
CM\660014PL.doc PE 386.618v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Petycji

23.3.2007

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0171/2006 złożona przez Miguela Garcię Cacho (Hiszpania), w sprawie 
dyskryminacji mężczyzn wynikającej z różnego traktowania rent rodzinnych i emerytur 
w ramach hiszpańskiego ustawodawstwa dotyczącego obowiązkowych ubezpieczeń 
emerytalnych i rentowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że hiszpańska ustawa 9/2005 jest dyskryminująca, ponieważ 
wprowadza możliwość łączenia rent rodzinnych ze świadczeniami wypłacanymi w ramach 
rozwiązań ustawowych dotyczących powszechnych emerytur i rent, podczas gdy to samo nie 
ma zastosowania do świadczeń wypłacanych w ramach systemów emerytalnych. Jako że 
renty rodzinne są zazwyczaj wypłacane kobietom, które są w związku z tym uprzywilejowane 
w stosunku do osób pobierających emerytury (zazwyczaj są to mężczyźni), składający petycję 
utrzymuje, że sytuacja ta stanowi w istocie formę pośredniej dyskryminacji.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 5 lipca 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Wprowadzenie:

Składający petycję skarży się na dyskryminujące traktowanie w odniesieniu do łączenia 
pewnych świadczeń emerytalnych i rentowych w Hiszpanii. Na mocy przyjętej w Hiszpanii w 
czerwcu ubiegłego roku ustawy 9/2005, renty rodzinne można łączyć ze świadczeniami 
wypłacanymi w ramach rozwiązań ustawowych dotyczących powszechnych emerytur i rent 
(SOVI), podczas gdy te same przepisy nie mają zastosowania do systemów emerytalnych. 
Jego zdaniem, dana osoba nie jest jednocześnie uprawiona do utrzymywania świadczeń 
emerytalnych oraz emerytury lub renty w ramach SOVI.
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W rzeczywistości, zgodnie ze stroną internetową „Seguridad Social” (http://www.seg-
social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=6), ustawa 9/2005 z dnia 6 czerwca, 
która wprowadza możliwość łączenia świadczeń otrzymywanych w ramach systemu 
obowiązkowych ubezpieczeń rentowych i emerytalnych (SOVI) ze świadczeniami 
wypłacanymi z tytułu wdowieństwa w ramach systemów ubezpieczeń społecznych, zmieniła 
stosowany wcześniej w odniesieniu do SOVI system charakteryzujący się ścisłą rozłącznością 
świadczeń.

Od dnia 1 września 2005 r. możliwe jest zatem jednoczesne otrzymywanie świadczeń w 
ramach SOVI oraz świadczeń z tytułu wdowieństwa w ramach hiszpańskiego systemu 
ubezpieczeń społecznych. Osoba spełniająca wymagania uprawniające ją do otrzymywania 
tych świadczeń nie będzie już musiała wybierać pomiędzy nimi, ponieważ można 
otrzymywać obydwa rodzaje świadczeń jednocześnie.

Zdaniem składającego petycję, przepisy te są nie tylko zbędne, ponieważ sama ustawa określa 
bardziej rygorystyczne warunki, aby wprowadzić z życie tę rozłączność pomiędzy 
świadczeniami, ale także wydają się być przypadkiem dyskryminacji pośredniej ze względu 
na płeć, biorąc pod uwagę, że to głównie kobiety otrzymują świadczenia w ramach SOVI w 
połączeniu z rentami rodzinnymi.

Ocena prawna:

Do świadczeń wypłacanych z tytułu wdowieństwa w ramach systemu ubezpieczeń 
społecznych zastosowanie ma dyrektywa Rady 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w 
sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 3 ust. 2 „niniejszej dyrektywy nie 
stosuje się do przepisów dotyczących [...] świadczeń rodzinnych”. Zasada równego 
traktowania w tym zakresie, ustanowiona w art. 1 dyrektywy Rady 79/7/EWG, nie ma zatem 
zastosowania w kontekście rent rodzinnych.

W konsekwencji Hiszpania ma swobodę w odniesieniu do przyjmowania, w zakresie rent 
rodzinnych, przepisów, które mogą być niezgodne z zasadą równego traktowania i 
niedyskryminacji pośredniej. To wyłączenie rent rodzinnych z zakresu stosowania zasady 
równego traktowania dotyczy także zasad rządzących niepołączalnością rent rodzinnych ze 
świadczeniami wypłacanymi na podstawie innych rozwiązań dotyczących rent i emerytur.

Komisja uważa zatem, że ustawodawstwo hiszpańskie w zakresie rent rodzinnych jest zgodne 
z prawem wspólnotowym.
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