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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 826/2001, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Christian 
Monatte, par diskrimināciju, kas esot saistīta ar dzimumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, četru bērnu tēvs, 30 gadus ir strādājis Francijas valsts pārvaldē un 
sūdzas par diskrimināciju, kas, pēc viņa domām, pastāv attiecībā uz Pensiju kodeksa 
L.24. pantā paredzēto pensionēšanās vecumu. Šis noteikums paredz, ka priekšlaicīgi aiziet 
pensijā var tikai ierēdnes sievietes, kas ir vismaz trīs bērnu mātes un valsts dienestā ir 
nostrādājušas vismaz 15 gadus. Ieinteresētā persona piebilst, ka šis tiesību akts rada uzkrītošu 
vīriešu un sieviešu nelīdztiesību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2002. gada 28. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2002. gada 3. aprīlī.

Lūgumraksta iesniedzējs ir Francijas valsts pārvaldes ierēdnis, kas sūdzas par to, ka Francijas 
Civilo un militāro pensiju kodekss tiesības priekšlaicīgi aiziet pensijā paredz tikai ierēdnēm 
sievietēm, kas ir vismaz trīs bērnu mātes un valsts dienestā ir nostrādājušas vismaz 15 gadus, 
un liedz šīs tiesības ierēdņiem vīriešiem, kuri atrodas tādā pašā situācijā.

Komisijas dienesti jau ir konstatējuši, ka attiecībā uz ierēdņu pensiju sistēmām savā valsts 
tiesiskajā regulējumā Francijas valdība nepareizi piemēro EK līguma 141. pantu un 
Direktīvas 86/378/EEK un 96/97/EK par vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un 
sievietēm īstenošanu sociālā arodnodrošinājuma sistēmās. Ir konstatēti vairāki diskriminācijas
gadījumi dzimuma dēļ, jo īpaši tādā jomā kā no mirušā dzīvesbiedra mantotās pensijas, kā arī 
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attiecībā uz priekšrocībām un tiesībām uz pensiju tiem ierēdņiem, kas ir audzinājuši bērnus, —
tās ir izdevīgākas sievietēm vai tiek piešķirtas tikai sievietēm.

Par šo jautājumu EK Tiesa, kurā bija iesniegtas divas prejudiciāla nolēmuma lietas1, nesen 
pieņēma lēmumus, apstiprinot, ka Francijas ierēdņu pensionēšanās sistēmas pensijas ir darba 
samaksa Līguma 119. panta nozīmē (pašlaik EK līguma 141. pants), un apšaubot Francijas 
Civilo un militāro pensiju kodeksa dažu noteikumu atbilstību piemērojamām Kopienas 
tiesībām. Tās attiecās uz normatīvajiem noteikumiem, kas ierēdņiem vīriešiem, kuri faktiski 
audzināja bērnus, liedz tiesības saņemt piemaksas, ko piešķir, aprēķinot pensiju, kā arī uz 
noteikumiem, kas tikai ierēdnēm sievietēm paredz tiesības nekavējoties saņemt vecuma 
pensiju gadījumā, ja viņu dzīvesbiedrs kļūst par invalīdu vai saslimst ar neārstējamu slimību 
un viņas tāpēc vairs nevar veikt nekādu profesionālo darbību.

Komisijas dienesti jau veic pasākumus attiecībā uz Francijas iestādēm, lai panāktu, ka tās 
izbeidz diskrimināciju, kas saskaņā ar Kopienas tiesībām nav pamatota.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2002. gada 25. novembrī.

Komisijas dienesti ir atkārtoti sazinājušies ar Francijas iestādēm, lūdzot, lai tos pastāvīgi 
informētu par normatīvajiem pasākumiem, ko minētās iestādes paredz veikt pēc spriedumiem 
lietās C-366/99 GRIESMAR un C-206/00 MOUFLIN, kuros ir apšaubīta to valsts tiesību aktu 
atbilstība Kopienas tiesībām.

Francijas iestādes savā 2002. gada 19. aprīļa atbildē norādīja, ka Francijas valdība ir 
iepazinusies ar EK Tiesas nostāju un centīsies pielāgot Francijas tiesību aktus.  Tā kā 
attiecīgajiem noteikumiem ir normatīvs raksturs, to pieņemšanai ir nepieciešama Parlamenta 
iesaistīšanās, kas, ņemot vērā jūnija mēnesī paredzēto Nacionālās asamblejas sastāva 
atjaunošanu, nevar notikt pirms 2002. gada otrā pusgada. Ja būs vajadzīgs, Komisija 
nevilcināsies pāriet uz Līguma 226. pantā paredzētās procedūras nākamo stadiju, Francijas 
valdībai nosūtot pamatotu atzinumu par to, ka attiecībā uz Francijas civildienesta pensiju 
sistēmām netiek ievēroti tie pienākumi, ko paredz Līguma 141. pants un 
Direktīvas 86/378/EEK un 96/97/EK.

Jebkurā gadījumā lūgumraksta iesniedzējs var jau tagad atkārtoti vērsties kompetentajā valsts 
iestādē, lai aizstāvētu savas tiesības un/vai lai, pamatojoties uz iepriekš minēto Kopienas 
judikatūru, valsts līmenī kompetentajās valsts tiesās celtu prasību pret iespējamu lēmumu 
atteikt tādas priekšrocības piešķiršanu, kas paredzēta tikai ierēdnēm sievietēm.

Jāprecizē, ka tikmēr, kamēr pastāv šādi diskriminējoši noteikumi, Francijas iestādēm 
neizdevīgākā stāvoklī esošām grupām, šajā gadījumā ierēdņiem vīriešiem, būs jāpiešķir tādas 
pašas priekšrocības, kādas piešķir ierēdnēm sievietēm.

Jebkādi attiecīgo valsts noteikumu grozījumi, par ko Francijas iestādes varētu pieņemt 
lēmumu, attiecīgā gadījumā varētu atcelt visas priekšrocības ar nosacījumu, ka šiem 

                                               
1 Skatīt prejudiciālā nolēmuma lietu C-366/99 GRIESMAR, spriedums pasludināts 2001. gada 29. novembrī, un 
lietu C-206/00 MOUFLIN, 2001. gada 13. decembra spriedums.
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grozījumiem nav atpakaļejoša spēka.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2003. gada 3. septembrī.

Komisijas dienesti ir atkārtoti sazinājušies ar Francijas iestādēm, lūdzot, lai tos pastāvīgi 
informētu par normatīvajiem pasākumiem, ko minētās iestādes paredz pieņemt pēc EK Tiesas 
judikatūras, kurā ir apšaubīta to valsts tiesību aktu atbilstība Kopienas tiesībām.

Šī gada sākumā Francijas iestādes apstiprināja, ka šis jautājums tiek izskatīts saistībā ar 
pašlaik notiekošo pensiju reformu. Tomēr atbildei nebija pievienots nekāds laika grafiks.

Ja netiks panākts konkrēts progress, Komisija nevilcināsies turpināt EK līguma 226. pantā 
paredzēto pārkāpuma procedūru.

6. Komisijas papildu paziņojums, kas saņemts 2004. gada 25. augustā.

Šis lūgumraksts attiecas uz Civilo un militāro vecuma pensiju kodeksa L.24. panta atbilstību 
Līguma 141. pantā garantētajam principam, kas vīriešiem un sievietēm paredz vienādu darba 
samaksu.

Divās prejudiciāla nolēmuma lietās, ko bija iesniegušas Francijas tiesas (C-366/99 Griesmar
un C-206/00 Mouflin), EK Tiesa konstatēja, ka pensija, ko maksā saskaņā ar minēto kodeksu, 
ir darba samaksa Līguma 141. panta nozīmē. Tā secināja, ka kodeksa L.12.b pants nedrīkst 
paredzēt atšķirību dzimuma dēļ attiecībā uz piemaksām, ko, aprēķinot pensiju, piešķir par 
bērnu audzināšanu, ja ierēdnis vīrietis tāpat kā ierēdne sieviete faktiski uzņemas sava/savu 
bērna(-u) audzināšanu.

Pēc tam, kad Komisijas dienesti sazinājās ar Francijas iestādēm, tās ar 2003. gada 21. augusta 
Likumu Nr. 2003-775 grozīja vairākus Civilo un militāro vecuma pensiju kodeksa 
noteikumus. Attiecībā uz laikposmiem pēc minētā likuma stāšanās spēkā lielākā daļa grozīto 
noteikumu (tostarp L.12.b pants) atbilstoši Līguma 141. pantam ir vienādi piemērojama gan 
vīriešiem, gan sievietēm. Tomēr, izanalizējuši ar Likumu Nr. 2003-775 veiktos grozījumus, 
Komisijas dienesti konstatēja, ka kodeksa L.24. panta 3. punkts attiecībā uz pensijas izmaksu 
joprojām paredz izdevīgākas tiesības sievietēm, kas ir trīs bērnu mātes. Tā ir tieša 
diskriminācija dzimuma dēļ, kas ir pretrunā Līguma 141. pantam.

Saistībā ar Līguma 226. pantā paredzēto procedūru Komisijas dienesti ir sazinājušies ar 
Francijas iestādēm, lūdzot, lai tos pastāvīgi informētu par normatīvajiem pasākumiem, ko 
minētās iestādes paredz veikt, lai nodrošinātu Francijas tiesību aktu atbilstību Kopienas 
tiesībām.

7. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 21. aprīlī.

Pēc tam, kad Komisijas dienesti sazinājās ar Francijas iestādēm, tās piekrita, ka kodeksa 
L.24. panta 3. punkta iepriekšējais teksts nav saderīgs ar Līguma 141. pantu. Tāpēc Francijas 
iestādes ar 2004. gada 30. decembra Likumu Nr. 2004-1485 grozīja L.24. panta 3. punktu, lai 
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to vienādi piemērotu gan vīriešiem, gan sievietēm, vienlaikus nosakot prasību, ka ierēdnim 
jābūt pārtraukušam savu profesionālo darbību, lai audzinātu bērnus.

Komisijas dienesti pašlaik izskata Francijas tiesību aktu saderību ar Līguma 141. pantu.

8. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 1. jūnijā.

Šis lūgumraksts attiecas uz Civilo un militāro vecuma pensiju kodeksa L.24. panta atbilstību 
EK līguma 141. pantā garantētajam principam, kas vīriešiem un sievietēm paredz vienādu 
darba samaksu. Christian Monatte iepriekš sūdzējās, ka kodeksa L.24. pantā paredzētās 
priekšlaicīgas pensionēšanās tiesības piemēro tikai ierēdnēm sievietēm, kas ir vismaz trīs 
bērnu mātes un valsts dienestā ir nostrādājušas vismaz 15 gadus.

Divās prejudiciāla nolēmuma lietās, ko bija ierosinājušas Francijas tiesas (C-366/99 Griesmar
un C-206/00 Mouflin), EK Tiesa konstatēja, ka pensija, ko maksā saskaņā ar minēto kodeksu, 
ir darba samaksa Līguma 141. panta nozīmē. Tā secināja, ka kodeksa L.12.b pants nedrīkst 
paredzēt atšķirību dzimuma dēļ attiecībā uz piemaksām, ko, aprēķinot pensiju, piešķir par 
bērnu audzināšanu, ja ierēdnis vīrietis tāpat kā ierēdne sieviete faktiski uzņemas sava/savu 
bērna(-u) audzināšanu.

Savā 2004. gada oktobra brīdinājuma vēstulē Komisija norādīja, ka L.24. panta noteikumi nav 
saderīgi ar Līguma 141. pantu, jo tie ir piemērojami tikai ierēdnēm sievietēm. Turklāt 
Komisija norādīja, ka ar Līguma 141. pantu nav saderīgi arī L.12. panta noteikumi, kas 
attiecas uz piemaksām par bērniem.

Pēc minētās vēstules Francijas iestādes 2004. gada decembrī grozīja Civilo un militāro 
vecuma pensiju kodeksa L.24. pantu. Attiecībā uz laikposmiem pēc minētā likuma stāšanās 
spēkā L.24. pants ir vienādi piemērojams gan vīriešiem, gan sievietēm. 

Turpmāk kodeksa L.24. panta I.3. daļa nosaka, ka pensiju izmaksā:  
„ja civildienesta ierēdnim ir trīs dzīvi bērni, (..) ar nosacījumu, ka ierēdnis saistībā ar katru 
bērnu ir pārtraucis savu darbību apstākļos, kas noteikti ar Valsts padomes dekrētu”.

Darbības pārtraukšanai, kas paredzēta kodeksa L.24. panta I.3. daļā, jāaptver divi mēneši un 
jānotiek laikposmā starp ceturtās nedēļas pirms dzimšanas vai adopcijas pirmo dienu un 
sešpadsmitās nedēļas pēc dzimšanas vai adopcijas pēdējo dienu (skatīt kodeksa R.37. panta 
pirmo daļu).

Tāpēc vīriešiem ir ļoti grūti izmantot tiesības priekšlaicīgi aiziet pensijā, jo tēvam sava 
profesionālā darbība būtu jāpārtrauc daļēji maternitātes atvaļinājuma laikā. Zinot, ka bērnu 
kopšanas atvaļinājuma laiku tēvam neapmaksā, būtu grūti atteikties no vienīgajiem ģimenes 
ienākumiem. Turklāt tēviem šo nosacījumu izpildīt ir vēl grūtāk attiecībā uz bērniem, kas 
dzimuši pirms L.24. panta grozījumu stāšanās spēkā.

Komisijas dienesti pašlaik analizē, vai jaunais L.24. pants nerada netiešu diskrimināciju. Ja tā 
ir, Komisija varētu nolemt uzsākt Līguma 226. pantā paredzēto procedūru.
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9. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā.

Kā jau paziņots sūdzības iesniedzējam, Komisija 2004. gada oktobrī nosūtīja brīdinājuma 
vēstuli Francijai, kurā norādīja, ka attiecībā uz laikposmu no 1990. gada līdz 2003. gadam 
papildu nosacījums saistībā ar profesionālās darbības pārtraukšanu uz diviem mēnešiem, kas 
paredzēts jaunajā L.12.b pantā, neatbilst EK līguma 141. pantam. 

Pēc Francijas iestāžu atbildes detalizētas izskatīšanas Komisija 2007. gada jūlijā nosūtīja 
Francijai papildu brīdinājuma vēstuli. Minētajā vēstulē Komisija uzsvēra, ka valsts pasākumi, 
saskaņā ar kuriem piešķir kompensējošus pabalstus ierēdņiem vīriešiem, ir jāpiemēro ar 
atpakaļejošu spēku no 1990. gada 17. maija. Tātad Komisija uzskata, ka Francijas iestāžu 
atsauce uz valsts noteiktajiem tiesību izbeigšanās termiņiem nav efektīva, lai iebilstu 
transponēšanas ar atpakaļejošu spēku vajadzībai. 

Uz papildu brīdinājuma vēstuli Francija atbildēja ar 2007. gada 7. septembra vēstuli. Pašlaik 
Komisija analizē šo atbildi attiecībā uz iespējamiem jauniem pasākumiem šajā lietā.

10. (REV VII) Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs iebilda pret dažu priekšrocību piešķiršanas nosacījumiem, ko paredz 
Civilo un militāro pensiju kodekss, sakarā ar 2003. gadā veiktajiem tiesību akta grozījumiem. 
Šie nosacījumi tika pielāgoti Francijā 2010. gada beigās notikušās pensiju sistēmas reformas 
ietvaros. 

Līdz 2003. gadam Francijas tiesību akti paredzēja īpašas priekšrocības ierēdnēm sievietēm, 
kurām ir bērni (piemaksas par dienesta ilgumu un iespēja priekšlaicīgi pensionēties). Saskaņā 
ar spriedumu Griesmar lietā Francija veica grozījumus tās tiesību aktos, lai arī ierēdņi vīrieši 
varētu baudīt šīs priekšrocības. Komisija, saņēmusi vairākas sūdzības, tomēr uzskatīja, ka daži 
2003. gada tiesību akta aspekti joprojām ir diskriminējoši, un 2004. gadā uzsāka pārkāpuma 
procedūru. 

Francija pagājušā gada beigās veiktās pensiju sistēmas reformas ietvaros ņēma vērā Komisijas 
izvirzītos iebildumus. Galvenās izmaiņas bija diskriminējošās priekšlaicīgas pensionēšanās 
sistēmas atcelšana un to nosacījumu paplašināšana, kas vajadzīgi, lai saņemtu piemaksas par 
dienesta ilgumu. Pamatojoties uz to, Komisija izbeidza pārkāpuma procedūru 2011. gada 
6. aprīlī.

Komisija apzinās, ka nesenās pensiju reformas ietvaros notikušās izmaiņas tiesību aktos, 
iespējams, neietekmēs lūgumraksta iesniedzēja situāciju. Tas saistīts ar pārkāpuma procedūru 
īpašo raksturu, jo tās paredzētas, lai nodrošinātu ES tiesību aktu pareizu piemērošanu 
dalībvalstu iekšējā tiesību sistēmā un nevis lai izšķirtu individuālus strīdus.


