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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1408/2007, внесена от Vicente Felipe Sanchez Pedrosa, с испанско 
гражданство, относно нарушение на правото на Общността от страна на 
службите за социално осигуряване в Santander, във връзка със съдебно 
решение C-347/00 и Регламент 1408/71

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че службите за социално осигуряване в Santander не 
признават или не прилагат решението на Съда на европейските общности по дело C-
347/00, както и Регламент (ЕИО) № 1408/71 от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми 
за социално осигуряване за наети лица и техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността. Той се позовава на пълна документация, която би могъл да 
изпрати като доказателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

След достигането на пенсионната възраст в Испания, вносителят на петицията е подал 
заявление за получаване на пенсия за възраст от испанските пенсионни власти в 
Santander. Той посочва, че е направил необходимия трудов стаж в Германия и в 
Испания.  Тъй като не е съгласен с решението на пенсионната служба в Santander, е 
подал жалба пред съда по въпросите на социалното осигуряване, който е отхвърлил 
жалбата.
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Вносителят на петицията твърди, че пенсионната служба в Santander и съдът по 
въпросите на социалното осигуряване са нарушили Регламент (ЕО) 1408/71 и съдебната 
практика на този съд, като не са взели предвид целия му трудов стаж, натрупан в 
различни държави-членки, както за правото му на пенсия, така и за изчисляването на 
размера й съгласно испанското пенсионно законодателство. По-конкретно в своето 
решение пенсионната служба и националният съд не са взели предвид дело C-347/00 
(Angel Barreira-Pérez vs INSS). 

Делото, на което се позовава вносителят на петицията, се отнася до определението за 
„осигурителен период“ в Регламент 1408/7 и до въпроса, дали допълнителните 
периоди, давани съгласно испанското право за защита на правата, които са били в 
процес на придобиване при предишната пенсионно-осигурителна схема, но които сега 
са прекратени, трябва да се считат за осигурителни периоди и следователно трябва да 
се вземат предвид при изчисляването на теоретичната сума и реалната сума на 
пенсията.

Комисията няма достатъчна информация, за да оцени подобаващо случая и да установи 
дали испанските власти са спазили Регламент 1408/71 (ЕО) и по-конкретно член 1, 
буква с) и членове 45 и 46. Поради това службите на Комисията приканват вносителя 
на петицията да представи пълно описание на фактите по делото, заедно със 
съответните документи, както и испанския номер на социалната осигуровка на 
вносителя на петицията.

Службите на Комисията ще разследват случая от името на вносителя на петицията и ще 
се свържат с испанските власти, след като получат съответната информация от 
вносителя.

4. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Решението на Съда на Европейските общности, на което се позовава вносителят на 
петицията, се отнася до определението за „осигурителен период“ в Регламент (ЕИО) № 
1408/1971 и до въпроса дали допълнителните периоди, давани съгласно испанското 
право за защита на правата, които са били в процес на придобиване при предишната 
пенсионно-осигурителна схема, но които сега са прекратени, трябва да се считат за 
осигурителни периоди и следователно трябва да се вземат предвид при изчисляването 
на теоретичната сума и реалната сума на пенсията. Съгласно решението на съда по дело 
C-347/00 тези периоди действително са определени за осигурителни периоди по 
смисъла на регламента. Това означава, че те следва да се вземат предвид както при 
оценяването на правото на пенсия съгласно испанското законодателство (за което е 
необходимо да са плащани вноски в продължение на 15 години), така и при 
изчисляването на теоретичната сума и реалната сума на пенсията. Решението е от 
изключителна важност за изчисляването на испанските пенсии въз основа на правилата, 
предвидени в Регламент (ЕИО) № 1408/1971.

Правото на вносителя на петицията на испанска пенсия е изчислено за пръв път през 
1996 г. на базата на правилата, приложими в Испания преди издаването на решението 
по дело C-347/00. Но информацията, предоставена от испанското Министерство на 
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труда и социалните въпроси през юни 2007 г., показва, че пенсията на вносителя е 
преизчислена в съответствие с решението на Съда на Европейските общности по дело 
C-347/00. Правото му на 60,47% от испанската пенсия, изчислено през 1996 г. според 
принципа „pro rata“ е коригирано на 62, 93 %.

Заключения

Службите на Комисията са удовлетворени, тъй като пенсията на вносителя е 
преизчислена правилно от испанските органи с оглед на решението по дело C-347/00 и 
тъй като са спазени разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71.


