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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1408/2007, του Vicente Felipe Sanchez Pedrosa, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με παραβίαση, από τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης στο 
Santander, της κοινοτικής νομοθεσίας υπό τη μορφή της απόφασης C-347/00 
και του κανονισμού 1408/71

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αρχές κοινωνικής ασφάλισης στο Santander δεν 
αναγνωρίζουν, ή δεν εφαρμόζουν, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση 
C-347/00 και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 
περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές 
τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος. Επικαλείται πλήρη αποδεικτικά έγγραφα τα 
οποία μπορεί να αποστείλει εάν χρειαστεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2010.

Φτάνοντας στην ηλικία της συνταξιοδότησης στην Ισπανία, ο αναφέρων υπέβαλε αίτηση για 
σύνταξη γήρατος στο ισπανικό συνταξιοδοτικό ίδρυμα του Santander. Ο αναφέρων 
επισημαίνει ότι έχει συμπληρώσει συντάξιμες περιόδους στην Ισπανία και στη Γερμανία. 
Καθώς δεν συμφωνούσε με την απόφαση του συνταξιοδοτικού ιδρύματος στο Santander, 
υπέβαλε καταγγελία στο Δικαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο απέρριψε την 
καταγγελία του.
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Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το συνταξιοδοτικό ίδρυμα του Santander και το Δικαστήριο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέβησαν τον κανονισμό ΕΚ 1408/71 και την νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς δεν έλαβαν υπόψη όλες τις συντάξιμες 
περιόδους που είχε συμπληρώσει σε διαφορετικά κράτη μέλη τόσο για την αναγνώριση του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό της σύνταξης αυτής δυνάμει της 
ισπανικής νομοθεσίας περί συντάξεων. Πιο συγκεκριμένα, το ίδρυμα και το εθνικό 
δικαστήριο δεν είχαν λάβει υπόψη στην εκτίμησή τους την απόφαση του δικαστηρίου στην 
απόφαση C-347/00 (Angel Barreira-Pérez κατά INSS). 

Η δικαστική απόφαση που επισημαίνει ο αναφέρων αφορά τον ορισμό των «περιόδων 
ασφαλίσεως» στον κανονισμό 1408/71, και το κατά πόσο οι περίοδοι αναγνωρίσεως 
συντάξιμου χρόνου που προβλέπονται από την ισπανική νομοθεσία για την προστασία των 
υπό κτήση δικαιωμάτων βάσει παλαιών συστημάτων ασφαλίσεως γήρατος που έχουν σήμερα 
καταργηθεί πρέπει να θεωρούνται περίοδοι ασφαλίσεως, και ως εκ τούτου να λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό του θεωρητικού ποσού και του πραγματικού ποσού της σύνταξης. 

Η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για την πραγματοποίηση μιας κατάλληλης 
αξιολόγησης της υπόθεσης ώστε να διαπιστώσει εάν οι ισπανικές αρχές έχουν τηρήσει ή όχι 
την κοινοτικό κανονισμό 1408/71 και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 1 στοιχείο ιη) και τα άρθρα 
45 και 46. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής καλούν, για τον λόγο αυτό, τον αναφέροντα να 
παράσχει μια πλήρη περιγραφή των γεγονότων της υπόθεσης μαζί με τα σχετικά έγγραφα, 
καθώς και τον ισπανικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και τη διεύθυνσή του.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα χαρούν να ερευνήσουν το ζήτημα εκ μέρους του αναφέροντος 
και να επικοινωνήσουν με τις ισπανικές αρχές μόλις λάβουν τις συναφείς πληροφορίες από 
τον αναφέροντα.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η απόφαση του Δικαστηρίου για την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων αφορά τον ορισμό των
«περιόδων ασφαλίσεως» στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/1971 και το κατά πόσο οι 
συμπληρωματικές περίοδοι που προβλέπονται από την ισπανική νομοθεσία για την 
προστασία των υπό κτήση δικαιωμάτων βάσει παλαιών συστημάτων ασφαλίσεως γήρατος 
που έχουν σήμερα καταργηθεί πρέπει να θεωρούνται περίοδοι ασφαλίσεως, και ως εκ τούτου 
να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του θεωρητικού ποσού και του πραγματικού 
ποσού της σύνταξης. Η δικαστική απόφαση στην υπόθεση C-347/00 κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένες περίοδοι ήταν όντως περίοδοι ασφαλίσεως κατά την έννοια 
του κανονισμού. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να ληφθούν υπόψη τόσο για την αναγνώριση του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος βάσει της ισπανικής νομοθεσίας (για το οποίο απαιτούνται 
15 έτη εισφορών) όσο και για τον υπολογισμό του θεωρητικού ποσού και του πραγματικού 
ποσού της σύνταξης. Η συγκεκριμένη απόφαση είχε τεράστια σημασία για τον υπολογισμό 
των ισπανικών συντάξεων βάσει των κανόνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/1971.

Το δικαίωμα ισπανικής σύνταξης του αναφέροντος υπολογίστηκε αρχικά το 1996 βάσει των 
κανόνων που ίσχυαν στην Ισπανία πριν από την απόφαση στην υπόθεση C-347/00. Ωστόσο, 
τα στοιχεία που διαβίβασε το ισπανικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τον 
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Ιούνιο του 2007 δείχνουν ότι η σύνταξη του αναφέροντος υπολογίστηκε εκ νέου για να 
ληφθεί υπόψη η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-347/00. Το αναλογικό ποσό 
σύνταξής του το οποίο το 1996 ανερχόταν στο 60,47% της ισπανικής σύνταξης 
προσαρμόστηκε προς τα πάνω για να διαμορφωθεί στο 62,93%.  

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι ικανοποιημένες επειδή η σύνταξη του αναφέροντος 
αναπροσαρμόστηκε ορθώς από τις ισπανικές αρχές βάσει της απόφασης στην υπόθεση C-
347/00 και οι κανόνες του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 έγιναν σεβαστοί.


