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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1408/2007 dėl socialinės apsaugos institucijų Santandere 
padaryto Bendrijos teisės, būtent teismo sprendimo C-347/00 ir Reglamento 
(EEB) Nr. 1408/71, pažeidimo, kurią pateikė Ispanijos pilietis Vicente Felipe 
Sanchez Pedrosa

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad socialinės apsaugos institucijos Santandere nepripažįsta arba 
netaiko Europos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-347/00 ir 1971 m. birželio 14 d. 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo 
sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje. Jis remiasi visais 
įrodomaisiais dokumentais, kurie, jei reikia, gali būti atsiųsti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gegužės 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d. 

„Sulaukęs pensinio amžiaus Ispanijoje, peticijos pateikėjas pretendavo į senatvės pensiją iš 
Ispanijos pensijų įstaigos Santandere. Jis nurodo, kad pensinio draudimo laikotarpius išdirbo 
Ispanijoje ir Vokietijoje. Kadangi jis nesutiko su pensijų įstaigos Santandere sprendimu, 
pateikė skundą Socialinės apsaugos teismui, kuris jį atmetė.   

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad pensijų įstaiga Santandere ir Socialinės apsaugos teismas 
pažeidė Reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 ir Teismo praktiką, neatsižvelgdami į visus jo 
išdirbtus pensinio draudimo laikotarpius skirtingose valstybėse narėse ne tik dėl teisės į 
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pensiją, bet ir apskaičiuojant pensiją pagal pensijas reglamentuojančius Ispanijos teisės aktus. 
Minėtoji institucija ir nacionalinis teismas savo vertinime neatsižvelgė į Teismo sprendimą 
byloje C-347/00 (Angel Barreira-Pérez prieš Nacionalinį socialinės apsaugos institutą). 

Byla, kurią nurodo peticijos pateikėjas, yra susijusi su „draudimo laikotarpio“ apibrėžtimi 
Reglamente (EEB) Nr. 1408/71 ir klausimu, ar papildomi laikotarpiai pagal Ispanijos teisės 
aktus, ginančius teises, kurios buvo įgyjamos pagal ankstesnę senatvės pensijų draudimo 
sistemą, kuri buvo sustabdyta, turi būti laikomi draudimo laikotarpiais, į kuriuos turi būti 
atsižvelgiama apskaičiuojant teorinę ir tikrąją pensijos sumą. 

Komisijai trūksta informacijos tinkamam bylos vertinimui atlikti, siekiant išsiaiškinti, ar 
Ispanijos valdžios institucijos laikėsi Reglamento (EEB) Nr. 1408/71, o visų pirma 1 
straipsnio r punkto ir 45 bei 46 straipsnių. Dėl šios priežasties Komisijos tarnybos prašo 
peticijos pateikėją pateikti išsamų bylos faktų aprašymą kartu su susijusiais dokumentais ir 
peticijos pateikėjo socialinės apsaugos numeriu ir adresu Ispanijoje.  

Komisijos tarnybos palankiai vertina galimybę nagrinėti šį klausimą peticijos pateikėjo vardu 
ir susisieks su Ispanijos valdžios institucijomis, kai gaus tinkamos informacijos iš peticijos 
pateikėjo.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.
„Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo remiasi peticijos pateikėjas, yra susijęs su 
„draudimo laikotarpio“ apibrėžtimi Reglamente (EEB) Nr. 1408/1971 ir klausimu, ar 
papildomi laikotarpiai pagal Ispanijos teisės aktus, ginančius teises, kurios buvo įgyjamos 
pagal sustabdytą ankstesnę senatvės pensijų draudimo sistemą, turi būti laikomi draudimo 
laikotarpiais, į kuriuos turi būti atsižvelgiama apskaičiuojant teorinę ir tikrąją pensijos sumą. 
Teismo sprendimu byloje C-347/00 nustatyta, kad pagal reglamentą tokie laikotarpiai tikrai 
laikomi draudimo laikotarpiais. Tai reiškia, kad į juos turėjo būti atsižvelgiama ne tik 
nustatant teisę į pensiją pagal Ispanijos teisės aktus (tam 15 metų turi būti mokamos draudimo 
įmokos), bet ir apskaičiuojant teorinę ir tikrąją pensijos sumą. Šis sprendimas buvo labai 
svarbus apskaičiuojant Ispanijos pensijas, remiantis Reglamente (EEB) Nr. 1408/1971 
nustatytomis taisyklėmis.

Peticijos pateikėjo Ispanijos pensija pirmą kartą apskaičiuota 1996 m., remiantis taisyklėmis, 
taikytomis Ispanijoje, prieš priimant sprendimą byloje C-347/00. Vis dėlto, 2007 m. birželio 
mėn. Spanish Ministerio de Trabajo ir Asuntos Sociales pateikta informacija rodo, kad 
peticijos pateikėjo pensija buvo perskaičiuota atsižvelgiant į Teisingumo Teismo nutartį 
byloje C-347/00. 1996 m. jo proporcinė pensija, sudariusi 60,47 proc. Ispanijos pensijos, 
padidinta iki 62,93 proc. proporcinės pensijos.  

Išvados

Komisijos tarnybos palankiai vertina tai, kad Ispanijos valdžios institucijos teisingai 
perskaičiavo peticijos pateikėjo pensiją, atsižvelgdamos į sprendimą byloje C-347/00, ir kad 
buvo laikomasi Reglamente (EEB) Nr. 1408/71 nustatytų taisyklių.“


