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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 826/2001, внесена от Christian Monatte, с френско гражданство, 
относно дискриминация по полов признак

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, баща на четири деца, е работил в продължение на 30 години 
във френската администрация, и протестира срещу съществуващата спрямо него 
дискриминация във връзка с пенсионната възраст, предвидена в член L.24 на 
пенсионния кодекс. В действителност тази разпоредба запазва предимството на ранно 
пенсиониране изключително за жените длъжностни лица, които имат най-малко три 
деца и прослужени най-малко 15 години. Вносителят на петицията добавя, че този 
закон създава очевидно неравенство между мъжете и жените.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 януари 2002 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 април 2002 г.

Вносителят на петицията е длъжностно лице от френската администрация, който се 
жалва от факта, че френският кодекс за гражданските и военни пенсии запазва 
предимството за ранно пенсиониране единствено за жените длъжностни лица, които 
имат най-малко три деца и прослужени най-малко 15 години, и изключва това право на 
мъжете длъжностни лица, поставени в същата ситуация.

Службите на Комисията вече са констатирали, че в рамките на националното 
законодателство относно пенсионните схеми на длъжностните лица, френското 
правителство не прилага правилно член 141 от Договора за ЕО и директиви 86/378/ЕИО 
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и 96/97/ЕО относно равното третиране на мъжете и жените в професионалните 
социалноосигурителни схеми. Констатирани са множество случаи на полова 
дискриминация, а именно в областта на наследствените пенсии, както и по отношение на 
предимствата и правата на пенсия в полза на длъжностните лица с деца, които са по-
благоприятни или се отпускат единствено на жените.

По този повод Съдът на Европейските общности, сезиран за две преюдициални дела1, 
наскоро се произнесе, като потвърди, че пенсиите от френската пенсионна схема на 
длъжностните лица представляват възнаграждения по смисъла на член 119 от Договора 
(понастоящем член 141 от Договора за ЕО), и постави под въпрос валидността на някои 
разпоредби от френския кодекс за гражданските и военните пенсии в контекста на 
приложимото общностно законодателство. Става дума по-специално за правните 
разпоредби, които изключват длъжностните лица мъже, които поемат отглеждането на 
децата, от предоставянето на предимства при изчисляването на пенсиите, както и 
разпоредбите, които дават само на длъжностните лица от женски пол правото на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст, която се отпуска незабавно, когато съпругът е засегнат 
от инвалидност или нелечима болест, поради която е невъзможно да упражнява каквато 
и да било професия.

Службите на Комисията вече са се намесили пред френските власти, за да се сложи 
край на тези неоправдани случаи на дискриминация спрямо общностното право.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2002 г.

Службите на Комисията са се обърнали към френските власти с молбата да ги 
информират редовно за законодателните мерки, които възнамеряват да предприемат в 
резултат на решенията по делата GRIESMAR, C-366/99 и MOUFLIN, C-206/00, които 
поставят под въпрос валидността на националното им законодателство по отношение 
на общностното право.

В отговора си от 19 април 2002 г. френските власти са уточнили, че френското 
правителство е взело под внимание становището на Съда и ще се ангажира да адаптира 
законодателството си. Тъй като въпросните разпоредби са от законодателен характер, 
адаптирането им изисква намесата на парламента, което не може да се състои преди 
второто полугодие на 2002 г. предвид обновяването на Народното събрание, 
предвидено за юни. Ако е необходимо, Комисията не би се поколебала да пристъпи към 
следващия етап от процедурата, предвидена в член 226 от Договора, като изпрати на 
френското правителство мотивирано становище за неспазването на задълженията му по 
член 141 от Договора и Директиви 86/378/ЕИО и 96/97/ЕИО в рамките на схемите на 
държавната администрация във Франция.

При всички случаи вносителят на петицията отсега нататък би могъл да се обърне 
отново към компетентната национална администрация, за да предяви правата си и/или 
да обжалва, в национален аспект, едно евентуално решение за отказ за предоставяне на 

                                               
1 Виж преюдициално дело GRIESMAR, C-366/99, решение, поставено на 29.11.2001 г. и дело MOUFLIN, 
C-206/00, решение от 13.12.2001 г.
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преимущество, предназначено единствено за жените длъжностните лица, пред 
компетентните национални институции, въз основа на цитираната по-горе съдебна 
практика на Общността.

Трябва да се уточни, че докато действат тези дискриминационни правила, френските 
власти би трябвало да предоставят на необлагодетелстваната група (в случая на 
длъжностните лица от мъжки пол) същите предимства като тези, предоставяни на 
длъжностните лица от женски пол.

Всяко изменение на съответните национални разпоредби, за което се вземе решение от 
френските власти, би могло, в краен случай, да цели премахването на всички тези 
предимства за всички, при условие, че то би имало резултат в бъдеще.

5. Допълнително съобщение на Комисията, получено на 3 септември 2003 г.

Службите на Комисията са се обърнали отново към френските власти с молбата да ги 
информират редовно за законодателните мерки, които възнамеряват да предприемат в 
резултат на практиката на Съда, която поставя под въпрос валидността на 
националното им законодателство по отношение на общностното право.

В началото на тази година френските власти са потвърдили, че въпросът е поставен на 
разглеждане в рамките на разработваната в момента пенсионна реформа. Към този 
отговор обаче не са посочени дати.

При липсата на конкретен напредък, Комисията не би се поколебала да пристъпи към 
процедурата при нарушения, предвидена в член 226 от договора за ЕО.

6. Допълнително съобщение на Комисията, получено на 25 август 2004 г.

Тази петиция се отнася до съвместимостта на член L.24 от кодекса за гражданските и 
военни пенсии с принципа за равно заплащане на мъжете и жените, гарантиран от член 
141 от Договора.

В рамките на двете преюдициални дела от френските съдилища (C-366/99 Griesmar et 
C-206/00 Mouflin), Съдът е констатирал, че една изплатена в рамките на кодекса пенсия 
представлява възнаграждение по смисъла на член 141 от Договора. Той е направил 
заключението, че член L.12б от кодекса не би създал разграничение на основата на пола 
по отношение на отпускането на съответните предимства при изчисляването на 
пенсията по време на отглеждането на децата, ако длъжностното лице от мъжки пол, 
също както това от женски пол, реално поема отглеждането на децата си.

В резултат на контактите със службите на Комисията френските власти са внесли 
изменения в няколко разпоредби на кодекса за гражданските и военни пенсии чрез 
закон № 2003-775 от 21 август 2003 г. За периодите на стаж след влизането в сила на 
този закон повечето от изменените разпоредби (включително член L.12б) се прилагат 
еднакво спрямо мъжете и жените, в съответствие с член 141 от Договора. При все това, 
след анализ на измененията, внесени със закон № 2003-775 службите на комисията са 
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констатирали, че член L.24, алинея 3 от кодекса все още предвижда по-благоприятни 
права за жените, които имат три деца, при изплащане на пенсията. Това представлява 
пряка дискриминация по полов признак, което е в нарушение на член 141 от Договора.

Службите на Комисията поддържат контакт с френските власти в контекста на 
процедурата, предвидена в член 226 от Договора с молба да ги информират редовно за 
законодателните мерки, които възнамеряват да приемат, за да приведат националното 
си законодателство в съответствие с общностното право.

7. Допълнително съобщение на Комисията, получено на 21 април 2006 г.

В резултат на контактите със службите на Комисията френските власти са приели, че 
старият текст на член L.24, алинея 3 от кодекса не е съвместим с член 141 от Договора. 
Като по следствие френските власти са променили член L.24, алинея 3 със закон № 
2004-1485 от 30 декември 2004 г., за да може тя да се прилага еднакво спрямо мъжете и 
жените, с изискването длъжностното лице да е прекъснало професионалната си 
дейност, за да отглежда децата си.

Службите на Комисията в момента разглеждат съвместимостта на френското 
законодателство с член 141 от Договора.

8. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 1 юни 2007 г.

Петицията се отнася до съвместимостта на член L.24 от кодекса за гражданските и 
военни пенсии с принципа за равно заплащане на мъжете и жените, гарантиран от член 
141 от Договора за ЕО. Г-н Monatte се е оплакал, че предимството за ранно 
пенсиониране, предвидено в член L.24 от кодекса, се прилага само за длъжностните 
лица жени, които имат най-малко три деца и най-малко 15 години стаж.

В рамките на двете преюдициални дела от френските съдилища (C-366/99 Griesmar et 
C-206/00 Mouflin), Съдът е констатирал, че една изплатена в рамките на кодекса пенсия 
представлява възнаграждение по смисъла на член 141 от Договора. Той е направил 
заключението, че член L.12б от кодекса не би създал разграничение на основата на пола 
по отношение на отпускането на съответните предимства при изчисляването на 
пенсията по време на отглеждането на децата, ако длъжностното лице от мъжки пол, 
също както това от женски пол, реално поема отглеждането на децата си.

В своето официално уведомително писмо от октомври 2004 г. Комисията е посочила на 
Франция, че разпоредбите на член L.24 не са съвместими с член 141 от Договора, 
защото се прилагат единствено за жените длъжностни лица. Освен това, според 
Комисията разпоредбите на член L.12 относно предимствата за деца също не 
съответстват на член 141 на Договора.

След това писмо през декември 2004 г. френските власти са изменили разпоредбите на 
член L.24 от кодекса за гражданските и военни пенсии. За периодите на стаж след 
влизането в сила на този закон член L.24 се прилага еднакво спрямо мъжете и жените.  
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Член L.24 І. т.3º от кодекса вече гласи, че изплащането на пенсията става  
„когато длъжностното лице е родител на три живи деца (…), при условие че за всяко 
дете то е прекъсвало дейността си съгласно условията, определени с постановление 
на Държавния съвет.“

Прекъсването на дейността, предвидено в първата алинея на член L.24.I.3 от кодекса, 
трябва да е с продължителност два месеца и да е в периода между първия ден на 
четвъртата седмица преди раждането или осиновяването и последния ден на 
шестнадесетата седмица след раждането или осиновяването (вж. член R.37., алинея 
първа на кодекса).

Следователно, оказва се, че е много трудно за мъжете да се възползват от ранното 
пенсиониране, като се има предвид, че бащата би трябвало да прекъсне 
професионалната си дейност за известно време по време на отпуска по майчинство. 
Като се има предвид, че по време на родителския отпуск бащата не получава 
възнаграждение, изглежда трудно да се откаже от единственото възнаграждение в 
семейството. Освен това, за децата, родени преди влизането в сила на изменението на 
член L.24, се оказва още по-трудно за бащите да отговорят на това условие.

Службите на Комисията в момента анализират дали новият член L.24 въвежда непряка 
дискриминация. Ако това е така, Комисията може да реши да открие процедурата, 
предвидена в член 226 на Договора.

9. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 5 май 2008 г.

Така както е уведомен вносителят на петицията, през октомври 2004 г. Комисията е 
изпратила на Франция официално уведомително писмо, като е посочила, че за периода 
от 1990 до 2003 г., допълнителното условие за прекъсване на професионалната дейност 
за срок от два месеца, предвидено в новия член L.12б, не е в съответствие с член 141 от 
Договора за ЕО. 

След подробен преглед на отговора на френските власти, през юли 2007 г. Комисията е 
изпратила на Франция допълнително уведомително писмо. В това писмо Комисията е 
изтъкнала, че националните мерки, предоставящи компенсации в полза на 
длъжностните лица от мъжки пол, трябва да се прилагат със задна дата, считано от 17 
май 1990 г. Така Комисията смята, че посочените от френските власти срокове, в които 
правото е загубено поради това, че не е било упражнено, остават невалидни, като се 
противопоставят на необходимостта от транспозиция със задна дата. 

С писмо от 7 септември 2007 г .  Франция е отговорила на допълнителното 
уведомително писмо. Понастоящем Комисията анализира този отговор с оглед на 
евентуални нови действия по този случай.
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10. (REV VII) Допълнителен отговор на Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят на петицията оспорва условията за предоставяне на някои предимства, 
предвидени в кодекса за гражданските и военни пенсии вследствие на законодателна 
промяна, извършена през 2003 г. Тези условия са били адаптирани с реформата на 
пенсионните схеми, проведена във Франция в края на 2010 г. 
До 2003 г. френското законодателство е предоставяло специални предимства за жените 
длъжностни лица, които имат деца (предимства за прослужено време и възможност за 
ранно пенсиониране). След решението по делото Griesmar Франция е променила своето 
законодателство, за да могат мъжете длъжностните лица също да ползват тези 
предимства. Комисията, която е получила множество жалби, все пак е счела, че някои 
аспекти на законодателството от 2003 г. все още са дискриминиращи и през 2004 е 
открила процедура за нарушение.

Изтъкнатите от Комисията оплаквания са били взети под внимание от Франция в 
рамките на пенсионната реформа, извършена в края на миналата година. Основните 
промени са били премахването на дискриминиращия инструмент за ранно 
пенсиониране и разширяването на условията, необходими за получаване на 
предимствата за прослужено време.  Въз основа на това, на 6 април 2011 г. Комисията е 
закрила процедурата за нарушение.

Комисията съзнава факта, че извършените по време на неотдавнашната пенсионна 
реформа законодателни промени няма непременно да имат последици за положението 
на вносителя на петицията. Именно в това обаче е същността на процедурите за 
нарушение, тъй като с тях се цели да се гарантира правилното прилагане на 
европейското право във вътрешния правен ред на държавите-членки, а не да се 
разрешават индивидуални спорове.


