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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas bendrais bruožais ir pateikdamas kai kuriuos faktus išdėsto Amjeno 
administracinių teismų padarytas išvadas, kurias jis ginčija, nes mano kad teismai nepaiso ES 
sutarčių nuostatų dėl diskriminacijos dėl lyties, ir dėl to peticijos pateikėjas negauna visos jam 
priklausančios pensijos. Peticijos pateikėjas nurodo, kad Prancūzijos civiliniame kodekse, 
kuriuo remdamasis administracinis teismas priėmė savo sprendimus, nėra pakankamu mastu 
atsižvelgiama į ES teisės nuostatas. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad jeigu lyčių lygybė būtų 
visapusiškai pripažįstama, jis iš tikrųjų turėtų tokias pat teises kaip ir moterys, tokios pat 
trukmės laikotarpį dirbusios tame pačiame sektoriuje ir gaunančios didesnę pensiją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Peticijos pateikėjas kreipėsi į Amjeno administracinį teismą, teigdamas, kad jis turi teisę 
gauti senatvės pensiją, skiriamą vadovaujantis vadinamąja „kompensacinių išmokų už vaiką“ 
sistema. Pagal šią sistemą numatyta tarnybos stažo įskaitymo ir ankstyvo išėjimo į pensiją 
galimybė, o ši išmoka teikiama valstybės tarnautojams, siekiant kompensuoti su vaiko 
auginimu susijusias kliūtis profesinei veiklai. Peticijos pateikėjas teigia, kad pagal Valstybės 
tarnautojų ir karininkų senatvės pensijų kodeksą, kuriuo rėmėsi teismas atmesdamas jo 
ieškinį, pažeidžiamos ES teisės nuostatos dėl vienodo užmokesčio. Jis mano, kad pagal 
Pensijų kodeksą valstybės tarnautojams vyrams neįmanoma pasinaudoti tarnybos stažo 
įskaitymo ir ankstyvo išėjimo į pensiją galimybe, nes, pirma, jis taikomas atgaline data tam 
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laikotarpiui, kai Pensijų kodeksas dar nebuvo priimtas, ir, antra, jo vaikai gimė tuomet, kai dar 
nebuvo tėvystės atostogų sistemos.
2004 m. Komisija, vadovaudamasi Teisingumo Teismo sprendimu byloje Griesmar (C-
366/99), pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Prancūzijos valstybės tarnautojų 
ankstyvo išėjimo į pensiją sistemos tam tikrų aspektų. Siekdama laikytis Griesmar byloje 
priimto sprendimo, Prancūzija 2003 m. priėmė naują įstatymą, kad valstybės tarnautojai vyrai 
galėtų pasinaudoti tarnybos įskaitymo ir ankstyvo išėjimo į pensiją galimybe, kuria anksčiau 
naudotis galėjo tik valstybės tarnautojos moterys. Naujajame Prancūzijos įstatyme buvo 
nustatyta, kad norėdami pasinaudoti šiame įstatyme įtvirtintomis nuostatomis valstybės 
tarnautojai turi padaryti dviejų mėnesių profesinės veiklos pertrauką, kuri turi būti kuo arčiau 
vaiko gimimo dienos. Šis reikalavimas taip pat buvo taikomas atgaline data laikotarpiui iki 
naujojo įstatymo priėmimo. Atlikusi pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, Komisija priėjo prie 
išvados, kad šiomis nuostatomis diskriminuojami vyrai.

2010 m. lapkričio 9 d. Prancūzija priėmė naują įstatymą, kuriuo siekta atsižvelgti į Komisijos 
įvardytus susirūpinimą keliančius klausimus, – išplėstas laikotarpis, per kurį valstybės 
tarnautojas turi padaryti profesinės veiklos pertrauką, kad turėtų teisę pasinaudoti ankstyvo 
išėjimo į pensiją sistema. Ši profesinės veiklos pertrauka galėtų apimti ne tik konkrečią 
atostogų sistemą, kaip antai nėštumo ir gimdymo atostogų, įvaikinimo atostogų ar vaiko 
priežiūros atostogų, bet taip pat į ją galėtų būti įskaitomas darbas ne visą darbo dieną vaiko 
auginimo tikslu. Atsižvelgiant į tai, buvo prieita prie išvados, kad Prancūzijos teisės aktuose 
nustatytos sąlygos, kuriomis įgyjama teisė pasinaudoti tarnybos stažo įskaitymo ir ankstyvo 
išėjimo į pensiją galimybe, nėra diskriminuojančios, ir 2011 m. balandžio 6 d. pažeidimo byla 
buvo baigta nagrinėti.

Anksčiau 2013 m. Liono apeliacinis administracinis teismas pateikė prašymą priimti 
prejudicinį sprendimą dėl klausimų, susijusių su peticijos pateikėjo įvardytomis problemomis.
Šiuo metu ši byla (C-173/13 Leone) vis dar nagrinėjama Europos Sąjungos Teisingumo 
Teisme.

Komisija baigė pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, nes laikėsi nuomonės, kad 2010 m. iš 
dalies pakeistas Prancūzijos pensijų kodeksas atitinka ES teisę dėl lyčių lygybės ir vienodo 
užmokesčio. Turint omenyje, kad ankstyvo išėjimo į pensiją sistema ir tarnybos stažo 
įskaitymu siekiama kompensuoti dėl vaiko gimimo susidariusias profesinės veiklos 
pertraukas, iš esmės pagrįsta, kad pasinaudoti šiomis galimybėmis galima tik tuomet, jei tokia 
pertrauka buvo padaryta.

Šiuo metu nagrinėjamos bylos sprendime ESTT pateiks autoritetingą teisinės padėties 
peticijos pateikėjo aprašytu atveju išaiškinimą.“


