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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 826/2001, którą złożył Christian Monatte (Francja) w sprawie 
dyskryminacji na tle płci

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, ojciec czwórki dzieci, pracował przez 30 lat w administracji francuskiej i 
występuje przeciwko dyskryminacji, jaka, jego zdaniem, jest związana z wiekiem 
emerytalnym przewidzianym artykułem L.24 kodeksu emerytalnego. Przepis ten w istocie 
zastrzega korzyść wcześniejszej emerytury wyłącznie dla kobiet urzędniczek z co najmniej 
piętnastoletnim stażem będących matkami co najmniej trojga dzieci. Zainteresowany dodaje, 
że przepis ten tworzy jawną nierówność pomiędzy mężczyznami i kobietami.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 28 stycznia 2002 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 kwietnia 2002 r.

Składający petycję jest urzędnikiem administracji francuskiej skarżącym się na fakt, że 
francuski kodeks emerytur służb cywilnych i wojskowych zastrzega korzyść wcześniejszej 
emerytury wyłącznie dla kobiet urzędniczek z co najmniej piętnastoletnim stażem będących 
matkami co najmniej trojga dzieci, a wyklucza to prawo w przypadku urzędników mężczyzn 
znajdujących się w takiej samej sytuacji.

Służby Komisji stwierdziły już, że w ramach swojego ustawodawstwa krajowego dotyczącego 
systemu emerytur urzędników państwowych, rząd francuski nie stosuje poprawnie art. 141 
Traktatu WE i dyrektyw 86/378/EWG i 96/97/WE dotyczących równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w zawodowych systemach ubezpieczeń społecznych. Stwierdzono kilka przypadków
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dyskryminacji związanych z płcią, w szczególności w dziedzinie rent po zmarłym małżonku, a 
także w przypadku korzyści i praw do emerytury przysługujących urzędnikom państwowym, 
którzy wychowywali dzieci, a które są korzystniejsze dla kobiet lub przysługują tylko kobietom.

Trybunał Sprawiedliwości, do którego skierowano dwie sprawy przedwstępne1, orzekł w tym 
temacie, potwierdzając, że emerytury francuskiego systemu emerytalnego urzędników 
państwowych stanowią wynagrodzenie w rozumieniu art. 119 Traktatu (aktualnie art. 141 
Traktatu WE) i zakwestionował ważność niektórych przepisów francuskiego kodeksu 
emerytur służb cywilnych i wojskowych w świetle mającego zastosowanie prawa 
wspólnotowego. Orzeczenie dotyczyło w szczególności przepisów prawnych, które 
wykluczają urzędników mężczyzn zajmujących się rzeczywiście wychowywaniem dzieci z 
korzyści zaliczenia tego przy obliczaniu emerytury oraz przepisów dających tylko 
urzędnikom płci żeńskiej prawo do natychmiastowej emerytury, gdy współmałżonek zostaje 
kaleką lub jest nieuleczalnie chory, co uniemożliwia mu wykonywanie jakiegokolwiek 
zawodu.

Służby Komisji wystąpiły już do władz francuskich, aby położyć kres tej nieuzasadnionej 
dyskryminacji w rozumieniu prawa wspólnotowego.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 listopada 2002 r.

Służby Komisji nawiązały ponownie kontakt z władzami francuskimi zwracając się do nich o 
przesłanie informacji dotyczących działań ustawodawczych, jakie zamierzają one podjąć w 
związku z orzeczeniami GRIESMAR, C-366/99 i MOUFLIN, C-206/00 kwestionującymi 
ważność ich ustawodawstwa krajowego w świetle prawa wspólnotowego.

W swojej odpowiedzi z dnia 19 kwietnia 2002 r. władze francuskie poinformowały, że rząd 
francuski przyjmuje do wiadomości stanowisko Trybunału Sprawiedliwości i będzie się starał 
dostosować ustawodawstwo. Ponieważ wyżej określone przepisy mają charakter 
ustawodawczy, ich przyjęcie wymaga działania Parlamentu, które uwzględniając odnowienie 
składu Zgromadzenia Narodowego przewidziane na czerwiec mogłoby mieć miejsce dopiero 
w drugiej połowie 2002 r. Komisja nie zawaha się, w razie potrzeby, przejść do drugiego 
etapu procedury przewidzianej artykułem 226 Traktatu, wysyłając powiadomienie o 
nieprzestrzeganiu prawa przeciwko rządowi francuskiemu w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom na mocy art. 141 Traktatu i dyrektyw 86/378/EWG oraz 96/97EWG w 
ramach systemów służby publicznej we Francji.

W każdym razie, składający petycję może już teraz skontaktować się z właściwą instytucją 
administracyjną w kraju w celu dochodzenia swoich praw i/lub złożenia odwołania na 
poziomie krajowym od ewentualnej decyzji odmowy przyznania korzyści, do której mają 
prawo jedynie urzędnicy kobiety, do odpowiedniego sądu krajowego w oparciu o wyżej 
cytowane orzecznictwo wspólnotowe.

Należy uściślić, że tak długo, jak te dyskryminacyjne zasady będą obowiązywały, władze 
francuskie będą musiały przyznać grupie dyskryminowanej – w tym przypadku urzędnikom 

                                               
1 Patrz sprawa przedwstępna GRIESMAR, C-366/99, orzeczenie wydane dnia 29.11.2001 r. i sprawa 
MOUFLIN, C-206/00, orzeczenie z dnia 13.12.2001 r.
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płci męskiej – takie same korzyści, jakie przyznaje się kobietom.

Wszelkie zmiany tych przepisów krajowych, o jakich zadecydowałyby władze francuskie, 
mogłyby, w danym przypadku, zmierzać do zniesienia jakichkolwiek przywilejów tego 
rodzaju dla wszystkich pod warunkiem, że będą one wywoływały skutek prawny w 
przyszłości.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 września 2003 r.

Służby Komisji nawiązały ponownie kontakt z władzami francuskimi zwracając się do nich o 
przesłanie informacji dotyczących działań ustawodawczych jakie zamierzają one podjąć w 
związku z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości kwestionującym ważność ich 
ustawodawstwa krajowego w świetle prawa wspólnotowego.

Władze francuskie potwierdziły na początku tego roku, że sprawa jest rozpatrywana w 
ramach aktualnej reformy systemu emerytalnego. Jednak do odpowiedzi tej nie dołączono 
żadnego terminarza.

Przy braku konkretnych postępów, Komisja nie zawaha się przed procedurą w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom przewidzianą artykułem 226 Traktatu WE.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 sierpnia 2004 r.

Niniejsza petycja dotyczy zgodności art. L.24 Kodeksu emerytur służb cywilnych i 
wojskowych z zasadą równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn gwarantowaną artykułem 
141 Traktatu WE.

W ramach dwóch spraw przedwstępnych pochodzących z sądów francuskich (C-366/99 
Griesmar oraz C-206/00 Mouflin), Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że emerytury 
wypłacane na mocy Kodeksu stanowią wynagrodzenie w rozumieniu art. 119 Traktatu WE. 
Orzekł on, że artykuł L.12b Kodeksu nie może wprowadzać rozróżnienia na podstawie płci w 
zakresie zaliczania przy obliczaniu emerytury okresu wychowywania dzieci, gdy urzędnik 
płci męskiej podobnie jak urzędnik płci żeńskiej rzeczywiście wychowuje swoje 
dziecko/dzieci.

W następstwie kontaktów ze służbami Komisji władze francuskie zmieniły kilka przepisów 
Kodeksu emerytur służb cywilnych i wojskowych ustawą nr 2003-775 z dnia 21 sierpnia 2003 
r. W przypadku okresów służby, począwszy od wejścia w życie tej ustawy, większość 
zmienionych przepisów (w tym art. L.12b) stosuje się zarówno do mężczyzn jak i do kobiet, 
zgodnie z art. 141 Traktatu WE. Jednak po przeanalizowaniu zmian dokonanych ustawą nr 
2003-775, służby Komisji stwierdziły, że artykuł L.24(3) Kodeksu w dalszym ciągu 
przewiduje korzystniejsze prawo dla kobiet będących matkami trojga dzieci przy ustalaniu 
wysokości emerytury. Stanowi to dyskryminację bezpośrednią opartą na płci, niezgodnie z 
art. 141 Traktatu WE. Stanowi to dyskryminację bezpośrednią opartą na płci, niezgodnie z art. 
141 Traktatu WE.

Służby Komisji pozostają w kontakcie z władzami francuskimi odnośnie do procedury 
przewidzianej art. 226 Traktatu WE, zwracając się do nich o informacje o działaniach 
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ustawodawczych, jakie zamierzają one podjąć w celu uzgodnienia ustawodawstwa krajowego 
z prawem wspólnotowym.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 21 kwietnia 2006 r.

W następstwie interwencji służb Komisji władze francuskie zgodziły się, że dawny tekst art. 
L.24 ust. 3 Kodeksu nie był zgodny z art. 141 Traktatu WE. W rezultacie władze francuskie 
zmieniły art. L.24 ust. 3 ustawą nr 2004-1485 z dnia 30 grudnia 2004 r., tak, aby miała ona 
zastosowanie w równym stopniu do mężczyzn i kobiet, wprowadzając jednocześnie wymóg 
przerwania działalności zawodowej przez urzędnika w celu wychowywania dzieci.

Służby Komisji są w trakcie badania zgodności ustawodawstwa francuskiego z art. 141 
Traktatu WE.

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 1 czerwca 2007 r.

Petycja dotyczy zgodności art. L.24 Kodeksu emerytur służb cywilnych i wojskowych z 
zasadą równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet zagwarantowaną w art. 141 Traktatu WE. 
Christian Monatte złożył w przeszłości skargę na fakt, że przywilej wcześniejszej emerytury 
na mocy art. L.24 Kodeksu przyznawany był jedynie urzędniczkom, które są matkami co 
najmniej trojga dzieci i które mają co najmniej piętnastoletni staż pracy.

W ramach dwóch spraw przedwstępnych pochodzących z sądów francuskich (C-366/99 
Griesmar oraz C-206/00 Mouflin), Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że emerytury 
wypłacane na mocy Kodeksu stanowią wynagrodzenie w rozumieniu art. 119 Traktatu WE. 
Orzekł on, że artykuł L.12b Kodeksu nie może wprowadzać rozróżnienia na podstawie płci w 
zakresie zaliczania przy obliczaniu emerytury okresu wychowywania dzieci, gdy urzędnik 
płci męskiej podobnie jak urzędnik płci żeńskiej rzeczywiście wychowuje swoje 
dziecko/dzieci.

W oficjalnym upomnieniu z października 2004 r. Komisja wskazała władzom francuskim, że 
przepisy art. L.24 nie są zgodne z art. 141 Traktatu WE, ponieważ dotyczą jedynie kobiet 
urzędniczek. Ponadto zdaniem Komisji przepisy art. L.12 dotyczącego dodatków związanych 
z posiadaniem dzieci także nie są zgodne z art. 141 Traktatu WE.

W następstwie wyżej wymienionego pisma władze francuskie zmieniły w grudniu 2004 r. 
przepisy art. L24 Kodeksu emerytur cywilnych i wojskowych. Dla okresów służby począwszy 
od wejścia w życie tej ustawy art. L.24 stosuje się na równi do mężczyzn i kobiet. 

Art. L.24 ust. I pkt 3 Kodeksu stanowi od tej pory, że określenie wysokości emerytury 
następuje: „gdy urzędnik służby cywilnej jest rodzicem trojga żyjących dzieci (...) pod 
warunkiem, że dla każdego dziecka przerwał/a on/a swoją działalność zawodową zgodnie z 
wymogami określonymi dekretem Najwyższego Sądu Administracyjnego”.

Przerwanie działalności przewidziane w pierwszym akapicie punktu 3 ust. I art. L.24 Kodeksu 
musi trwać dwa miesiące i mieć miejsce w okresie pomiędzy pierwszym dniem czwartego 
tygodnia przed urodzeniem lub adopcją a ostatnim dniem szesnastego tygodnia po urodzeniu 
lub dokonaniu adopcji (patrz akapit 1 art. R.37 Kodeksu).
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W rezultacie, biorąc pod uwagę, że ojciec musiałby przerwać swoją działalność zawodową 
częściowo w czasie trwania urlopu macierzyńskiego, mężczyźni napotykają znaczne 
trudności w korzystaniu z wcześniejszej emerytury. Jako że w okresie urlopu rodzicielskiego 
ojciec nie otrzymuje wynagrodzenia, wydaje się trudne zrezygnować z jedynego dochodu 
rodziny. Ponadto, odnośnie do dzieci urodzonych przed wejściem w życie zmiany art. L.24, 
ojcowie napotykają jeszcze większe trudności, by spełnić wyżej wymienione wymagania.

Służby Komisji badają obecnie, czy nowy art. L.24 wprowadza dyskryminację pośrednią. 
Gdyby tak się okazało, Komisja mogłaby zdecydować o wszczęciu procedury przewidzianej 
w art. 226 Traktatu WE.

9. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 5 maja 2008 r.

Jak już powiadomiono skarżącego, Komisja skierowała do Francji w październiku 2004 r. 
oficjalne upomnienie i wskazała, że w odniesieniu do okresu od 1990 r. do 2003 r., 
dodatkowy warunek przerwania działalności zawodowej na dwa miesiące przewidziany w 
nowym art. L.12 b nie jest zgodny z art. 141 Traktatu WE. 

W następstwie szczegółowego zbadania odpowiedzi władz francuskich Komisja skierowała 
do Francji w lipcu 2007 r. dodatkowe oficjalne upomnienie, w którym podkreśliła, że środki 
krajowe przyznające świadczenia kompensujące na rzecz urzędników płci męskiej muszą być 
stosowane z mocą wsteczną od dnia 17 maja 1990 r. Komisja uważa zatem, że odniesienie 
władz francuskich do krajowych terminów zawitych nie ma zastosowania do prawa do 
wnoszenia sprzeciwów wobec konieczności dokonania transpozycji z mocą wsteczną. 

Francja odpowiedziała na dodatkowe oficjalne upomnienie pismem z dnia 7 września 2007 r. 
Obecnie Komisja analizuje tę odpowiedź, mając na celu podjęcie ewentualnych nowych 
działań w zakresie tej dokumentacji.

10. 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
2003 r. w dalszym ciągu miały charakter dyskryminacyjny, i w 2004 r. wszczęła procedurę w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 
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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.


