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Petiţia nr. 0171/2006, adresată de Miguel Garciá Cacho, de naţionalitate spaniolă, având 
ca obiect discriminarea bărbaţilor ca rezultat al tratamentului diferit aplicat pensiilor 
de urmaşi şi ale persoanelor cu vârstă înaintată în temeiul legislaţiei spaniole privind 
asigurarea de pensii obligatorii pentru persoanele cu vârstă înaintată şi cu handicap

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că Legea spaniolă 9/2005 este discriminatorie deoarece consideră pensiile 
de urmaşi ca fiind compatibile cu reglementările statutare generale privind pensiile de 
bătrâneţe şi de invaliditate, în timp ce aceasta nu se aplică sistemelor de pensii de bătrâneţe. 
Deoarece pensiile de urmaşi sunt în general plătite femeilor, care sunt astfel tratate în mod 
favorabil faţă de beneficiarii pensiilor de bătrâneţe, care sunt în general bărbaţi, petiţionarul 
argumentează că aceasta constituie efectiv o formă de discriminare indirectă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 iulie 2006. S-au solicitat informaţii Comisiei în conformitate cu 
articolul 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 martie 2007.

Context:

Petiţionarul reclamă tratamentul discriminatoriu în ceea ce priveşte compatibilitatea anumitor 
pensii în Spania. În urma adoptării în Spania, în iunie anul trecut, a Legii 9/2005, pensiile de 
urmaşi sunt considerate ca fiind compatibile cu reglementările statutare generale privind 
pensiile de bătrâneţe şi de invaliditate (SOVI), în timp ce aceste dispoziţii nu sunt aplicate 
planurilor de pensii de retragere din profesie. În opinia sa, o persoană nu este îndreptăţită să 
beneficieze atât de pensia de retragere din profesie cât şi de o pensie SOVI de bătrâneţe sau de 
invaliditate.
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De fapt, potrivit paginii web a „Seguridad Social” (http://www.seg-
social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=6), legea 9/2005, datată 6 iunie, care 
face pensiile de Asigurare Obligatorie de Bătrâneţe şi de Invaliditate (SOVI) compatibile cu 
Sistemul de Securitate Socială al pensiilor de văduvie, a schimbat planul de incompatibilităţi 
stricte care a guvernat fostele pensii SOVI.

Începând cu 1 septembrie 2005, primirea pensiei SOVI va fi aşadar compatibilă cu primirea 
pensiei de văduvie din partea sistemului spaniol de securitate socială. Orice persoană care 
întruneşte condiţiile de eligibilitate pentru primirea acestor pensii nu va mai trebui să aleagă 
între ele şi ambele pensii pot fi primite simultan.

În opinia reclamantului, aceste dispoziţii sunt nu numai superflue, deoarece legea în sine 
stabileşte limite superioare care fac efectivă această incompatibilitate între reglementările din 
domeniul sistemului de pensii, dar ele apar în aceeaşi măsură a fi un caz de discriminare 
indirectă legată de gen, ţinând seama de faptul că femeile sunt cele care beneficiază în 
principal de pensii SOVI în combinaţie cu pensiile de urmaşi.

Evaluare legală:

În ceea ce priveşte pensiile de văduvie din partea Securităţii Sociale, se aplică Directiva 
79/7/CE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea progresivă a principiului 
egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale. Potrivit articolului 
3, alineatul (2), „prezenta directivă nu se aplică dispoziţiilor privind prestaţiile de urmaş”. 
De aceea, principiul egalităţii de tratament în acest domeniu, aşa cum este el stabilit în 
articolul 1 al Directivei 79/7/CE a Consiliului, nu se aplică în contextul pensiilor de urmaşi.

În consecinţă, Spania este liberă să adopte, în domeniul pensiilor de urmaşi, dispoziţii care 
poate nu sunt compatibile cu principiul egalităţii de tratament şi cu absenţa discriminării 
indirecte. Această scutire de la principiul egalităţii de tratament în domeniul pensiei de urmaşi 
se aplică, de asemenea, regulilor care guvernează incompatibilitatea pensiei de urmaşi cu alte 
reglementări în domeniul sistemului de pensii.

Prin urmare, Comisia consideră că legislaţia spaniolă din domeniul pensiei de urmaşi este 
compatibilă cu legea comunitară.


