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petíció egy feltehetően nemi alapon történő megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, egy négy gyermekes családapa, 30 évig dolgozott a francia 
közigazgatásban, és szót emel a nyugdíjtörvény L 24. cikkében meghatározott nyugdíjazási 
korral kapcsolatos, véleménye szerint hátrányos megkülönböztetés ellen. Ez a rendelkezés 
ugyanis a korkedvezményes nyugdíjazás kedvezményét kizárólag a legalább három 
gyermekes, a közigazgatásban 15 évnél hosszabb ideje szolgáló nők számára tartja fenn. A 
petíció benyújtója, aki egyben érintett személy is, hozzáfűzi, hogy ez a törvény nyilvánvaló 
egyenlőtlenséget hoz létre a férfiak és a nők között.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2002. január 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint megtörtént.

3. Bizottságtól kapott válasz: 2002. április 3.

A petíció benyújtója, a francia közigazgatás köztisztviselője, panaszt emel az ellen, hogy a 
francia civil és katonai nyugdíjtörvény kizárólag a legalább három gyermekes és legalább 15 
éve szolgáló női köztisztviselőknek biztosítja a korengedményes nyugdíj kedvezményét, és az 
ugyanilyen helyzetben lévő férfi köztisztviselőket kizárja e jogból.

A Bizottság szolgálatai már megállapították, hogy a francia kormány a köztisztviselők 
nyugdíjrendszeréről szóló nemzeti szabályozása keretében nem alkalmazza helyesen az EK-
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Szerződés 141. cikkét és a férfiak és a nők közti egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási 
szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról szóló 86/378/EGK és 96/97/EK 
irányelvet.  Megállapítottak több nemi alapon történt megkülönböztetést, különösen az özvegyi 
nyugdíjakkal, valamint a gyermekeket felnevelő köztisztviselők kedvezményeivel és 
nyugdíjjogosultságával kapcsolatban, amelyek a nők számára kedvezőbbek, vagy csak nekik 
járnak.

Ebben a témakörben a Bíróság, amelyhez két előzetes döntéshozatali üggyel1, fordultak, 
nemrég hozott ítéletet, megerősítve azt, hogy a francia köztisztviselői nyugdíjrendszer 
juttatásai ténylegesen a Szerződés 119. cikke (jelenleg 141. cikk) szerinti díjazások, valamint 
vitatva a francia polgári és katonai nyugdíjtörvény egyes rendelkezéseinek érvényességét az 
alkalmazandó közösségi jog fényében. Itt különösen olyan jogszabályi rendelkezésekről volt 
szó, amelyek kizárták a ténylegesen gyermeket nevelő férfi köztisztviselőket a nyugdíj 
számításakor megítélt kedvezmények köréből, és amelyek kizárólag a női köztisztviselők 
számára biztosítják azonnali hatállyal az öregségi nyugdíjat, ha a házastársuk fogyatékos, 
vagy gyógyíthatatlan beteggé válik, aminek következtében semmilyen foglalkozást sem képes 
gyakorolni.

A Bizottság szolgálatai már intézkednek a francia hatóságoknál, hogy a közösségi jog 
tekintetében vessenek véget ezeknek az indokolatlan megkülönböztetéseknek.

4. Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2002. november 25.

A Bizottság szolgálatai újból felvették a kapcsolatot a francia hatóságokkal, kérve őket, hogy 
tájékoztassák a Bizottságot a tervezett jogalkotási intézkedésekről, amelyeket a Bíróság C-
366/99. sz. GRIESMAR-ügyben és C-206/00. sz. MOUFLIN-ügyben hozott ítéletei nyomán –
melyek a közösségi jog tekintetében vitatják a nemzeti jogszabályok érvényességét –
kívánnak elfogadni.

A francia hatóságok, 2002. április 19-i válaszukban, hangsúlyozták, hogy a francia kormány 
tudomásul veszi a Bíróság álláspontját, és kötelezettséget vállal a jogszabályai kiigazítására. 
Mivel a vitatott rendelkezések jogszabályi jellegűek, kiigazításukhoz szükség van a parlament 
részvételére, amely – figyelembe véve, hogy a Nemzetgyűlés megújítását júniusra tervezik –
nem történhet meg 2002 második féléve előtt. A Bizottság nem fog habozni szükség esetén a 
Szerződés 226. cikkében előírt eljárás következő szakaszába lépni, a francia kormánnyal 
szemben indokolással ellátott véleményt küldve a Szerződés 141. cikke, valamint a 
86/378/EGK és a 96/97/EK irányelv értelmében a franciaországi közszolgálati rendszerek 
keretében fennálló kötelezettségei be nem tartása miatt.

A petíció benyújtója mindenesetre nemzeti szinten addig is újból felveheti a kapcsolatot az 
illetékes nemzeti hatóságokkal a jogai érvényesítése és/vagy fellebbezés benyújtása 
érdekében, az említett közösségi joggyakorlatra támaszkodva, ha esetleg az illetékes nemzeti 
bíróságok megtagadnának tőle egy kizárólag női köztisztviselők számára előírt kedvezményt.

                                               
1 Lásd a C-366/99. sz. GRIESMAR-ügyet, amelyben 2001. november 29-én hoztak ítéletet, valamint a C-206/00. 
sz. MOUFLIN-ügyet, amelyben 2001. december 13-án hoztak ítéletet.
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Hangsúlyozzuk, hogy amíg ezek a megkülönböztető szabályok érvényben vannak, a francia 
hatóságoknak ugyanazokat a kedvezményeket kell adniuk a hátrányos helyzetű csoport –
ebben ez esetben a férfi köztisztviselők – számára, mint amelyeket megadnak a női 
köztisztviselőknek.

A kérdéses nemzeti rendelkezések bármilyen módosítása – amelyről a francia hatóságok 
határoznak – adott esetben mindenkire nézve megszüntetheti mindezeket a kedvezményeket, 
de csak jövőbeli hatállyal.

5. Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2003. szeptember 3.

A Bizottság szolgálatai újból felvették a kapcsolatot a francia hatóságokkal, kérve őket, hogy 
tájékoztassák a Bizottságot a Bíróság joggyakorlata – amely a közösségi jog tekintetében 
vitatja a nemzeti jogszabályaik érvényességét – alapján elfogadni tervezett jogalkotási 
intézkedésekről.

A francia hatóságok ez év elején megerősítették, hogy a nyugdíjak jelenleg folyó reformja 
keretében vizsgálják a kérdést. Azonban semmiféle ütemezés sincs e válaszhoz csatolva.

Konkrét előrelépés hiányában a Bizottság nem fog habozni folytatni az EK-Szerződés 266. 
cikkében előírt jogsértési eljárást.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő közlemény: 2004. augusztus 25.

E petíció a polgári és katonai nyugdíjtörvény L.24. cikkének a férfiak és nők egyenlő 
díjazásának elvével – amelyet a Szerződés 141. cikke ír elő – való összeegyeztethetőségéről 
szól.

A francia bíróságoktól induló két előzetes döntéshozatali eljárás keretében (C-366/99. sz. 
Griesmar-ügy és C-206/00 sz. Mouflin-ügy) a Bíróság megállapította, hogy az említett 
törvénykönyv alapján folyósított nyugdíj a Szerződés 141. cikke szerinti díjazásnak minősül. 
A Bíróság úgy határozott, hogy a törvénykönyv L.12b. cikke nem tehet nemi alapon 
különbséget a nyugdíjak számításakor a gyermeknevelésre tekintettel juttatott 
kedvezményekben, ha a férfi vagy a nő köztisztviselő gondoskodik valóban a gyermeke(i) 
neveléséről.

A Bizottság szolgálatainak megkereséseit követően a francia hatóságok a 2003. augusztus 21-
i 2003-775. sz. törvénnyel módosították a polgári és katonai nyugdíjtörvény több 
rendelkezését. Az e törvény hatálybalépését követő szolgálati időre vonatkozóan a legtöbb 
módosított rendelkezést (beleértve az L.12b. cikket) egyaránt alkalmazni kell férfiakra és 
nőkre, a Szerződés 141. cikkének megfelelően. A 2003-775. sz. törvénnyel végzett 
módosítások vizsgálatát követően a Bizottság szolgálatai mindenesetre megállapították, hogy 
a törvénykönyv L.24. cikkének (3) bekezdése még mindig előnyösebb jogot biztosít a nyugdíj 
folyósításakor a három gyermekes nőknek. Ez egy nemi alapon történő közvetlen 
megkülönböztetés, amely ellentétes a Szerződés 141. cikkével.

A Bizottság szolgálatai kapcsolatban vannak a francia hatóságokkal a Szerződés 226. cikkével 
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előírt eljárással összefüggésben, és kérik őket, hogy tájékoztassák a Bizottság szolgálatait 
azokról az általuk tervezett jogalkotási intézkedésekről, amelyeket a nemzeti jogszabályaik 
közösségi jognak való megfelelése érdekében kívánnak elfogadni.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. április 21.

A Bizottság szolgálataival történt kapcsolatfelvételt követően a francia hatóságok elismerték, 
hogy a törvénykönyv L.24. cikke (3) bekezdésének korábbi szövege nem volt 
összeegyeztethető a Szerződés 141. cikkével. Következésképpen a francia hatóságok 
módosították az L.24. cikk (3) bekezdését a 2004. december 30-i 2004-1485. sz. törvénnyel 
azért, hogy a jövőben azt nőkre és férfiakra egyaránt alkalmazzák, előírva, hogy a 
köztisztviselőnek a gyermekei nevelése végett meg kellett szakítania a szakmai 
tevékenységét.

A Bizottság szolgálatai jelenleg vizsgálják a francia jogszabálynak a Szerződés 141. cikkével 
való összeegyeztethetőségét.

8. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. június 1.

A petíció a polgári és katonai nyugdíjtörvény L.24. cikkének az EK-Szerződés 141. cikkében 
biztosított, a férfiak és nők egyenlő díjazása elvével való összeegyeztethetőségére vonatkozik. 
Monatte úr annak idején amiatt nyújtott be panaszt, hogy a törvénykönyv L.24. cikkében 
említett korengedményes nyugdíj kedvezménye csak a legalább háromgyermekes és legalább 
15 év szolgálati viszonnyal rendelkező női köztisztviselőkre vonatkozik.

A francia bíróságoktól induló két előzetes döntéshozatali eljárás keretében (C-366/99. sz. 
Griesmar-ügy és C-206/00 sz. Mouflin-ügy) a Bíróság megállapította, hogy az említett 
törvénykönyv alapján folyósított nyugdíj a Szerződés 141. cikke szerinti díjazásnak minősül. 
A Bíróság úgy határozott, hogy a törvénykönyv L.12b. cikke nem tehet nemi alapon 
különbséget a nyugdíjak számításakor gyermeknevelésre tekintettel juttatott 
kedvezményekben, ha a férfi vagy a nő köztisztviselő gondoskodik valóban a gyermeke(i) 
neveléséről.

A Bizottság a 2004. októberi felszólító levelében figyelmeztette Franciaországot, hogy az 
L.24. cikk rendelkezései nem egyeztethetők össze a Szerződés 141. cikkével, mivel csak a női 
köztisztviselőkre vonatkoznak. Ezenkívül a Bizottság szerint az L.12. cikk gyermekek után 
járó kedvezményekre vonatkozó rendelkezései sem egyeztethetők össze a Szerződés 141. 
cikkével.

E levél nyomán a francia hatóságok 2004 decemberében módosították a polgári és katonai 
nyugdíjtörvény L.24. cikkének rendelkezéseit. Az e törvény hatálybalépése utáni szolgálati 
viszonyok tekintetében az L.24. cikket mind a férfiakra, mind a nőkre alkalmazni kell. 

A törvénykönyv L.24. cikkének I.(3) bekezdése ezentúl úgy rendelkezik, hogy a nyugdíj 
megállapítására akkor kerül sor, 
„ha a polgári köztisztviselő három élő gyermek apja vagy anyja (…) feltéve, hogy mindegyik 
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gyermeke esetében – az Államtanács rendeletében megszabott feltételek mellett –
megszakította a munkavégzését.”

A törvénykönyv L.24. cikke I.(3) bekezdésének első albekezdésében meghatározott 
munkavégzés-megszakításnak két hónapig kell tartania, és erre a születést vagy 
örökbefogadást megelőző negyedik hét első napja és a születést vagy örökbefogadást követő 
tizenhatodik hét utolsó napja közötti időtartamban kell, hogy sor kerüljön (lásd a 
törvénykönyv R.37. cikkének első albekezdését).

Ebből eredően a férfiak számára igen nehéz a korengedményes nyugdíj kedvezményének 
igénybevétele, mivel az apának a munkavégzését a szülési szabadság időtartama alatt kellene 
bizonyos időre megszakítania. Mivel az apának járó szülési szabadság időtartamára bérfizetés 
nem történik, nyilvánvalónak tűnik, hogy az egyetlen családi jövedelemforrásról nem könnyű 
lemondani. Ráadásul az L.24. cikk módosításának hatálybalépése előtt született gyermekek 
esetében az apák még nehezebben tudják ezt a feltételt teljesíteni.

A Bizottság szolgálatai tanulmányozzák, hogy az új L.24. cikk megvalósítja-e a közvetett 
megkülönböztetés esetét. Ha igen, akkor a Bizottság határozhat a Szerződés 226. cikkében 
előírt eljárás elindításáról.

9. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. május 5.

Ahogy azt a panaszossal már közölték, a Bizottság 2004. októberben felszólító levelet küldött 
Franciaországnak, és jelezte, hogy az 1990-től 2003-ig tartó időszakot illetően az új L.12b. 
cikkel előírt további feltétel, amely szerint a munkavégzést két hónapig meg kell szakítani, 
nem egyeztethető össze az EK-Szerződés 141. cikkével.

A francia hatóságok válaszának részletes vizsgálatát követően a Bizottság 2007. júliusban 
kiegészítő felszólító levelet küldött Franciaországnak. Ebben a levélben a Bizottság kiemelte, 
hogy a férfi köztisztviselőknek kiegyenlítő ellátásokat juttató nemzeti rendelkezéseket 
visszaható hatállyal 1990. május 17-től kell alkalmazni. Ekképpen a Bizottság úgy véli, hogy 
a francia hatóságok által a nemzeti jogvesztő határidőkre történő utalás nem elégséges alap 
ahhoz, hogy a visszaható hatállyal való átültetés szükségességét kifogásolják.

Franciaország a 2007. szeptember 7-i levelével válaszolt a kiegészítő felszólító levélre. A 
Bizottság jelenleg vizsgálja ezt a választ az ügyben teendő esetleges újabb lépések céljából.

10. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV VII): 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. 
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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 érkezett, úgy vélte, hogy a 2003-as 
jogszabályok bizonyos szempontból továbbra is hátrányos megkülönböztetést tartalmaztak, és 
2004-ben jogsértési eljárást indított. 

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.


