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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Vicente Felipe Sanchez Pedrosa, spanyol állampolgár által benyújtott
1408/2007. számú petíció a C-347/00. számú ítélet és az 1408/71/EGK rendelet 
kapcsán a közösségi jog a santanderi társadalombiztosítási hatóságok általi 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a santanderi társadalombiztosítási hatóságok nem 
ismerik el vagy nem alkalmazzák az Európai Bíróságnak a C-347/00. sz. ügyben hozott 
ítéletét, illetve a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 
munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 
1408/71/EGK tanácsi rendeletet. Hiánytalan igazoló okmányokra hivatkozik, amelyeket 
szükség esetén el tud küldeni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója elérte a nyugdíjkorhatárt Spanyolországban, és kérte az öregségi 
nyugdíjat a santanderi spanyol nyugdíjfolyósító intézettől. A petíció benyújtója arról 
tájékoztat, hogy Spanyolországban és Németországban teljesítette a nyugdíjhoz szükséges 
munkaviszonyt. Nem értett egyet a santanderi nyugdíjintézet döntésével, ezért panaszt 
nyújtott be a Társadalombiztosítási Bírósághoz, amely azt elutasította.
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A petíció benyújtója szerint a santanderi nyugdíjintézet és a Társadalombiztosításai Bíróság 
megsértették az 1408/71/EGK rendeletet és a bírósági esetjogot, mivel nem vették figyelembe 
a különböző tagállamokban teljesített, nyugdíjra jogosító munkaviszonyának teljes 
időtartamát, amikor a spanyol jogszabályok szerint megítélték a nyugdíjjogosultságát, illetve 
kiszámították a nyugdíját. Egész pontosan: sem a nyugdíjintézet, sem a nemzeti bíróság nem 
vette figyelembe az Európai Bíróság C-347/00. sz. ügyben (Angel Barreira-Pérez vs INSS). 
hozott ítéletét.

A bírósági eset, amelyre a petíció benyújtója hivatkozik, a 1408/71. sz. rendeletben szereplő 
„biztosítási időszak” definíciójával és azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy azokat a további 
időszakokat, amelyeket a spanyol törvények elismernek, hogy ezzel védjék a korábbi, azóta 
megszűnt öregségi biztosítási rendszerekben szerzett jogosultságokat, biztosítási időszakként 
is figyelembe kell-e venni, és ennélfogva figyelembe kell-e venni a nyugdíj elvi, illetve 
tényleges összegének kiszámításakor.

A Bizottság nem rendelkezik elegendő információval ahhoz, hogy megfelelően értékelje az 
esetet, és eldönthesse, hogy vajon a spanyol hatóságok eleget tettek-e az 1408/71/EGK 
rendeletet rendelkezéseinek, különös tekintettel annak 1(r), illetve 45. és 46. cikkeire. A 
Bizottság szolgálatai ezért felkérik a petíció benyújtóját, hogy részletesen ismertesse az 
esethez kapcsolódó tényeket, és nyújtsa be a tárgyhoz tartozó dokumentumokat, valamint a 
petíció benyújtójának spanyol társadalombiztosítási számát, illetve a címét.

A Bizottság szolgálatai szívesen kivizsgálják ezt az ügyet a petíció benyújtója nevében, és 
felveszik a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal, amint megkapják a petíció benyújtójától a 
szükséges információkat.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.
A bírósági ügy, amelyre a petíció benyújtója hivatkozik, a 1408/71/EGK rendeletben szereplő 
„biztosítási időszak” definíciójával és azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy azokat a további 
időszakokat, amelyeket a spanyol törvények elismernek, hogy ezzel védjék a korábbi, azóta 
megszűnt öregségi biztosítási rendszerekben szerzett jogosultságokat, biztosítási időszakként 
is figyelembe kell-e venni, és ennélfogva figyelembe kell-e venni a nyugdíj elvi, illetve 
tényleges összegének kiszámításakor.   A Bíróságnak a C-347/00. sz. ügyben hozott ítélete 
szerint az ilyen időszakok a rendelet értelmében biztosítási időnek számítanak.  Ez azt jelenti, 
hogy ezeket figyelembe kell venni mind a spanyol jog szerinti nyugdíjjogosultság – amelyhez 
15 évig kell hozzájárulásokat teljesíteni – megítélése, mind a nyugdíj elvi és tényleges 
összegének számítása során.  Ez az ítélet nagy jelentőséggel bírt a spanyol nyugdíjaknak az 
1408/1971/EGK rendeletben foglalt szabályokon alapuló számításában.

A petíció benyújtójának spanyol nyugdíjjogosultságát először 1996-ban számították ki a C-
347/00. sz. ügyben hozott ítéletet megelőzően Spanyolországban alkalmazott szabályok 
alapján. A spanyol Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales által 2007 júniusában 
rendelkezésre bocsátott információk ugyanakkor azt mutatják, hogy a C-347/00. sz. ügyben 
hozott bírósági ítélet figyelembevétele érdekében újraszámították a petíció benyújtójának 
nyugdíját. A spanyol nyugdíj 60,47%-ára való 1996-os százalékarányos jogosultságát így 
62,93%-os százalékarányos jogosultságra igazították ki.  



CM\829636HU.doc 3/3 PE414.067v02-00

HU

Következtetések

A Bizottság szolgálatai meggyőződtek arról, hogy a spanyol hatóságok a C-347/00. sz. 
ügyben hozott ítélet fényében helyesen újraszámították a petíció benyújtójának nyugdíját, és 
hogy teljesültek az 1408/71/EGK rendeletben foglaltak.


