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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0710/2009, którą złożył Michel Desrues (Francja) w sprawie 
dyskryminacji urzędników państwowych – mężczyzn – w odniesieniu do 
uwzględniania urlopu rodzicielskiego przy obliczaniu prawa do emerytury

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko przepisom dotyczącym emerytur urzędników 
państwowych, na mocy których okres, podczas którego kobiety przebywają na urlopie 
rodzicielskim, jest uwzględniany przy obliczaniu praw emerytalnych. Autor petycji jest ojcem 
czwórki dzieci i nie przysługuje mu prawo doliczenia okresu urlopu rodzicielskiego do praw 
emerytalnych. Uznaje on, iż stanowi to pogwałcenie art. 141 traktatu WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Składający petycję podaje w wątpliwość niektóre przepisy francuskiego kodeksu cywilnych 
świadczeń emerytalnych, na podstawie których wyłącznie kobietom przysługuje prawo do 
ulgi z tytułu wychowania dzieci, przy czym skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli 
przerwa w działalności zawodowej wyniosła co najmniej dwa miesiące. Składający petycję 
podnosi zarzut naruszenia art. 141 TWE. 

Prawo wspólnotowe – stan postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wszczętego w przedmiotowej sprawie przeciwko Francji

Uważając, że w odniesieniu do urzędników płci męskiej, którzy odeszli na emeryturę 
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pomiędzy 1990 r. a 2003 r., w nowym art. L.12 b) kodeksu w brzmieniu wprowadzonym 
ustawą nr 2003-775 nie nadano mężczyznom takich samych praw, jakie przysługiwały 
uprzednio kobietom, oraz że art. L.24.I.3 kodeksu, w którym nadano prawo do 
bezzwłocznego skorzystania z uprawnień emerytalnych wyłącznie urzędnikom płci żeńskiej 
mającym troje dzieci, należy uznać za sprzeczny z art. 141 WE, w dniu 18 października 2004 
r. Komisja, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 226 WE, wystosowała do Republiki 
Francuskiej wezwanie do usunięcia uchybienia. Władze Francji odpowiedziały pismem z dnia 
15 lutego 2005 r.

Następnie, pismem administracyjnym z dnia 13 listopada 2006 r., Komisja zwróciła się do 
Republiki Francuskiej o odpowiedź na pytanie o to, czy władze Francji dokonały przeglądu 
uprawnień emerytalnych przyznanych przed wejściem w życie ustawy nr 2004-737 z dnia 21 
sierpnia 2003 r. w sposób automatyczny czy w oparciu o ewentualne wnioski. Komisja 
zwróciła się również o wyjaśnienie przyczyny, dla której przerwa w działalności zawodowej 
przewidziana nowym art. L.24.I.3 kodeksu obejmuje dość krótki okres po porodzie lub 
adopcji. Władze Francji odpowiedziały pismem z dnia 12 stycznia 2007 r.
Uwzględniając informacje dostarczone przez władze Francji w następstwie wezwania do 
usunięcia uchybienia i pisma administracyjnego z dnia 13 listopada 2006 r., w dniu 29 
czerwca 2007 r. Komisja wystosowała do Republiki Francuskiej dodatkowe wezwanie do 
usunięcia uchybienia.
Władze Francji odpowiedziały na dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia pismem 
Doradcy ds. Społecznych przy Stałym Przedstawicielstwie Republiki Francuskiej z dnia 7 
września 2007 r.

Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego toczyło się już 
przeciwko Francji. Komisja nie uważa za zadowalającą odpowiedzi władz Francji na 
dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, w związku z czym utrzymuje swoje 
stanowisko i postanowiła wystosować do Republiki Francuskiej w dniu 25 czerwca 2009 r. 
uzasadnioną opinię. Wydanie uzasadnionej opinii to ostatni etap postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przewidzianego w art. 226 traktatu WE, 
przed ewentualnym skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich. W dniu 26 października 2009 r. władze Francji odpowiedziały na uwagi 
wyrażone w uzasadnionej opinii. Komisja analizuje treść odpowiedzi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję kwestionował warunki przyznawania pewnych korzyści przewidziane w 
Kodeksie emerytur cywilnych i wojskowych w wyniku zmian prawnych wprowadzonych w 
2003 r. Warunki te zostały dostosowane podczas reformy systemów emerytalnych, która 
została przeprowadzona we Francji pod koniec 2010 r. 

Do 2003 r. w ustawodawstwie francuskim funkcjonowały specjalne korzyści dla kobiet 
urzędniczek mających dzieci (zaliczanie dodatkowych lat pracy w obliczaniu podstawy 
wymiaru emerytury i możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę). Po wydaniu wyroku 
sądu w sprawie Griesmar Francja dokonała zmian w swoim ustawodawstwie, aby mężczyźni 
urzędnicy także mieli możliwość uzyskiwania wspomnianych korzyści. Komisja, która 
otrzymała w tej sprawie wiele skarg, uznała natomiast, że pewne aspekty ustawodawstwa z 



CM\866840PL.doc 3/3 PE431.127v02-00

PL

2003 r. w dalszym ciągu miały charakter dyskryminacyjny, i w 2004 r. wszczęła procedurę w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 

Zarzuty wysunięte przez Komisję zostały przez Francję uwzględnione w ramach reformy 
systemu emerytalnego przeprowadzonej pod koniec zeszłego roku. Główne zmiany dotyczyły 
likwidacji dyskryminacyjnego mechanizmu przechodzenia na wcześniejszą emeryturę oraz 
rozszerzenia zakresu warunków koniecznych do zaliczenia dodatkowych lat pracy w 
obliczaniu wysokości świadczenia emerytalnego. W związku z tym w dniu 6 kwietnia 2011 r. 
Komisja zamknęła procedurę w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Komisja zdaje sobie sprawę z tego, że zmiany w ustawodawstwie wprowadzone na mocy 
ostatniej reformy systemu emerytalnego nie będą musiały mieć bezpośredniego wpływu na 
sytuację składającego petycję. Stanowi to jednak istotę procedur w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom, gdyż ich celem jest zapewnienie należytego stosowania prawa europejskiego 
w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich, a nie rozwiązywanie 
indywidualnych sporów.


