
CM\829636DA.doc PE414.067v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

2.9.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1408/2007 af Vicente Felipe Sanchez Pedrosa, spansk 
statsborger, om de sociale myndigheder i Santanders overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen i form af dom C-347/00 og forordning 1408/71

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de sociale myndigheder i Santander ikke anerkender eller ikke 
anvender EF-Domstolens dom i sag C-347/00 og Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om 
anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende 
og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. Han henviser til fuldstændig 
dokumentation, der kan fremsendes, hvis det kræves.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2008.

"Efter at have nået pensionsalderen i Spanien har andrageren ansøgt om alderspension hos 
den spanske pensionsinstitution i Santander. Han anfører, at han har gennemført 
pensionsperioder i Spanien og i Tyskland. Da han ikke var enig i afgørelsen fra 
pensionsinstitutionen i Santander, indsendte han en klage til socialsikringsdomstolen, som 
afviste klagen.  

Andrageren hævder, at pensionsinstitutionen i Santander og socialsikringsdomstolen har 
overtrådt EF-forordning 1408/71 og Domstolens retspraksis ved ikke at tage hensyn til alle 
hans pensionsperioder i forskellige medlemsstater både med hensyn til pensionsretten og 
beregningen af pensionen i henhold til spansk pensionslovgivning. Nærmere bestemt har 
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institutionen og den nationale domstol i deres vurdering ikke taget hensyn til Domstolens dom 
i sag C-347/00 (Angel Barreira-Pérez mod INSS).

Den sag, andrageren nævner, vedrører definitionen af "bidragsperioder" i forordning 1408/71, 
og spørgsmålet om, hvorvidt supplerende perioder, der bevilges i henhold til spansk 
lovgivning for at beskytte rettigheder, som var ved at blive erhvervet under tidligere 
pensionsforsikringsordninger, som nu er blevet ophævet, skal betragtes som bidragsperioder 
eller ej og derfor skal medtages i beregningen af det teoretiske og det faktiske pensionsbeløb.

Kommissionen har ikke tilstrækkelige oplysninger til at foretage en passende vurdering af 
sagen med henblik på at slå fast, om de spanske myndigheder har overtrådt EF-forordning 
1408/71 og nærmere bestemt artikel 1, litra r), og artikel 45 og 46. Kommissionen opfordrer 
derfor andrageren til at indsende en fuldstændig beskrivelse af sagens omstændigheder 
sammen med de relevante dokumenter og andragerens spanske socialsikringsnummer og 
adresse.  

Kommissionens tjenestegrene vil gerne undersøge sagen på andragerens vegne og kontakte de 
spanske myndigheder, når den har modtaget de relevante oplysninger fra andrageren."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010.

"Den af andrageren nævnte dom afsagt af Domstolen vedrører definitionen af 
"bidragsperioder" i forordning (EØF) nr. 1408/1971, og spørgsmålet om, hvorvidt 
supplerende perioder, der bevilges i henhold til spansk lovgivning for at beskytte rettigheder, 
som var ved at blive erhvervet under tidligere pensionsforsikringsordninger, som nu er blevet 
ophævet, skal betragtes som bidragsperioder eller ej og derfor skal medtages i beregningen af 
det teoretiske og det faktiske pensionsbeløb. Domstolens dom i sag C-347/00 fastsatte, at 
sådanne perioder rent faktisk er bidragsperioder i henhold til forordningen. Dette betød, at de 
skulle tages i betragtning i forbindelse med vurderinger vedrørende berettigelse til en pension 
i henhold til spansk lovgivning (som fastsætter en bidragsperiode på 15 år), men også i 
forbindelse med beregningen af det teoretiske pensionsbeløb og det reelle pensionsbeløb. 
Denne dom var af afgørende betydning for beregningen af spanske pensioner baseret på 
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/1971.

Andragerens berettigelse til en spansk pension blev første gang vurderet i 1996 på grundlag af 
de bestemmelser, der fandt anvendelse i Spanien forud for dommen i sag C-347/00. 
Oplysninger fra det spanske Ministerio de Trabajo and Asuntos Sociales i juni 2007 viser dog, 
at andragerens pension blev revurderet under hensyntagen til Domstolens dom i sag C-347/00. 
Hans pro rata-berettigelse i 1996 til 60,47 % af den spanske pension blev hævet til en pro 
rata-berettigelse på 62,93 %.  

Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene glæder sig over, at de spanske myndigheder har revurderet 
andragerens pension korrekt i henhold til dommen i sag C-347/00, og at bestemmelserne i 
forordning (EØF) nr. 1408/71 er blevet overholdt."


