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Temats: Lūgumraksts Nr. 1325/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais M. C., 
par viņa vecuma pensiju 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sīki izklāsta secinājumus, kurus izdarījušas Francijas administratīvās 
tiesas Amjēnā un kurus viņš apstrīd, uzskatot, ka tajos nav ņemti vērā ES līgumu noteikumi 
attiecībā uz dzimumu diskrimināciju, tāpēc viņš saņem mazāk, nekā viņam būtu tiesības 
saņemt. Viņš norāda, ka Francijas Civilkodeksā, ar kuru administratīvā tiesa ir pamatojusi 
savus lēmumus, nav precīzi atspoguļoti ES tiesību aktu noteikumi. Viņš apgalvo, ka 
gadījumā, ja dzimumu līdztiesība būtu pilnībā jāatzīst, viņam faktiski būtu tādas pašas tiesības 
kā sievietēm, kas strādājušas tajā pašā nozarē un tādu pašu periodu, bet pensionējoties saņem 
lielāku pensiju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 14. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs ir uzsācis tiesvedību Amjēnas administratīvajā tiesā, kurā viņš 
pieprasa sev tiesības uz vecuma pensijas saņemšanu, pamatojoties uz tā sauktajiem „bērna 
kompensācijas pabalstiem”. Minētais pabalsts nodrošina pakalpojumu kredītus un agrīnu 
pensionēšanos, un to piešķir civildienesta kalpotājiem, lai kompensētu karjeras pārtraukumus 
saistībā ar bērna audzināšanu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Civilo un militāro pensiju 
kodeksā, uz ko tiesa pamatojās, lai noraidītu viņa prasību, ir pārkāpti ES tiesiskie noteikumi 
par vienlīdzīgu samaksu. Viņš uzskata, ka Pensiju kodekss padara neiespējamu, ka 
civildienesta ierēdnis vīrietis varētu izmantot pakalpojumu kredītus un agrīnu došanos pensijā, 
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jo, pirmkārt, tos atpakaļejoši piemēro situācijām, kas bijušas pirms Pensiju kodeksa 
pieņemšanas, un, otrkārt, viņa bērni piedzima tad, kad tēviem nebija pieejama nekāda 
atvaļinājuma shēma.
Komisija 2004. gada augustā, veicot tiesas spriedumu pēcpārbaudi Griesmar lietā (C-366/99), 
uzsāka pārkāpuma procedūru par vairākiem aspektiem Francijas civildienesta kalpotāju 
agrīnās pensionēšanās shēmā. Francija 2003. gadā, īstenojot pasākumu atbilstīgi spriedumam
Griesmar lietā, pieņēma jaunu tiesību aktu, lai civildienesta kalpotāji vīrieši varētu izmantot 
pakalpojumu kredītus un agrīnu pensionēšanos, kas pirms tam bija iespējams tikai sievietēm 
civildienestā. Lai civildienesta kalpotāji varētu izmantot jauno Francijas tiesību aktu, tajā tika 
noteikta prasība par divu mēnešu pārtraukumu karjerā, kam bija jābūt ļoti pietuvinātam bērna 
dzimšanai. Tas tika piemērots arī atpakaļejoši attiecībā uz laikposmiem pirms jaunā tiesību 
akta pieņemšanas. Pārkāpuma procedūrā Komisija secināja, ka šie noteikumi ir diskriminējoši 
pret vīriešiem.

Lai novērstu Komisijas bažas, Francija 2010. gada 9. novembrī pieņēma jaunu tiesību aktu, 
paplašinot laikposmu, cik ilgam jābūt pārtraukumam civildienesta kalpotāja karjerā, lai viņš 
būtu tiesīgs pretendēt uz agrīnās pensionēšanās shēmu. Karjeras pārtraukuma veids varēja būt 
ne tikai īpaša atvaļinājuma shēma — piemēram, dzemdību atvaļinājums, adopcijas 
atvaļinājums un vecāku atvaļinājums —, bet to varēja aprēķināt arī pēc nepilnā darba laika 
bērna audzināšanas nolūkā. Tas ļāva dot vērtējumu, ka nosacījumi tiesību iegūšanai uz 
pakalpojumu kredītiem un agrīnu pensionēšanos, kas noteikti jaunajā Francijas tiesību aktā, 
nav diskriminējoši, un 2011. gada 6. aprīlī slēgt pārkāpuma procedūru.

Lionas administratīvā apelācijas tiesa jau iepriekš 2013. gadā lūdza sniegt prejudiciālu 
nolēmumu par jautājumiem, kas skar problēmas, ko izvirzījis lūgumraksta iesniedzējs. Pašlaik 
šī lieta (C-173/13 Leone) iesniegta izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.

Slēdzot pārkāpuma procedūru, Komisija pauda viedokli, ka Francijas Pensiju kodekss tā 
2010. gadā pieņemtajā redakcijā atbilst ES tiesību normām dzimumu līdztiesības un 
vienlīdzīga atalgojuma jomā. Tā kā agrīnās pensionēšanās shēmas un pakalpojumu kredītu 
nolūks ir kompensēt karjeras pārtraukumus, kas radušies bērna dzimšanas dēļ, nosacījums, ka 
šādam pārtraukumam ir jābūt, šķiet, ir pamatots.

Lieta, ko Eiropas Savienības Tiesa izskata, sniegs autoritatīvu situācijas juridisko skaidrojumu 
lietā, kuru aprakstījis lūgumraksta iesniedzējs.


