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Tema: Peticija Nr. 0710/2009 dėl valstybės tarnautojų vyrų diskriminacijos skaičiuojant 
pensiją ir neatsižvelgiant į tėvystės atostogas, kurią pateikė Prancūzijos pilietis 
Michel Desrues

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja valstybės tarnautojų pensijų skaičiavimo taisyklėms. Pagal 
šias taisykles į moterų pensijos laikotarpį įskaitomas motinystės atostogų laikotarpis. Peticijos 
pateikėjas užaugino keturis vaikus ir skaičiuojant pensiją jam nepriklauso laikas, kurį jis buvo 
išleistas tėvystės atostogų. Jis mano, kad šia tvarka pažeidžiamas ES sutarties 141 straipsnis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Peticijos pateikėjas prieštarauja kai kurioms Prancūzijos Civilių ir karių senatvės pensijų 
kodekso nuostatoms, pagal kurias tik moterys turi teisę gauti lengvatų dėl to, kad augino 
vaikus mažiausiai du mėnesius. Peticijos pateikėjas mano, kad šia tvarka pažeidžiamas EB 
sutarties 141 straipsnis.  

Bendrijos teisė. Šiuo klausimu prieš Prancūziją pradėtos pažeidimo nagrinėjimo procedūros 
eiga

Manydama, kad dėl valstybės tarnautojų vyrų, išėjusių į pensiją 1990–2003 m., Įstatymu 
Nr. 2003–775 įtrauktas naujasis Kodekso L.12 straipsnio b punktas, pagal kurį vyrams 
nesuteikiamos tokios pat teisės, kokios anksčiau buvo suteikiamos moterims, ir Kodekso 
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L.24 straipsnio I skirsnio 3 dalis, pagal kurią tris vaikus turinčios valstybės tarnautojos 
moterys iškart gauna pensiją, turi būti laikomi prieštaraujančiais EB sutarties 141 straipsniui, 
2004 m. spalio 18 d. Komisija pagal EB sutarties 226 straipsnyje numatytą procedūrą išsiuntė 
Prancūzijos Respublikai oficialų pranešimą. 2005 m. vasario 15 d. raštu Prancūzijos valdžios 
institucijos atsiuntė atsakymą.
2006 m. lapkričio 13 d. Komisija administraciniu raštu teiravosi Prancūzijos Respublikos, ar 
Prancūzijos valdžios institucijos peržiūrėjo iki 2003 m. rugpjūčio 21 d. Įstatymo Nr. 2004–
737 įsigaliojimo automatiškai arba pagal individualius prašymus suteiktas teises į pensijas. 
Komisija taip pat teiravosi, dėl kokios priežasties pagal naująją Kodekso L.24 straipsnio 
I skirsnio 3 dalį darbo nutraukimo laikotarpis po vaiko gimimo arba įvaikinimo turi būti gana 
trumpas. Prancūzijos valdžios institucijos atsakymą atsiuntė 2007 m. sausio 12 d. raštu.
Atsižvelgdama į 2007 m. birželio 29 d. iš Prancūzijos valdžios institucijų gautus atsakymus į 
oficialų pranešimą ir į 2006 m. lapkričio 13 d. administracinį raštą, Komisija Prancūzijos 
Respublikai išsiuntė papildomą oficialų pranešimą.

Prancūzijos valdžios institucijos į papildomą oficialų pranešimą atsakė 2007 rugsėjo 7 d. 
Prancūzijos nuolatinės atstovybės socialinių reikalų patarėjo raštu.

Pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš Prancūziją jau pradėta. Prancūzijos valdžios 
institucijų atsakymas į papildomą oficialų pranešimą Komisijos netenkina, ji laikosi savo 
nuomonės, todėl 2009 m. birželio 25 d. nusprendė Prancūzijos Respublikai nusiųsti pagrįstą 
nuomonę. Pagal EB sutarties 226 straipsnį pagrįsta nuomonė yra paskutinis pažeidimo 
nagrinėjimo procedūros etapas, po kurio jau galima kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismą. 2009 m. spalio 26 d. Prancūzijos valdžios institucijos atsakė į pagrįstoje nuomonėje 
išdėstytas pastabas, ir Komisija šiuo metu nagrinėja jų atsakymą.“

4. (RED) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticijos pateikėjas prieštaravo sąlygoms, kuriomis teikiamos tam tikros lengvatos, 
numatytos 2003 m. iš dalies pakeistame Civilių ir karių senatvės pensijų kodekse. Šios 
sąlygos suderintos, 2010 m. pabaigoje Prancūzijoje vykdant pensijų sistemų reformą. 

Iki 2003 m. Prancūzijos teisės aktuose buvo numatytos konkrečios lengvatos vaikų turinčioms 
valstybės tarnautojoms moterims (darbo stažo pailginimas ir galimybė naudotis ankstyvo 
išėjimo į pensiją sistema). Priėmus sprendimą Griesmar Prancūzija iš dalies pakeitė teisės 
aktą, kad lengvatomis taip pat galėtų naudotis valstybės tarnautojai vyrai. Tačiau keletą 
skundų gavusi Komisija manė, kad tam tikri 2003 m. iš dalies pakeisto teisės akto aspektai 
tebėra diskriminaciniai, ir 2004 m. pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. 

Į Komisijos pateiktus kaltinimus Prancūzija atsižvelgė praėjusių metų pabaigoje vykdydama 
pensijų reformą. Pagrindiniais pakeitimais panaikinta diskriminacinė ankstyvo išėjimo į 
pensiją nuostata ir išplėstos sąlygos, būtinos norint naudotis su darbo stažu susijusiomis 
lengvatomis. Šiuo pagrindu Komisija 2011 m. balandžio 6 d. baigė pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą.
Komisija supranta, kad teisės akto pakeitimai, atlikti neseniai vykdant pensijų sistemos 
reformą, nebūtinai turės įtakos peticijos pateikėjo padėčiai. Tačiau šie pakeitimai yra 
nagrinėjimo procedūrų esmė, nes šiomis procedūromis siekiama užtikrinti, kad pagal 
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valstybių narių vidaus teisinę sistemą būtų teisingai įgyvendinama ES teisė, o ne spręsti 
individualius ginčus.“


