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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0710/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais 
Michel Desrues, par civilierēdņu vīriešu diskrimināciju, neņemot vērā bērna 
kopšanas atvaļinājuma laiku, lai aprēķinātu pensiju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret noteikumiem par civilierēdņu pensijām, kuros noteikts, 
ka laiku, ko sievietes izmanto bērna kopšanas atvaļinājumam, ņem vērā, lai aprēķinātu 
pensiju. Viņš ir uzaudzinājis četrus bērnus, bet viņam nav tiesību ieskaitīt pensijas aprēķinos 
laiku, kurā viņš atradās bērna kopšanas atvaļinājumā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
tādējādi tiek pārkāpts Līguma par Eiropas Savienību 141. pants.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 30. septembrī. Komisijai pieprasīts sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd dažus noteiktus nosacījumus Francijas civilo vecuma pensiju 
kodeksā, saskaņā ar kuriem tikai sievietēm ir tiesības uz bonifikācijām par bērnu audzināšanu, 
ja darbs tiek pārtraukts vismaz uz 2 mēnešiem. Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz Eiropas 
Kopienas līguma 141. panta pārkāpumu.  

Kopienas tiesību akti — stāvoklis pārkāpuma procedūrā, kas uzsākta pret Franciju attiecībā uz 
šo lietu

Uzskatot, ka attiecībā uz ierēdņiem vīriešiem, kas aizgājuši pensijā laika posmā no 1990. līdz 
2003. gadam, jaunais kodeksa L.12. panta b) punkts, kāds tas ieviests ar Likumu Nr. 2003–
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775, nepiešķir vīriešiem tādas pašas tiesības, kādas pirms tam bija sievietēm, un ka kodeksa 
L.24.I.3º. pants, kas saglabā nekavējošu pensiju tiesību izmantošanu ierēdnēm sievietēm, kas 
ir trīs bērnu mātes, un tādējādi jāuzskata par neatbilstošu EK līguma 141. pantam, 2004. gada 
18. oktobrī saskaņā ar EK līguma 226. pantā paredzēto procedūru Komisija Francijas 
Republikai nosūtīja brīdinājuma vēstuli. Francijas varas iestādes uz to atbildēja 2005. gada 
15. februāra vēstulē.

Pēc tam ar 2006. gada 13. novembra administratīvo vēstuli Komisija Francijas Republikai 
uzdeva jautājumu, vai Francijas varas iestādes pirms 2003. gada 21. augusta Likuma 
Nr. 2004-737 stāšanās spēkā likvidētās pensiju tiesības pārskatīja „automātiski”, vai, 
pamatojoties uz iespējamām individuālām prasībām. Tā arī interesējās par iemeslu, kāpēc 
darba pārtraukšanai, ko paredz kodeksa jaunais L.24.I.3º. pants, jānotiek diezgan ierobežotā 
laika posmā pēc dzimšanas vai adopcijas. Francijas varas iestādes uz to atbildēja 2007. gada 
12. janvāra vēstulē.
Ņemot vērā informāciju, ko sniedza Francijas varas iestādes pēc brīdinājuma vēstules un pēc 
2006. gada 13. novembra administratīvās vēstules, 2007. gada 29. jūnijā Komisija Francijas 
Republikai nosūtīja papildu brīdinājuma vēstuli.

Francijas varas iestādes uz papildu brīdinājuma vēstuli atbildēja 2007. gada 7. septembra 
Francijas Pastāvīgās pārstāvniecības sociālo lietu padomnieka vēstulē.

Pret Franciju jau bija uzsākta pārkāpuma procedūra. Komisija Francijas varas iestāžu atbildi 
uz papildu brīdinājuma vēstuli neuzskatīja par apmierinošu, tādēļ tā patur savu nostāju un 
nolēma 2009. gada 25. jūnijā Francijas Republikai nosūtīt argumentētu atzinumu.
Argumentēts atzinums ir pārkāpuma procedūras, kas paredzēta EK līguma 226. pantā, 
pēdējais posms pirms iespējamas lietas izskatīšanas Eiropas Kopienu Tiesā. 2009. gada 
26. oktobrī Francijas varas iestādes atbildēja uz novērojumiem, kas izteikti argumentētajā 
atzinumā, un Komisija analizē šīs atbildes saturu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīdēja nosacījumus attiecībā uz dažu priekšrocību piešķiršanu, 
kas paredzēti Civilo un militāro pensiju kodeksā pēc 2003. gadā veiktās tiesību aktu 
grozīšanas. Šie nosacījumi tika pielāgoti, veicot pensijas shēmu reformu, kas Francijā notika 
2010. gada beigās.

Līdz 2003. gadam Francijas tiesību aktos bija saglabātas specifiskas priekšrocības ierēdnēm 
sievietēm, kurām ir bērni (bonifikācijas nodarbinātības laikā un iespēja doties priekšlaicīgā 
pensijā). Pēc sprieduma Griesmar lietā Francija grozīja savus tiesību aktus, lai šādas 
priekšrocības varētu saņemt arī ierēdņi vīrieši. Komisija, kas bija saņēmusi vairākas sūdzības, 
tomēr uzskatīja, ka daži aspekti 2003. gada tiesību aktos joprojām ir diskriminējoši, un 
2004. gadā atklāja pārkāpuma procedūru.

Francija ņēma vērā Komisijas izvirzītās sūdzības pagājušā gada beigās veiktās pensiju 
reformas ietvaros. Galvenās izmaiņas bija diskriminējošā priekšlaicīgas pensijas pasākuma 
svītrošana un to nosacījumu paplašināšana, kas nepieciešami, lai iegūtu bonifikācijas 
nodarbinātības laikā. Uz šāda pamata Komisija 2011. gada 6. aprīlī uzsāka pārkāpuma 
procedūras slēgšanu.
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Komisija apzinās to, ka nesenās pensiju reformas ietvaros veiktās izmaiņas tiesību aktos katrā 
ziņā neietekmēs lūgumraksta iesniedzēja situāciju. Tomēr tas raksturīgs pārkāpuma 
procedūrām, jo to mērķis ir nodrošināt pareizu Eiropas tiesību piemērošanu dalībvalstu 
iekšējā tiesību sistēmā, nevis atrisināt individuālus strīdus.


