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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Miguel Garciá Cacho, spanyol állampolgár által benyújtott 0171/2006 sz. petíció a 
kötelező öregségi és rokkantsági nyugdíjbiztosítás tekintetében a túlélő hozzátartozói 
nyugdíj és az öregségi nyugdíj között a spanyol jogszabályok szerint tett különbségből 
eredően a férfiak megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a 9/2005 sz. spanyol törvény megkülönböztető 
gyakorlatot vezet be, mivel a túlélő hozzátartozó nyugdíjat összeegyeztethetőnek tekinti az 
általános kötelező öregségi és rokkantsági nyugdíjrendszerekkel, míg ugyanez nem 
alkalmazandó az öregségi nyugdíjrendszerekre. Mivel a túlélő hozzátartozói nyugdíjban 
általában nők részesülnek, akik így kedvezőbb elbánásban részesülnek, mint az öregségi 
nyugdíjak kedvezményezettjei, akik általában férfiak, a petíció benyújtója azzal érvel, hogy az 
említett jogszabály lényegében a közvetett megkülönböztetés egyik formája.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. július 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott válasz.

Háttér

A petíció benyújtója megkülönböztető bánásmódról tesz panaszt bizonyos spanyolországi 
nyugdíjak összeegyeztethetősége tekintetében. A 9/2005 sz. spanyol törvény tavaly júniusi 
elfogadása óta a túlélő hozzátartozói nyugdíjat összeegyeztethetőnek tekintik a kötelező 
általános öregségi és rokkantsági (SOVI) nyugdíjrendszerekkel, míg ugyanazon 
rendelkezéseket nem alkalmazzák a öregségi nyugdíjrendszerekre. Véleménye szerint senki 
nem jogosult egyszerre nyugellátásra és öregségi vagy rokkantsági SOVI-nyugdíjra is.

A „Seguridad Social” weboldala alapján (http://www.seg-
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social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=6), a június 6-i 9/2005 sz. törvény, 
amely a kötelező öregségi és rokkantsági nyugdíjat (SOVI) összeegyeztethetőnek tekinti a 
társadalombiztonsági rendszer túlélő hozzátartozói nyugdíjával, megváltoztatta a korábbi 
SOVI-nyugdíjakra vonatkozó szigorú összeegyeztethetetlenségi szabályokat.

Ennek értelmében 2005. szeptember 1-jétől a SOVI-nyugdíjban való részesülés 
összeegyeztethető a spanyol társadalombiztosítási rendszer által biztosított túlélő 
hozzátartozói nyugdíjjal. Ezentúl annak, aki megfelel az ezen nyugdíjakra való jogosultság 
kritériumainak, nem kell választania a kétféle nyugdíj közül, hanem egyidejűleg részesülhet 
mindkettőben.

A panaszos véleménye szerint ezek a rendelkezések nem csupán feleslegesek – mivel a 
törvény önmagában is megjelöl felső határokat, hogy a nyugdíjrendszerek közötti 
összeegyeztethetetlenséget alkalmazhatóvá tegye –, de emellett kimerítik a nemi alapon 
történő közvetett megkülönböztetés esetét is, tekintettel arra, hogy SOVI-nyugdíjban és túlélő 
hozzátartozói nyugdíjban egyszerre általában nők részesülnek.

Jogi értékelés

A társadalombiztosítási rendszer által biztosított túlélő hozzátartozói nyugdíjakra a férfiakkal
és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos 
megvalósításáról szóló, 1978. december 19-i 79/7/EGK tanácsi irányelvet kell alkalmazni. A 
3. cikk (2) bekezdése értelmében „Ez az irányelv nem vonatkozik a jogosult túlélő 
hozzátartozóinak az ellátásaira”. Ennélfogva, az egyenlő bánásmód elve ezen a téren – a 
79/7/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében megállapítottak szerint – a túlélő hozzátartozói 
nyugdíjjal összefüggésben nem alkalmazható.

Következésképpen Spanyolországnak jogában áll a túlélő hozzátartozói nyugdíjra 
vonatkozóan olyan rendelkezéseket elfogadni, amelyek esetleg nem összeegyeztethetők az 
egyenlő bánásmód elvével és a közvetett megkülönböztetés elkerülésével. A túlélő 
hozzátartozói nyugdíj esetében az egyenlő bánásmód elve alkalmazása alóli mentesség
emellett a túlélő hozzátartozói nyugdíjnak az egyéb nyugdíjrendszerekkel való 
összeegyeztethetetlensége tekintetében irányadó szabályokra is vonatkozik.

A Bizottság ennélfogva úgy véli, hogy a túlélő hozzátartozói nyugdíjra vonatkozó spanyol 
jogszabály összeegyeztethető a közösségi joggal.


