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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1408/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Vicente 
Felipe Sanchez Pedrosa, par Santanderas sociālās nodrošināšanas iestāžu 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumu sprieduma C-347/00 un Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 veidā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Santanderas sociālās nodrošināšanas iestādes neatzīst 
vai nepiemēro Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-347/00 un Padomes 1971. gada 
14. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālās nodrošināšanas shēmu piemērošanu 
nodarbinātajām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienas robežās. Viņš atsaucas 
uz pilnu dokumentāru pierādījumu kopu, ko var nosūtīt vajadzības gadījumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 21. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī

„Sasniedzis pensionēšanās vecumu Spānijā, lūgumraksta iesniedzējs pieprasīja vecuma 
pensiju no Spānijas pensiju iestādes Santanderā. Viņš norāda, ka ir nostrādājis pensijas 
pelnīšanas laiku Spānijā un Vācijā. Tā kā viņš nebija mierā ar Santanderas pensiju iestādes 
lēmumu, viņš iesniedza sūdzību Sociālā nodrošinājuma tiesā, kas sūdzību noraidīja.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Santanderas pensiju iestāde un Sociālā nodrošinājuma 
tiesa ir pārkāpusi EK Regulu (EEK) Nr. 1408/71 un Tiesas precedentu normas, neņemot vērā 
visus viņa pensijas pelnīšanas periodus, kas nostrādāti vairākās dalībvalstīs, gan attiecībā uz 
tiesībām saņemt pensiju, gan uz viņa pensijas apmēra aprēķināšanu saskaņā ar Spānijas 
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pensiju likumiem. Konkrētāk, minētā iestāde un Spānijas tiesa, izvērtējot lietu, nav ņēmušas 
vērā Tiesas spriedumu lietā C-347/00 (Angel Barreira-Pérez vs INSS).

Lieta, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, attiecas uz „apdrošināšanas periodu” 
definīciju Regulā (EEK) Nr. 1408/71 un uz jautājumu, vai papildu periodi, kas piešķirti 
atbilstoši Spānijas likumiem, aizsargājot tiesības, kuras iegūtas saskaņā ar agrākajām vecuma 
apdrošināšanas shēmām, kuras tagad vairs nav spēkā, uzskatāmi par apdrošināšanas 
periodiem, un vai tie ir jāņem vērā, aprēķinot pensijas teorētisko un faktisko lielumu.

Komisijai nav pietiekamas informācijas, lai veiktu pienācīgu šīs lietas izvērtēšanu un 
konstatētu, vai tiešām Spānijas iestādes nav ievērojušas EK Regulu (EEK) Nr. 1408/71 un, 
konkrētāk, tās 1. panta r) punktu un 45. un 46. pantu. Tādēļ Komisijas dienesti lūdz 
lūgumraksta iesniedzēju sniegt pilnīgu šīs lietas faktu izklāstu, iesniedzot attiecīgos 
dokumentus un lūgumraksta iesniedzēja Spānijas sociālās apdrošināšanas numuru un adresi.

Komisijas dienesti ir gatavi izpētīt šo lietu lūgumraksta iesniedzēja vārdā un sazināties ar 
Spānijas iestādēm, tiklīdz tie būs saņēmuši attiecīgo informāciju no lūgumraksta iesniedzēja.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Tiesas spriedums, uz ko norāda lūgumraksta iesniedzējs, attiecas uz „apdrošināšanas 
periodu” definīciju Regulā (EEK) Nr. 1408/1971 un jautājumu, vai papildu periodi, kas 
piešķirti atbilstoši Spānijas likumiem, aizsargājot tiesības, kuras iegūtas saskaņā ar agrākajām 
vecuma apdrošināšanas shēmām, kuras tagad vairs nav spēkā, uzskatāmi par apdrošināšanas 
periodiem, un vai tie ir jāņem vērā, aprēķinot pensijas teorētisko un faktisko lielumu. Tiesa 
spriedumā lietā C-347/00 secināja, ka šādi periodi tiešām ir apdrošināšanas periodi regulas 
nozīmē. Tas nozīmē, ka tie jāņem vērā, gan novērtējot tiesības uz pensiju saskaņā ar Spānijas 
likumiem (tam vajadzīgas iemaksas 15 gadu garumā), gan aprēķinot šādas pensijas teorētisko 
un faktisko lielumu. Šis spriedums bija ļoti nozīmīgs Spānijas pensiju aprēķināšanai, 
pamatojoties uz Regulā (EEK) Nr. 1408/1971 izklāstītajiem noteikumiem.

Lūgumraksta iesniedzēja tiesības uz Spānijas pensiju pirmo reizi tika aprēķinātas 1996. gadā, 
pamatojoties uz noteikumiem, ko Spānijā piemēroja pirms sprieduma lietā C-347/00. Tomēr 
Spānijas Ministerio de Trabajo un Asuntos Sociales 2007. gada jūnijā sniegtā informācija 
parāda, ka lūgumraksta iesniedzēja pensija tika pārrēķināta, lai ņemtu vērā Tiesas spriedumu 
lietā C-347/00. Viņa proporcionālās tiesības 1996. gadā uz 60,47 % no Spānijas pensijas tika 
koriģētas, palielinoties līdz tiesībām uz 62,93 %.

Secinājumi

Komisijas dienesti ir apmierināti, ka lūgumraksta iesniedzēja pensiju Spānijas varas iestādes 
ir pareizi pārrēķinājušas, ņemot vērā spriedumu lietā C-347/00, un ka Regulas (EEK) 
Nr. 1408/1971 noteikumi ir izpildīti.”


