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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 826/2001 af Christian Monatte, fransk statsborger, om påstået 
kønsdiskriminering

1. Sammendrag

Andrageren, der er far til fire børn og har arbejdet 30 år i den offentlige administration i 
Frankrig, klager over den forskelsbehandling, der efter hans opfattelse finder sted med hensyn 
til pensionsalder i henhold til artikel L 24 i pensionsloven. Ifølge denne bestemmelse er 
førtidspensionering forbeholdt kvindelige tjenestemænd, der har mindst tre børn, og som har 
arbejdet mindst 15 år. Andrageren tilføjer, at denne lov klart bidrager til at skabe ulighed 
mellem mænd og kvinder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. januar 2002). 
Kommissionen er blevet anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. april 2002.

"Andrageren er ansat i den offentlige administration i Frankrig og klager over, at retten til 
førtidspensionering i henhold til den franske lov om civile og militære pensioner er forbeholdt 
kvindelige tjenestemænd, der har mindst tre børn, og som har arbejdet mindst 15 år, hvorimod 
mandlige tjenestemænd i samme situation er udelukket fra denne ret.

Kommissionens tjenestegrene har allerede konstateret, at den franske regering i sine nationale 
regler vedrørende tjenestemænds pensionsordninger ikke anvender EF-traktatens artikel 141 
og direktiverne 86/378/EØF og 96/97/EF om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de 
erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger korrekt.  Der er konstateret flere tilfælde af 
forskelsbehandling på grundlag af køn, blandt andet i forbindelse med enkepension, og for så 
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vidt angår fordele og rettigheder til pension for tjenestemænd med børn, som er mere gunstige 
for eller udelukkende tildeles kvinder.

Der har i den forbindelse været indbragt to præjudicielle sager for Domstolen1, der for nylig 
har afsagt dom og bekræftet, at pensionerne under den franske ordning for alderspension for 
tjenestemænd er løn i henhold til traktatens artikel 119 (nu artikel 141 EF) og har anfægtet 
gyldigheden af visse bestemmelser i den franske lov om civile og militære pensioner på 
baggrund af gældende fællesskabsret. Det drejede sig især om lovbestemmelser, der 
udelukker mandlige tjenestemænd, som reelt har varetaget opdragelse af børn, fra tillæg, der 
tildeles ved beregning af pensionen, samt bestemmelser, der giver kvindelige tjenestemænd, 
men ikke mandlige, ret til førtidspension, når ægtefællen bliver uarbejdsdygtig eller ramt af 
uhelbredelig sygdom, således at vedkommende ikke kan udøve noget erhverv overhovedet.

Kommissionens tjenestegrene har allerede rettet henvendelse til de franske myndigheder, så 
der kan blive gjort en ende på denne forskelsbehandling, der ikke kan begrundes i 
fællesskabsretten."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. november 2002.

"Kommissionens tjenestegrene har på ny henvendt sig til de franske myndigheder med 
anmodning om oplysninger om de lovgivningsmæssige foranstaltninger, som de påtænker at 
vedtage som følge af dommene i sagerne Griesmar C-366/99 og Mouflin C-206/00, der 
anfægter den nationale lovgivnings gyldighed med hensyn til fællesskabsretten.

De franske myndigheder understreger i deres svar af 19. april 2002, at den franske regering 
tager Domstolens afgørelse til efterretning, og at den vil bestræbe sig på at tilpasse sin 
lovgivning herefter.  Da de pågældende bestemmelser er lovgivende, nødvendiggør deres 
tilpasning en indgriben fra nationalforsamlingen, hvilket i betragtning af valget til 
nationalforsamlingen, der er fastsat til at finde sted i juni, først kan finde sted i sidste halvdel 
af 2002. Kommissionen vil ikke tøve med om nødvendigt at tage næste skridt i den i 
traktatens artikel 226 fastsatte overtrædelsesprocedure og fremsætte en begrundet udtalelse 
over for den franske regering på grundlag af dens manglende overholdelse af de forpligtelser, 
som i medfør af traktatens artikel 141 samt direktiv 86/378/EØF og 96/97/EF påhviler den i 
forbindelse med den offentlige sektors ordninger i Frankrig.

Andrageren kan under alle omstændigheder allerede nu henvende sig til den kompetente 
nationale administration og påberåbe sig sine rettigheder og/eller indbringe en eventuel 
afgørelse, der afviser tildeling af en fordel, der udelukkende er rettet mod kvindelige 
tjenestemænd, for de kompetente nationale domstole under henvisning til ovennævnte 
fællesskabsretspraksis.

Det understreges, at så længe disse diskriminerende regler fortsat eksisterer, skal de franske 
myndigheder tildele den ugunstigt stillede gruppe - i dette tilfælde de mandlige tjenestemænd 
- de samme fordele, som kommer de kvindelige tjenestemænd til gavn.

                                               
1 Jf. den præjudicielle sag Griesmar, C-366/99, dom af 29.11.2001 og sag Mouflin, C-206/00, dom af 
13.12.2001.
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Enhver ændring i de relevante nationale bestemmelser vedtaget af de franske myndigheder 
kan eventuelt medføre, at disse fordele afskaffes helt, såfremt ændringen har fremtidige 
konsekvenser."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. september 2003.

"Kommissionens tjenestegrene har på ny henvendt sig til de franske myndigheder med 
anmodning om oplysninger om de lovgivningsmæssige foranstaltninger, som de påtænker at 
vedtage som følge af Domstolens retspraksis, der anfægter den nationale lovgivnings 
gyldighed med hensyn til fællesskabsretten.

I starten af året bekræftede de franske myndigheder, at spørgsmålet var taget op til overvejelse 
i forbindelse med den pensionsreform, der er under forberedelse. Dette svar er imidlertid ikke 
vedlagt en tidsplan.

På grund af manglen på konkrete fremskridt i sagen vil Kommissionen ikke tøve med at gå 
videre med den overtrædelsesprocedure, der fastsættes i EF-traktatens artikel 226."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. august 2004.

"Dette andragende omhandler overensstemmelsen mellem artikel L.24 i den franske lov om 
civile og militære pensioner og det princip om ligeløn for mænd og kvinder, der er nedfældet i 
traktatens artikel 141.

Som led i de to præjudicielle sager fra de franske domstole (C-366/99 Griesmar og C-206/00 
Mouflin) har Domstolen fundet, at en pension, der er udbetales i henhold til den franske lov, 
udgør en løn i henhold til traktatens artikel 141. Den konkluderede, at artikel L.12b i den 
franske lovgivning ikke kunne udøve forskelsbehandling på grundlag af køn, hvad angår 
tillæg ved beregning af pensionen for opdragelse af børn, når den mandlige såvel som den 
kvindelige tjenestemand rent faktisk har varetaget opdragelsen af deres barn/børn.

Som følge af henvendelser fra Kommissionen har de franske myndigheder ændret en række 
bestemmelser i lov nr. 2003-775 af 21. august 2003 om civile og militære pensioner. For den 
tjenesteperiode, der løber fra denne lovs ikrafttræden, gælder de fleste af de ændrede 
bestemmelser (herunder artikel L.12b) for både mænd og kvinder i overensstemmelse med 
traktatens artikel 141. Kommissionen har imidlertid efter en gennemgang af de ændringer, der 
er sket med lov nr. 2003-775 kunnet konstatere, at artikel L.24(3) fastholder en mere gunstig 
rettighed for kvinder, der har tre børn, ved beregningen af pensionen. Dette udgør en direkte 
forskelsbehandling på grundlag af køn i modstrid med traktatens artikel 141.

Kommissionen er i kontakt med de franske myndigheder som led i proceduren i traktatens 
artikel 226 og beder dem holde sig orienteret om de lovgivningsmæssige foranstaltninger, de 
agter at træffe med henblik på at bringe deres nationale lovgivning i overensstemmelse med 
fællesskabsretten."



PE317.284v08-00 4/6 CM\866842DA.doc

DA

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. april 2006.

"Som følge af henvendelser fra Kommissionen har de franske myndigheder anerkendt, at den 
tidligere ordlyd i artikel L.24(3) i den franske lovgivning er i strid med traktatens artikel 141. 
De franske myndigheder har derfor ændret artikel L.24(3) ved lov nr. 2004-1485 af 30. 
december 2004, således at den gælder for både mænd og kvinder, og der stilles samtidig krav 
om, at tjenestemanden har afbrudt sin erhvervsaktivitet for at varetage opdragelsen af sine 
børn.

Kommissionen er ved at undersøge, om den franske lovgivning er i overensstemmelse med 
traktatens artikel 141."

8. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. juni 2007.

"Dette andragende omhandler overensstemmelsen mellem artikel L.24 i den franske lov om 
civile og militære pensioner og det princip om ligeløn for mænd og kvinder, der er nedfældet i 
traktatens artikel 141. Christian Monatte har klaget over, at retten til førtidspensionering i 
henhold til artikel L.24 i den franske lov om civile og militære pensioner var forbeholdt 
kvindelige tjenestemænd, der har mindst tre børn, og som har arbejdet i mindst 15 år.

Som led i de to præjudicielle sager fra de franske domstole (C-366/99 Griesmar og C-206/00 
Mouflin) har Domstolen fundet, at en pension, der er udbetales i henhold til den franske lov, 
udgør en løn i henhold til traktatens artikel 141. Den konkluderede, at artikel L.12b i den 
franske lovgivning ikke kunne udøve forskelsbehandling på grundlag af køn, hvad angår 
tillæg ved beregning af pensionen for opdragelse af børn, når den mandlige såvel som den 
kvindelige tjenestemand rent faktisk har varetaget opdragelsen af deres barn/børn.

I sin åbningsskrivelse fra oktober 2004 meddelte Kommissionen de franske myndigheder, at 
bestemmelserne i artikel L.24 ikke er i overensstemmelse med traktatens artikel 141, da de 
udelukkende gælder for kvindelige tjenestemænd. Kommissionen mener desuden ikke, at 
bestemmelserne i artikel L.12 om tillæg for opdragelse af børn er i overensstemmelse med 
traktatens artikel 141.

Som følge af denne skrivelse ændrede de franske myndigheder bestemmelserne i artikel L.24 
i den franske lov om civile og militære pensioner i december 2004. For den tjenesteperiode, 
der løber fra denne lovs ikrafttræden, gælder artikel L.24 nu for både mænd og kvinder. 

Det fastsættes nu i artikel L.24-I-3° i loven, at pensionen udbetales  
"når den civile tjenestemand har tre børn, der er i live (...) forudsat at tjenestemanden har 
afbrudt sin erhvervsaktivitet for at varetage opdragelsen af hvert af sine børn under 
overholdelse af visse betingelser fastsat ved dekret udstedt af Conseil d' État."

Den afbrydelse af erhvervsaktiviteten, der er omhandlet i første afsnit i artikel L.24-I-3° i den 
franske lovgivning, skal omfatte to måneder og skal finde sted i perioden mellem den første 
dag i den fjerde uge inden fødslen eller adoptionen og den sidste dag i den 16. uge efter 
fødslen eller adoptionen (jf. lovens artikel R.37, første afsnit).



CM\866842DA.doc 5/6 PE317.284v08-00

DA

Det er således meget vanskeligt for mænd at få ret til førtidspensionering, da faderen skal 
have afbrudt sin erhvervsaktivitet i en periode under barselsorloven. Da faderen ikke får løn 
under forældreorloven, forekommer det at være meget vanskeligt at give afkald på familiens 
eneste indkomst. Med hensyn til de børn, der er født, før den ændrede bestemmelse i artikel 
L.24 trådte i kraft, er det desuden endnu vanskeligere for fædrene at opfylde denne betingelse.

Kommissionen er ved at undersøge, om der med den nye artikel L.24 indføres en indirekte 
forskelsbehandling. Hvis dette er tilfældet, kan Kommissionen beslutte at indlede den i 
traktatens artikel 226 fastsatte procedure."

9. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 5. maj 2008.

"Som det allerede fremgår af svaret til andrageren, sendte Kommissionen i oktober 2004 en 
åbningsskrivelse til Frankrig, hvori det angives, at for perioden fra 1990 til 2003 er den 
yderligere betingelse i artikel L.12 b angående afbrydelse af erhvervsaktiviteten ikke i 
overensstemmelse med artikel 141 i EF-traktaten. 

Efter en grundig undersøgelse af de franske myndigheders svar sendte Kommissionen i juli 
2007 en supplerende åbningsskrivelse til Frankrig. I denne skrivelse lægger Kommissionen 
vægt på, at de nationale bestemmelser for tildeling af kompensationsydelser til mandlige 
tjenestemænd skal anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 17. maj 1990. Kommissionen 
finder derfor, at de franske myndigheders henvisning til de nationale frister for bortfald er 
virkningsløs og ikke fjerner behovet for en gennemførelse med tilbagevirkende kraft. 

Frankrig svarede ved brev den 7. december 2007 på den supplerende åbningsskrivelse. 
Kommissionen undersøger nu dette svar med henblik på eventuelle nye foranstaltninger i 
denne sag."

10. (REV VII) Kommissionens supplerende svar, 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 
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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.

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".


