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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0171/2006 af Miguel Garciá Cacho, spansk statsborger, om 
forskelsbehandling af mænd som følge af forskellig behandling af efterladte- og 
folkepensioner i henhold til spansk lov om obligatorisk folke- og 
invalidepensionsforsikring

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at den spanske lov 9/2005 er diskriminerende, da den behandler 
efterladtepensioner som forenelige med lovpligtige almene folkepensions- og 
invalidepensionsordninger, hvorimod det samme ikke gælder for folkepensionsordninger. Da 
efterladtepension normalt udbetales til kvinder, som således får en mere fordelagtig 
behandling end folkepensionsmodtagere, der hovedsageligt er mænd, hævder andrageren, at 
dette rent faktisk er en form for indirekte forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. juli 2006). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007.

Baggrund:

Anklageren klager over forskelsbehandling med hensyn til visse pensioners forenelighed i 
Spanien. Efter at lov 9/2005 blev vedtaget i Spanien i juni sidste år, behandles 
efterladtepensioner som forenelige med lovpligtige almene folkepensions- og 
invalidepensionsordninger (SOVI), hvorimod de samme bestemmelser ikke gælder for 
socialpensionsordninger. Efter hans mening har en person ikke ret til at få en socialpension og 
folkepension eller invalidepension.

Ifølge "Seguridad Socials" websted (http://www.seg-
social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=6) har man med lov 9/2005 af 6. juni, 
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som gør de obligatoriske alders- og invalidepensioner (SOVI) forenelige med enkepensioner 
under det sociale sikringssystem, ændret den stramme uforenelighed, som var gældende for de 
tidligere SOVI-pensioner.

Fra den 1. september 2005 kan man derfor, samtidig med at man modtager SOVI-pensionen, 
få udbetalt enkepension fra det spanske sociale sikringssystem. Personer, der opfylder kravene 
til at kunne få udbetalt disse pensioner, skal ikke længere vælge mellem dem, og man kan 
modtage begge pensioner samtidig.

Efter andragerens mening er disse bestemmelser ikke blot overflødige, da loven fastsætter 
øvre grænser for at føre denne uforenelighed mellem pensionsordninger ud i livet, men de 
synes også at udgøre en indirekte kønsrelateret forskelsbehandling, da det hovedsagelig er 
kvinder, der modtager SOVI-pensioner samtidig med efterladtepensioner.

Juridisk vurdering:

Hvad angår sociale enkepensioner, finder Rådets direktiv 79/7/CF af 19. december 1978 om 
gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til 
social sikring anvendelse. I henhold til artikel 3, stk. 2, "finder dette direktiv ikke anvendelse 
på bestemmelser om ydelser til efterladte". Derfor gælder det princip om ligebehandling på 
dette område, der er fastsat i artikel 1 i Rådets direktiv 79/7/EF, ikke i forbindelse med 
efterladtepensioner.

Følgelig kan Spanien frit med hensyn til efterladtepensioner vedtage bestemmelser, som ikke 
behøver at være i overensstemmelse med princippet om ligebehandling og forbuddet mod 
indirekte forskelsbehandling. Denne undtagelse fra princippet om ligebehandling med hensyn 
til efterladtepensioner finder ikke anvendelse på reglerne for efterladtepensioners 
uforenelighed med en anden pensionsordning.

Kommission mener derfor, at den spanske lovgivning om efterladtepension er i 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.
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