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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0171/2006, του Miguel Garciá Cacho, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις σε βάρος των ανδρών λόγω του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο 
αντιμετωπίζει τις συντάξεις επιζώντων και γήρατος η ισπανική νομοθεσία που διέπει 
την υποχρεωτική ασφάλιση συντάξεως γήρατος και αναπηρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο ισπανικός νόμος 9/2005 εισάγει διακρίσεις, δεδομένου ότι 
αντιμετωπίζει τις συντάξεις επιζώντων ως συμβατές προς τις γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις 
που διέπουν τις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, ενώ το ίδιο δεν ισχύει για τα συστήματα 
συντάξεως γήρατος. Δεδομένου ότι οι συντάξεις επιζώντων καταβάλλονται κατά κανόνα σε 
γυναίκες, με αποτέλεσμα να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τους δικαιούχους 
συντάξεως γήρατος, που είναι άνδρες στην πλειονότητά τους, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το 
γεγονός αυτό συνιστά στην ουσία ένα είδος έμμεσης διάκρισης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Ιστορικό:

Ο αναφέρων καταγγέλλει διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τη συμβατότητα ορισμένων 
συντάξεων στην Ισπανία. Κατόπιν της έγκρισης στην Ισπανία τον περασμένο Ιούνιο του 
νόμου 9/2005, οι συντάξεις επιζώντος θεωρούνται συμβατές με τις επίσημες γενικές 
ρυθμίσεις για τις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας (SOVI), ενώ οι ίδιες διατάξεις δεν 
ισχύουν για τα συστήματα συντάξεων λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας. Κατά την άποψή 
του, ένα άτομο δεν δικαιούται να λαμβάνει σύνταξη λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας και 
σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας (SOVI).
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Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της «Seguridad Social» (http://www.seg-
social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=6), ο νόμος 9/2005, της 6ης Ιουνίου, 
που καθιστά τις συντάξεις της υποχρεωτικής ασφάλισης γήρατος και αναπηρίας (SOVI) 
συμβατές με τις συντάξεις χηρείας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, έχει αλλάξει το 
αυστηρό σύστημα μη συμβατότητας που διείπε τις προηγούμενες συντάξεις SOVI.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2005, η είσπραξη της σύνταξης SOVI θα είναι συνεπώς συμβατή με 
την είσπραξη συντάξεων χηρείας από το ισπανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 
Οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ώστε να δικαιούται αυτές τις 
συντάξεις δεν θα χρειάζεται πλέον να επιλέγει μεταξύ αυτών και μπορούν και οι δύο 
συντάξεις να λαμβάνονται ταυτόχρονα.

Κατά την άποψη του καταγγέλλοντος, οι εν λόγω διατάξεις όχι μόνον είναι περιττές, αφού ο 
ίδιος ο νόμος καθορίζει ανώτατα όρια ώστε να ισχύει στην πράξη η ασυμβατότητα μεταξύ 
των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, αλλά και φαίνονται να αποτελούν περίπτωση έμμεσης 
διάκρισης σε σχέση με το φύλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τις συντάξεις SOVI τις λαμβάνουν 
κυρίως γυναίκες σε συνδυασμό με συντάξεις επιζώντος.

Νομική εκτίμηση

Όσον αφορά τις συντάξεις χηρείας της κοινωνικής ασφάλισης, ισχύει η οδηγία 79/7/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Σύμφωνα με 
το άρθρο 3, παράγραφος 2, «η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις περί παροχών 
προς επιζώντες». Επομένως, η αρχή της ίσης μεταχείρισης στον τομέα αυτόν όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 79/7/ΕΚ του Συμβουλίου δεν ισχύει στο πλαίσιο των συντάξεων 
επιζώντος.

Ως αποτέλεσμα αυτού, η Ισπανία μπορεί να εγκρίνει, στον τομέα των συντάξεων επιζώντος, 
διατάξεις οι οποίες ενδεχομένως να μην είναι συμβατές με την αρχή της ίσης μεταχείρισης 
και την απουσία έμμεσης διάκρισης. Η εξαίρεση αυτή από την αρχή της ίσης μεταχείρισης 
στον τομέα της σύνταξης επιζώντος ισχύει επίσης για τους κανόνες που διέπουν την 
ασυμβατότητα της σύνταξης επιζώντος με άλλη σύνταξη.

Η Επιτροπή θεωρεί επομένως ότι η ισπανική νομοθεσία στον τομέα της σύνταξης επιζώντος 
είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο.


