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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 826/2001 dėl diskriminacijos dėl lyties, kurią pateikė Prancūzijos
pilietis Christian Monatte

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, keturių vaikų tėvas, 30 metų dirbo Prancūzijos administracinės valdžios 
institucijoje ir protestuoja prieš diskriminaciją dėl pensinio amžiaus, numatyto Pensijų 
kodekso L 24 straipsnyje. Iš tikrųjų pagal šią nuostatą ankstyvo išėjimo į pensiją sistema 
taikoma tik valstybės tarnautojoms moterims, turinčioms ne mažiau kaip tris vaikus ir 
dirbusioms ne trumpiau kaip penkiolika metų. Peticijos pateikėjas priduria, kad šiuo įstatymu
akivaizdžiai pažeidžiamos lygios vyrų ir moterų galimybės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2002 m. sausio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2002 m. balandžio 3 d.

„Peticijos pateikėjas yra Prancūzijos administracinės valdžios institucijos pareigūnas, kuris 
skundžiasi dėl to, jog Prancūzijos Civilių ir karių senatvės pensijų kodekse numatyta, kad 
ankstyvo išėjimo į pensiją sistema taikoma tik valstybės tarnautojoms moterims, turinčioms 
ne mažiau kaip tris vaikus ir dirbusioms ne trumpiau kaip penkiolika metų; šia teise negali 
naudotis valstybės tarnautojai vyrai, kurių padėtis tokia pati.

Komisijos tarnybos jau nustatė, kad Prancūzijos vyriausybė, taikydama nacionalinės teisės 
aktus dėl valstybės tarnautojų senatvės pensijų sistemų, neteisingai įgyvendina EB sutarties 
141 straipsnį ir direktyvas 86/378/EEB bei 96/97/EB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose.  Nustatyti keli 
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diskriminacijos dėl lyties atvejai, visų pirma susiję su reversinėmis pensijomis ir vaikus 
auginusių valstybės tarnautojų lengvatomis ir teisėmis į pensiją, kai didesnės lengvatos 
suteikiamos arba pensijos skiriamos tik moterims.

Šia tema Teisingumo Teismas, nagrinėjęs dvi bylas dėl prašymo priimti prejudicinį 
sprendimą1, neseniai priėmė sprendimus, kuriuose patvirtina, kad pagal Prancūzijos valstybės 
tarnautojų senatvės pensijų sistemą mokamos senatvės pensijos yra užmokesčiai pagal 
Sutarties 119 straipsnį (šiuo metu – EB sutarties 141 straipsnis), ir ginčija tam tikrų 
Prancūzijos Civilių ir karių senatvės pensijų kodekso nuostatų pagrįstumą remdamasis 
taikoma Bendrijos teise. Visų pirma ginčijamos teisės nuostatos, pagal kurias faktiškai vaikus 
auginantiems valstybės tarnautojams vyrams netaikomos lengvatos apskaičiuojant senatvės 
pensijas, ir nuostatos, pagal kurias teisė į senatvės pensiją, mokamą iš karto po to, kai 
sutuoktinis tampa neįgalus ar suserga nepagydoma liga ir dėl to negali dirbti jokio darbo, 
suteikiama tik valstybės tarnautojoms moterims.

Komisijos tarnybos jau kreipėsi į Prancūzijos valdžios institucijas, kad ši Bendrijos teisės 
požiūriu nepagrįsta diskriminacinė praktika nebebūtų taikoma.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2002 m. lapkričio 25 d.

„Komisijos tarnybos dar kartą kreipėsi į Prancūzijos valdžios institucijas ir paprašė, kad jos 
informuotų apie teisėkūros priemones, kurias ketina priimti paskelbus sprendimus Griesmar, 
C-366/99, ir Mouflin, C-206/00, kuriuose ginčijamas Prancūzijos teisės aktų pagrįstumas 
Bendrijos teisės požiūriu.

2002 m. balandžio 19 d. atsakyme Prancūzijos valdžios institucijos nurodė, kad Prancūzijos 
vyriausybė atsižvelgia į Teisingumo Teismo poziciją ir stengsis suderinti teisės aktus.  
Kadangi aptariamos nuostatos susijusios su teisėkūra, jas derinant turi dalyvauti parlamentas, 
kuris negalės imtis veiksmų iki 2002 m. antrojo pusmečio, nes birželio mėn. numatyti 
Nacionalinės Asamblėjos rinkimai. Jei reikės, Komisija nedelsdama įgyvendins kitą Sutarties 
226 straipsnyje numatytos procedūros etapą – Prancūzijos vyriausybei išsiųs pagrįstą 
nuomonę dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Sutarties 141 straipsnį ir direktyvas 
86/378/EEB bei 96/97/EEB, įgyvendinant valstybės tarnautojams Prancūzijoje taikomas 
pensijų sistemas.

Bet kokiu atveju peticijos pateikėjas, siekdamas apginti savo teises, jau gali kreiptis į 
kompetentingą nacionalinės administracinės valdžios instituciją ir (arba) kompetentinguose 
Prancūzijos teismuose apskųsti galimą sprendimą atsisakyti suteikti lengvatas, skirtas tik 
valstybės tarnautojoms moterims, remdamasis minėta Bendrijos Teismo praktika.

Iš tikrųjų patiksliname, kad šių diskriminacinių taisyklių galiojimo laikotarpiu Prancūzijos 
valdžios institucijos nepalankias sąlygas patiriantiems asmenims – šiuo atveju valstybės 
tarnautojams vyrams – turės teikti tokias pat lengvatas kaip ir valstybės tarnautojoms 
moterims.

                                               
1 Žr. 2001 m. lapkričio 29 d. priimtą sprendimą byloje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą Griesmar, C-
366/99, ir 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimą byloje Mouflin, C-206/00.
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Priėmus bet kokį aptariamų nacionalinių nuostatų pakeitimą, dėl kurio nuspręs Prancūzijos 
valdžios institucijos, prireikus galės būti siekiama panaikinti šias lengvatas visiems, jeigu toks 
pakeitimas turės poveikį ateityje.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2003 m. rugsėjo 3 d.

„Komisijos tarnybos dar kartą kreipėsi į Prancūzijos valdžios institucijas ir paprašė, kad jos 
informuotų apie teisėkūros priemones, kurias ketina priimti Teisingumo Teismui paskelbus 
savo sprendimus, kuriuose ginčijamas Prancūzijos teisės aktų pagrįstumas Bendrijos teisės 
požiūriu.

Prancūzijos valdžios institucijos šių metų pradžioje patvirtino, kad klausimas svarstomas 
ruošiantis vykdyti pensijų reformą. Tačiau prie šio atsakymo nepridėtas joks grafikas.

Jeigu nebus pasiekta konkreti pažanga, Komisija nedelsdama pradės EB sutarties 226 
straipsnyje numatytą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.“

6. Papildomas Komisijos pranešimas, gautas 2004 m. rugpjūčio 25 d.

„Šioje peticijoje keliamas klausimas dėl Civilių ir karių senatvės pensijų kodekso L.24 
straipsnio suderinamumo su vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principu, užtikrinamu 
Sutarties 141 straipsnyje.

Nagrinėdamas dvi bylas dėl Prancūzijos teismų prašymų priimti prejudicinius sprendimus (C-
366/99 Griesmar ir C-206/00 Mouflin) Teisingumo Teismas nustatė, kad pagal Kodeksą 
mokama senatvės pensija yra užmokestis pagal Sutarties 141 straipsnį. Jis padarė išvadą, kad 
suteikiant lengvatas, taikomas senatvės pensiją apskaičiuojant vaikų auginimo laikotarpiu, 
Kodekso L.12 straipsnio b punkte negali būti išskiriami vyrai ir moterys, nes valstybės 
tarnautojas vyras, kaip ir valstybės tarnautoja moteris, iš tikrųjų augina savo vaiką (-us).

Komisijos tarnyboms susisiekus su Prancūzijos valdžios institucijomis, šios institucijos 
2003 m. rugpjūčio 21 d. Įstatymu Nr. 2003-775 iš dalies pakeitė kelias Civilių ir karių 
senatvės pensijų kodekso nuostatas. Nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos ir vyrų, ir moterų 
darbui dauguma iš dalies pakeistų nuostatų (įskaitant L.12 straipsnio b punktą) taikomos 
vienodai pagal Sutarties 141 straipsnį. Tačiau išnagrinėjusios Įstatymu Nr. 2003-775 
padarytus pakeitimus Komisijos tarnybos nustatė, kad Kodekso L.24 straipsnio 3 dalyje vis 
dar numatoma tris vaikus turinčioms moterims palankesnė teisė gauti pensiją. Tai yra 
tiesioginė diskriminacija dėl lyties, kuria pažeidžiamas Sutarties 141 straipsnis.

Komisijos tarnybos palaiko ryšius su Prancūzijos valdžios institucijomis pagal Sutarties 226 
straipsnyje numatytą procedūrą ir prašo, kad šios institucijos jas informuotų apie teisėkūros 
priemones, kurių ketina imtis siekdamos suderinti nacionalinės teisės aktus su Bendrijos 
teise.“

7. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. balandžio 21 d.
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„Komisijos tarnyboms susisiekus su Prancūzijos valdžios institucijomis, šios institucijos 
sutiko su tuo, kad buvusios Kodekso L.24 straipsnio 3 dalies nuostatos nesuderinamos su 
Sutarties 141 straipsniu. Todėl Prancūzijos valdžios institucijos 2004 m. gruodžio 30 d. 
Įstatymu Nr. 2004-1485 iš dalies pakeitė L.24 straipsnio 3 dalį, kad ji būtų vienodai taikoma 
ir vyrams, ir moterims, nustatydamos reikalavimą, kad valstybės tarnautojo darbas būtų 
pertrauktas dėl to, kad jis augino vaikus.

Komisijos tarnybos šiuo metu nagrinėja, ar Prancūzijos teisės aktai suderinami su Sutarties 
141 straipsniu.“

8. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. birželio 1 d.

„Peticijoje keliamas klausimas dėl Civilių ir karių senatvės pensijų kodekso L.24 straipsnio 
suderinamumo su vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principu, užtikrinamu EB 
sutarties 141 straipsnyje. Ch. Monatte skundėsi, kad Kodekso L.24 straipsnyje numatyta 
ankstyvo išėjimo į pensiją sistema taikoma tik valstybės tarnautojoms moterims, turinčioms 
ne mažiau kaip tris vaikus ir dirbusioms ne trumpiau kaip penkiolika metų.

Nagrinėdamas dvi bylas dėl Prancūzijos teismų prašymų priimti prejudicinius sprendimus (C-
366/99 Griesmar ir C-206/00 Mouflin) Teisingumo Teismas nustatė, kad pagal Kodeksą 
mokama senatvės pensija yra užmokestis pagal Sutarties 141 straipsnį. Jis padarė išvadą, kad 
suteikiant lengvatas, taikomas senatvės pensiją apskaičiuojant vaikų auginimo laikotarpiu, 
Kodekso L.12 straipsnio b punkte negali būti išskiriami vyrai ir moterys, nes valstybės 
tarnautojas vyras, kaip ir valstybės tarnautoja moteris, iš tikrųjų augina savo vaiką (-us).

2004 m. spalio mėn. oficialiame pranešime Komisija nurodė Prancūzijai, kad L.24 straipsnio 
nuostatos nesuderinamos su Sutarties 141 straipsniu, nes jos taikomos tik valstybės 
tarnautojoms moterims. Be to, Komisijos teigimu, L.12 straipsnio nuostatos, susijusios su 
lengvatomis, taikomomis dėl vaikų skaičiaus, taip pat nesuderinamos su Sutarties 141 
straipsniu.

Gavusios šį oficialų pranešimą Prancūzijos valdžios institucijos 2004 m. gruodžio mėn. iš 
dalies pakeitė Civilių ir karių senatvės pensijų kodekso L.24 straipsnio nuostatas. Nuo šio 
įstatymo įsigaliojimo ir vyrų, ir moterų darbui L.24 straipsnis taikomas vienodai. 

Nuo šiol Kodekso L. 24 straipsnio I skirsnio 3 dalyje numatoma, kad pensija mokama: 
„kai civilis valstybės tarnautojas turi tris gyvus vaikus <...>, jeigu augindamas kiekvieną 
vaiką jis pertraukė darbą Valstybės Tarybos dekrete nustatytomis sąlygomis“.

Kodekso L. 24 straipsnio I skirsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje numatytas darbo pertraukimas 
turi apimti du mėnesius nuo ketvirtos savaitės iki vaiko gimimo ar įvaikinimo pirmosios 
dienos iki šešioliktos savaitės po vaiko gimimo ar įvaikinimo paskutiniosios dienos 
(žr. Kodekso R. 37 straipsnio pirmą pastraipą).

Todėl vyrams labai sunku pasinaudoti ankstyvo išėjimo į pensiją sistema, nes dalis 
laikotarpio, kuriuo tėvas turėtų nutraukti darbą, sutaptų su motinystės atostogų laikotarpiu. 
Kadangi tėvystės atostogos neapmokamos, būtų sunku atsisakyti vienintelio šeimos 
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užmokesčio. Be to, šią sąlygą atitikti dar sunkiau tėvams, kurių vaikai gimė prieš įsigaliojant 
L.24 straipsnio pakeitimui.

Komisijos tarnybos šiuo metu nagrinėja, ar naujuoju L.24 straipsniu įvesta netiesioginė 
diskriminacija. Jeigu tokia diskriminacija įvesta, Komisija galėtų priimti sprendimą pradėti 
Sutarties 226 straipsnyje numatytą procedūrą.“

9. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. gegužės 5 d.

„Kaip jau pranešta peticijos pateikėjui, Komisija 2004 m. spalio mėn. Prancūzijai išsiuntė 
oficialų pranešimą ir nurodė, kad atsižvelgiant į 1990–2003 m. laikotarpį papildoma darbo 
pertraukimo du mėnesius sąlyga, numatyta naujame L.12 straipsnio b punkte, neatitinka EB 
sutarties 141 straipsnio. 

Išsamiai išnagrinėjusi Prancūzijos valdžios institucijų atsakymą Komisija 2007 m. liepos mėn. 
Prancūzijai išsiuntė papildomą oficialų pranešimą. Šiame pranešime Komisija nurodė, kad 
nacionalinės priemonės, pagal kurias valstybės tarnautojams vyrams skiriamos 
kompensacijos, turi būti taikomos atgaline data nuo 1990 m. gegužės 17 d. Todėl Komisija 
mano, kad Prancūzijos valdžios institucijų nurodyti nacionaliniai naikinamieji terminai 
netinkami ir prieštarauja būtinybei taikyti perkeltas nuostatas atgaline data. 

Prancūzija į papildomą oficialų pranešimą atsakė 2007 m. rugsėjo 7 d. raštu. Šiuo metu 
Komisija nagrinėja jos atsakymą, kad būtų galima imtis naujų veiksmų šioje byloje.“

10. (RED VII) Papildomas 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 nagrinėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą.

Komisija supranta, kad teisės akto pakeitimai, atlikti neseniai vykdant pensijų sistemos 
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reformą, nebūtinai turės įtakos peticijos pateikėjo padėčiai. Tačiau šie pakeitimai yra 
nagrinėjimo procedūrų esmė, nes šiomis procedūromis siekiama užtikrinti, kad pagal 
valstybių narių vidaus teisinę sistemą būtų teisingai įgyvendinama ES teisė, o ne spręsti 
individualius ginčus.“


