά το
περιεχόμενο της συγκεκριμένης απάντησης.

4. (ΑΝΑΘ) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Ο αναφέρων θέτει υπό αμφισβήτηση τις προϋποθέσεις εκχώρησης ορισμένων 
πλεονεκτημάτων που προβλέπονται από τον κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων, 
σε συνέχεια συναφούς νομοθετικής τροποποίησης που πραγματοποιήθηκε το 2003. Οι εν 
λόγω προϋποθέσεις θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού 
συστήματος που έλαβε χώρα στη Γαλλία στα τέλη του έτους 2010.

Πριν από το έτος 2003, η γαλλική νομοθεσία προέβλεπε κάποια πλεονεκτήματα αποκλειστικά 
για τις μητέρες δημοσίους υπαλλήλους (ευεργετήματα σχετικά με τον χρόνο υπηρεσίας και 
δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης). Σε συνέχεια της απόφασης στην υπόθεση Griesmar, 
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η Γαλλία τροποποίησε τη νομοθεσία της, ούτως ώστε να δύνανται να απολαύουν των ίδιων 
πλεονεκτημάτων και οι άρρενες δημόσιοι υπάλληλοι. Μολαταύτα, η Επιτροπή, η οποία είχε 
λάβει αρκετές καταγγελίες, έκρινε ότι ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας του 2003 
εξακολουθούσαν να εισάγουν διακρίσεις, και το 2004 κίνησε διαδικασία επί παραβάσει.

Οι αιτιάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή ελήφθησαν υπόψη από τη Γαλλία στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 
προηγούμενου έτους. Οι βασικές τροποποιήσεις αφορούσαν την κατάργηση του καθεστώτος 
πρώιμης συνταξιοδότησης που εισήγαγε διακρίσεις και τη διεύρυνση των απαιτούμενων 
προϋποθέσεων για τη χορήγηση των ευεργετημάτων σχετικά με τον χρόνο υπηρεσίας. Βάσει 
των ανωτέρω στοιχείων, η Επιτροπή περάτωσε τη διαδικασία επί παραβάσει στις 
6 Απριλίου 2011.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν 
κατά την πρόσφατη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν θα έχουν κατ’ ανάγκη αντίκτυπο στην 
κατάσταση του αναφέροντος. Πλην όμως, αυτή ακριβώς είναι η ιδιαιτερότητα των 
διαδικασιών επί παραβάσει, διότι δεν αποσκοπούν στην επίλυση επιμέρους διαφορών, αλλά 
στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου στην εσωτερική έννομη τάξη 
των κρατών μελών.


