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Tárgy:Michel Desrues francia állampolgár által benyújtott 0710/2009. számú petíció a 
férfi köztisztviselőkkel szembeni, a szülői szabadság idejének a 
nyugdíjjogosultság kiszámításakor való figyelembe vétele kapcsán megvalósuló 
diszkriminációról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a köztisztviselői nyugdíjak kiszámításának szabályai ellen, 
amelyek értelmében a nők által kivett szülői szabadság idejét a nyugdíjjogosultság 
kiszámításakor figyelembe veszik. Ő maga négy gyermeket nevelt fel, de a szülői 
szabadságon töltött időt nyugdíja számításakor nem veszik figyelembe. Úgy véli, ez sérti az 
Európai Unióról szóló szerződés 141. cikkét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtója a polgári nyugdíjakról szóló francia törvénykönyv egyes rendelkezéseit –
melyek szerint a gyermeknevelés után csak a nők jogosultak kedvezményre – vitatja 
annyiban, hogy ez a jogosultság a tevékenység legalább 2 hónapos megszakításához van 
kötve. A petíció benyújtója az EKSz. 141. cikkének megsértésére hívja fel a figyelmet. 

A közösségi jog – Az ebben az ügyben Franciaország ellen indított jogsértési eljárás helyzete
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Mivel az 1990 és 2003 között nyugdíjba vonult férfi tisztviselőkkel kapcsolatban a Bizottság 
úgy vélte, hogy a törvénykönyvnek a 2003-775. számú törvénnyel bevezetett, új L.12 b) cikke 
a férfiaknak nem adja meg ugyanazokat a jogokat, amelyekben a nők előzőleg részesültek, és 
hogy a törvénykönyv L.24.I.3. cikke, amely a nyugdíjak azonnali folyósítását a 
háromgyermekes női tisztviselők számára tartja fenn, és amelyet ezért az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés 141. cikkével ellentétesnek kell tekinteni, az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés 226. cikkében meghatározott eljárás alapján 2004. október 18-án 
felszólító levelet küldött a Francia Köztársaság részére. A francia hatóságok a 2005. február 
15-én kelt levélben válaszoltak.
Ezt követően a Bizottság a 2006. november 13-án kelt adminisztratív levélben azt kérdezte a 
Francia Köztársaságtól, hogy a francia hatóságok a 2003. augusztus 21-i 2004-737. számú 
törvény hatálybalépése előtt kifizetett nyugdíjjogosultságokat „automatikusan”, vagy az 
esetleges egyéni kérelmek alapján vizsgálták-e felül. Tudakozódott afelől is, hogy a 
törvénykönyv új L.24.I.3. cikkében meghatározott tevékenység-megszakításnak milyen okból 
kell a születést vagy az örökbefogadást követően egy meglehetősen korlátozott időszakban 
történnie. A francia hatóságok a 2007. január 12-én kelt levélben válaszoltak.

A francia hatóságok által a felszólító levél és a 2006. november 13-i adminisztratív levél 
nyomán megadott információk figyelembevételével a Bizottság 2007. június 29-én kiegészítő 
felszólító levelet küldött a Francia Köztársaság részére.
A francia hatóságok a Franciaország állandó képviselete mellett működő szociális ügyi 
tanácsos 2007. szeptember 7-én kelt levelével válaszoltak a kiegészítő felszólító levélre.

Egy jogsértési eljárás már megindult Franciaország ellen. A francia hatóságoknak a kiegészítő 
felszólító levélre adott válaszát a Bizottság nem tartja kielégítőnek, így fenntartja álláspontját, 
és úgy döntött, hogy 2009. június 25-én indokolással ellátott véleményt küld a Francia 
Köztársaság részére. Az indokolással ellátott vélemény az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés 226. cikkében meghatározott jogsértési eljárás utolsó szakaszának minősül az 
Európai Közösségek Bíróságának esetleges megkeresése előtt. A francia hatóságok 2009. 
október 26-án válaszoltak az indokolással ellátott véleményben megfogalmazott 
észrevételekre, és a Bizottság vizsgálja e válasz tartalmát.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. május 6.

A petíció benyújtója a polgári és katonai nyugdíjtörvényben 2003-ban történt 
jogszabálymódosítás nyomán meghatározott bizonyos kedvezmények odaítélési feltételeit 
vitatja. E feltételeket Franciaországban a nyugdíjrendszer 2010 végén történt reformja során 
alakították át. 

2003-ig a francia jogszabályok külön kedvezményeket (szolgálati idő jóváírása és 
korengedményes nyugdíj igénybevétele) tartottak fenn a gyermekes köztisztviselő nők 
számára. A Griesmar-ügyben hozott ítéletet követően Franciaország oly módon módosította 
jogszabályait, hogy a férfi köztisztviselők is részesülhessenek e kedvezményekben. 
Ugyanakkor a Bizottság, amelyhez több panasz is érkezett, úgy vélte, hogy a 2003-as 
jogszabályok bizonyos szempontból továbbra is hátrányos megkülönböztetést tartalmaztak, és 
2004-ben jogsértési eljárást indított. 
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Az elmúlt év végén megvalósult nyugdíjreform keretében Franciaország figyelembe vette a 
Bizottság által megfogalmazott kifogásokat. A leglényegesebb változtatás a megkülönböztető 
jellegű korengedményes nyugdíjra vonatkozó rendelkezések eltörlése és a szolgálati idő 
jóváírásához szükséges feltételek kiterjesztése volt. Ennek alapján a Bizottság 2011. április 6-
án lezárta a jogsértési eljárást.

A Bizottság tisztában van azzal, hogy a közelmúltban megvalósult nyugdíjreform során 
történt jogszabályi változások nem feltétlenül befolyásolják a petíció benyújtójának helyzetét. 
Ugyanakkor éppen ebben rejlik a jogsértési eljárások sajátossága, mivel azok nem az egyéni 
jogviták megoldását szolgálják, hanem az uniós jog megfelelő alkalmazását hivatottak 
biztosítani a tagállamok belső jogrendjében.


