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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0171/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Miguel Garciá 
Cacho, par vīriešu diskrimināciju, kas rodas no atšķirīgas attieksmes pret apgādnieka 
zaudējuma pensiju un vecuma pensiju saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem attiecībā uz 
obligāto vecuma un invaliditātes pensiju apdrošināšanu 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijas Likums Nr. 9/2005 ir diskriminējošs, jo tas 
attiecina uz apgādnieka zaudējuma pensijām likumisko vispārējo vecuma un invaliditātes 
pensiju noteikumus, turpretim uz vecuma pensiju shēmām šie noteikumi netiek attiecināti. Tā 
kā apgādnieka zaudējuma pensijas galvenokārt saņem sievietes, kas tādēļ atrodas labvēlīgākā 
stāvoklī nekā vecuma pensiju saņēmēji, kuri ir galvenokārt vīrieši, lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka tas faktiski ir netiešas diskriminācijas veids.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 5. jūlijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, saņemta 2007. gada 23. martā

Pamatojums
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par diskriminējošu attieksmi pret dažu pensiju veidiem 
Spānijā. Pēc Likuma Nr. 9/2005 pieņemšanas Spānijā pagājušā gada jūnijā uz apgādnieka 
zaudējuma pensijām tiek attiecināti likumisko vispārējā vecuma un invaliditātes (SOVI) 
pensiju noteikumi, turpretim uz vecuma pensiju shēmām šie noteikumi netiek attiecināti.  
Viņš uzskata, ka personai nav tiesību saņemt vecuma pensiju un vecuma vai invaliditātes 
(SOVI) pensiju.
Atbilstīgi „Seguridad Social” tīmekļa vietnei (http://www.seg-
social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=6) 6. jūnijā pieņemtais Likums 
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Nr. 9/2005, kas pielīdzina obligātās vecuma un invaliditātes apdrošināšanas (SOVI) pensijas 
sociālās nodrošināšanas sistēmas atraitnības pensijām, ir mainījis stingro nesavienojamību 
shēmu, kas reglamentēja iepriekšējās SOVI pensijas.

Tādēļ no 2005. gada 1. septembra SOVI pensijas saņemšana būs savienojama ar atraitnības 
pensijas saņemšanu no Spānijas sociālās nodrošināšanas sistēmas. Ikviena persona, kas atbilst 
prasībām par tiesībām saņemt šīs pensijas, turpmāk nebūs spiesta izvēlēties vienu no tām, bet 
varēs saņemt abas pensijas vienlaicīgi.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, šie noteikumi ir ne tikai lieki, jo likums pats nosaka 
maksimālo limitu, kas pensiju shēmu nesavienojamību padara reālu, bet tie, šķiet, rada netiešu 
dzimumu diskrimināciju, ja ņem vērā to, ka SOVI pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas 
saņem galvenokārt sievietes.

Juridiskais novērtējums

Attiecībā uz sociālās nodrošināšanas sistēmas atraitnības pensijām ir piemērojama Padomes 
1978. gada 19. decembra Direktīva 79/7/EK par vienādas attieksmes principa pret vīriešiem 
un sievietēm pakāpenisku ieviešanu sociālā nodrošinājuma jautājumos.  Saskaņā ar 3. panta 
2. punktu „šī direktīva neattiecas uz noteikumiem par apgādnieka zaudējuma pabalstiem”.
Tādējādi vienādas attieksmes princips šajā jomā, kā noteikts Padomes Direktīvas 79/7/EK 
1. pantā, nav piemērojams apgādnieka zaudējuma pensiju kontekstā. 

Tādēļ apgādnieka zaudējuma pensiju jomā Spānija ir tiesīga pieņemt noteikumus, kas varētu 
nebūt saskaņā ar vienādas pieejas principu un netiešas diskriminācijas neesību. Šis 
atbrīvojums no vienādas attieksmes principa apgādnieka zaudējuma pensiju jomā attiecas arī 
uz noteikumiem, kas reglamentē apgādnieka zaudējuma pensiju nesavienojamību ar citu 
pensiju shēmu.

Tādēļ Komisija uzskata, ka Spānijas tiesību akti apgādnieka zaudējuma pensiju jomā ir 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.


