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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0778/2005, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Michel Guillet, par 
Francijas sociālās drošības sistēmas nevienlīdzīgo attieksmi pret sievietēm un vīriešiem 
saistībā ar pensiju režīmu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas izmantot jauno pensiju režīmu, ko piedāvā Francijas sociālās 
drošības sistēma un saskaņā ar ko darbinieki pēc ilgas profesionālās karjeras var doties pensijā 
pirms 60 gadu vecuma. Lūgumraksta iesniedzējam ir 55 gadi, un viņš ir veicis sociālās 
drošības iemaksas vairāk nekā 40 gadus. Tomēr pensiju kase viņam norādīja, ka tikai sievietes 
var doties pensijā no 55 gadu vecuma, bet vīrieši no 60 gadiem un tikai tad, ja ir veikuši 
iemaksas vairāk nekā 40 gadus. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz aizliegumu diskriminēt 
dzimuma dēļ.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 20. decembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2006. gada 12. maijā

Sūdzības iesniedzējs, kurš ir pievienojies notariātu klerku un darbinieku pensiju un sociālās 
drošības kasei un kuram ir vairāk kā 55 gadi, un kurš vairāk kā 40 gadus ir veicis iemaksas, 
izsaka nosodījumu diskriminējošiem noteikumiem, kas paredz pensijas vecumu 60 gadi un 
tikai sievietēm ļauj iet pensijā no 55 gadu vecuma.

Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju attiecīgie Francijas tiesību akti, proti, 1990. gada 
20. decembra Dekrēts Nr. 90-1215 par to, kā piemēro 1937. gada 12. jūlija Likumu, ar ko 
izveido notariātu klerku un darbinieku pensiju un sociālās drošības kasi, saskaņā ar tā 
84. pantu paredz tiesības uz pensiju no sešdesmit gadu vecuma. Tomēr tajā pašā pantā 
noteikts, ka šis vecuma nosacījums neattiecas uz divām dažādām situācijām.
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Pirmkārt, tas neattiecas uz apdrošinātajiem, kuriem ir 55 gadi un kuri iemaksas pensiju fondā
veikuši 25 gadus. Otrais izņēmums sešdesmit gadu pensijas vecumam attiecas uz mātēm, 
kurām ir trīs dzīvi vai kara seku dēļ miruši bērni vai vismaz viens bērns, kurš ir vecāks par 
vienu gadu un kuram ir invaliditāte.    

Vairākos spriedumos Eiropas Kopienu Tiesa ir izstrādājusi judikatūru, kas nosaka EK Līguma 
141. panta darbības jomu attiecībā uz pensiju režīmiem, kuri ir izveidoti un kurus regulē tieši 
ar likumu, piemēram, ar 1990. gada 20. decembra Dekrētu Nr. 90-1215 par to, kā piemēro 
1937. gada 12. jūlija Likumu, ar ko izveido notariātu klerku un darbinieku pensiju un sociālās 
drošības kasi. Šī judikatūra paredz, ka šāds režīms ietilpst Līguma 141. panta darbības jomā 
tad, ja pensiju darba ņēmējam maksā darba attiecību dēļ, kas viņu saista ar bijušo darba 
devēju, kā tas ir gadījumā, ja:

• pensiju režīms attiecas tikai uz darba ņēmēju konkrētu kategoriju;

• pensija ir tieši atkarīga no nostrādātā laika;

• to aprēķina, pamatojoties uz darba ņēmēja pēdējo algu.

Eiropas Kopienu Tiesa šādu argumentāciju ir piemērojusi galvenokārt, bet ne tikai, ierēdņu 
vecuma pensijām, tostarp saistībā ar divām prejudiciālu jautājumu lietām, ko bija iesniegušas 
Francijas tiesas (lieta Griesmar, C-366/99 un Mouflin, C-206/00). Tomēr šos pašus kritērijus 
piemēro arī ārpus šī konteksta, kā liecina lieta Evrenopoulos (C-147/95), attiecībā uz darba 
ņēmējiem, ko nodarbināja Grieķijas valsts elektrības uzņēmums – sui generis valsts struktūra, 
kurai ir juridiskās personas statuss un kuras funkciju lielāko daļu, tostarp funkcijas, ko tā veic 
kā darba devējs, reglamentē privātās tiesības, un kurai apdrošināšanas režīms, ieskaitot 
pensijas, bija izveidots tieši ar likumu. Turklāt lietā Podesta (C-50/99) Eiropas Kopienu Tiesa 
tos pašus principus un tos pašus kritērijus piemēroja papildu pensijas režīmiem, kas bija 
izveidoti ar valsts starpnozaru līgumiem ārpus valsts sektora, kuri ir obligāti saskaņā ar 
Francijas sociālās drošības kodeksu. 
Tāpēc ir jākonstatē, ka ir izpildīti visi iepriekš minēti Eiropas Kopienu Tiesas judikatūras 
nosacījumi. Klerkiem un darbiniekiem paredzētais režīms acīmredzot attiecas tikai uz šo 
konkrēto darba ņēmēju kategoriju.
Kā paredz Dekrēta Nr. 90-1215 85. pants, vecuma pensija par katru iemaksu veikšanas gadu ir 
2 % no gada algas, kas definēta 89. pantā, un tādējādi ir tieši atkarīga no nostrādātā laika. 
Dekrēta 89. pantā noteikts, ka alga, kas ir pamatā vecuma pensijas aprēķināšanai, ir gada 
vidējā alga, kas atbilst to iemaksu veikšanas laika posmiem, kuras maksātas to desmit gadu 
laikā, kurus apdrošinātajam ir visizdevīgāk ņemt vērā, bet tad, ja iemaksu veikšanas laika 
posms ir mazāks par desmit gadiem, par pamatu ņem vidējo algu, kas atbilst šādam laika 
posmam. Pat ja pensija nav aprēķināta, pamatojoties uz algu, kas bijusi laikā, kad attiecīgā 
persona aizgājusi pensijā, Eiropas Kopienu Tiesa paskaidroja, ka attiecībā uz 141. panta 
piemērošanu būtiska nozīme ir saiknei starp pensijas lielumu un algas lielumu. Tāpēc Eiropas 
Kopienu Tiesa spriedumā Niemi (C-351/00) konstatēja, ka tas, ka pensija ir noteikta, 
pamatojoties uz tā atalgojuma vidējo lielumu, kas saņemts laika posmā tikai dažus gadus 
pirms aiziešanas pensijā, ir pietiekams, lai izpildītu nosacījumu attiecībā uz šo saikni. Nav 
nekādu aspektu, kas attaisnotu atšķirīgu argumentāciju attiecībā uz šeit izskatāmo režīmu, 
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kurā tiek ņemta vērā vidējā alga, kas saņemta desmit visizdevīgākajos gados, kuri parasti ir 
desmit pēdējie gadi. 
Tāpēc ir jāievēro EK Līguma 141. pantā garantētais princips, kas nosaka, ka vīriešiem un 
sievietēm jāsaņem vienāda samaksa. Tādējādi pret pensiju jāattiecas tāpat kā pret atalgojumu, 
proti, jebkura priekšrocība, kas valsts likumdošanā paredzēta tikai darbiniekiem sievietēm, ir 
jāpiešķir arī darbiniekiem vīriešiem, kas atbilst tiem pašiem nosacījumiem. Dekrēta Nr. 90-
1215 84. pants attiecībā uz pensijas vecuma pazemināšanu tikai sievietēm, ņemot vērā 
iepriekš minētos apstākļus, nav saderīgs ar EK Līguma 141. pantu.  

Komisija tuvākajā laikā sazināsies ar Francijas iestādēm un aicinās tās informēt par saviem 
apsvērumiem attiecībā uz šo problēmu. Pēc tam, kad tā būs iepazinusies ar šiem 
apsvērumiem, vai gadījumā, ja noteiktajā termiņā tie netiks iesniegti, Komisija patur tiesības, 
ja vajadzīgs, nosūtīt brīdinājuma vēstuli saskaņā ar EK Līguma 226. pantu.

4. Komisijas papildu atbilde saņemta 2007. gada 28. februārī

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru ir jāievēro EK Līguma 141. pantā garantētais 
princips, kas nosaka, ka vīriešiem un sievietēm jāsaņem vienāda samaksa. Tāpēc pret pensiju 
jāattiecas tāpat kā pret atalgojumu, proti, jebkura priekšrocība, kas valsts tiesību aktos 
paredzēta tikai darbiniekiem sievietēm, ir jāpiešķir arī darbiniekiem vīriešiem, kas atbilst tiem 
pašiem nosacījumiem. Tādējādi Dekrēta Nr. 90-1215 84. pants attiecībā uz pensijas vecuma
pazemināšanu tikai sievietēm, ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, nav saderīgs ar EK 
Līguma 141. pantu.  

Komisija 2006. gada 1. decembra nosūtījusi vēstuli Francijas iestādēm un ir tās aicinājusi divu 
mēnešu laikā informēt par saviem apsvērumiem attiecībā uz šo problēmu.


