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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1408/2007, imressqa minn Vicente Felipe Sanchez Pedrosa, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar ksur, mill-awtoritajiet tas-sigurtà soċjali 
f’Santander, tal-liġi Komunitarja fl-għamla tas-sentenza C-347/00 u tar-
Regolament 1408/71

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jistqarr li l-awtoritajiet tas-sigurtà soċjali f’Santander ma jirrikonoxxux, jew 
mhumiex qegħdin japplikaw, is-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-kawża C-347/00 
u r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni 
tal-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa 
l-Komunità. Huwa jirreferi għal evidenza dokumentata sħiħa li tista’ tintbagħat f’każ li tkun 
meħtieġa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Malli laħaq l-età tal-irtirar tiegħu fi Spanja, il-petizzjonant talab li jingħata pensjoni tal-irtirar 
mill-istituzzjoni Spanjola tal-pensjonijiet f’Santander. Huwa jindika li temm perjodi tal-
pensjoni fi Spanja u fil-Ġermanja. Peress li ma qabilx mad-deċiżjoni tal-istituzzjoni tal-
pensjonijiet f’Santander, huwa ppreżenta lment quddiem il-Qorti tas-Sigurtà Soċjali, li 
rrifjutat l-ilment.  

Il-petizzjonant jistqarr li l-istituzzjoni tal-pensjonijiet f’Santander u l-Qorti tas-Sigurtà Soċjali 
kisru r-Regolament (KEE) Nru 1408/71 u l-ġurisprudenza tal-Qorti, billi ma qisux il-perjodi 
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tal-pensjoni tiegħu kollha li temm fi Stati Membri differenti kemm f’dak li għandu x’jaqsam 
mad-dritt għal pensjoni kif ukoll f’dak li għandu x’jaqsam mal-kalkolu tal-pensjoni tiegħu 
skont il-leġiżlazzjoni Spanjola tal-pensjonijiet. B’mod iktar partikolari, l-istituzzjoni u l-qorti 
nazzjonali ma qisux fl-evalwazzjoni tagħhom is-sentenza tal-Qorti fil-kawża C-347/00 (Angel 
Barreira-Pérez vs INSS). 

Il-kawża tal-qorti li jirreferi għaliha l-petizzjonant tikkonċerna d-definizzjoni ta’ “perjodi tal-
assigurazzjoni” fir-Regolament 1408/71 u l-kwistjoni dwar jekk perjodi addizzjonali mogħtija 
skont il-liġi Spanjola, sabiex ikunu protetti drittijiet li kienu jinsabu fil-proċess li jinkisbu taħt 
skemi preċedenti tal-assigurazzjoni għall-irtirar u li issa ġew sospiżi, għandhomx jitqiesu 
bħala perjodi tal-assigurazzjoni u, għaldaqstant, għandhomx jitqiesu għall-kalkolu tal-ammont 
teoretiku u tal-ammont effettiv tal-pensjoni. 

Il-Kummissjoni m’għandhiex biżżejjed informazzjoni sabiex twettaq evalwazzjoni kif suppost 
tal-każ sabiex tara jekk l-awtoritajiet Spanjoli kkonformawx mar-Regolament (KEE) Nru 
1408/71 u b’mod iktar partikolari mal-Artikolu 1(r) u mal-Artikoli 45 u 46. Għaldaqstant, is-
servizzi tal-Kummissjoni jistiednu lill-petizzjonant sabiex jipprovdi deskrizzjoni kompleta tal-
fatti tal-każ, flimkien mad-dokumenti rilevanti u n-numru tas-sigurtà soċjali Spanjola u l-
indirizz tal-petizzjonant.  

Is-servizzi tal-Kummissjoni jinsabu ħerqana li jinvestigaw din il-kwistjoni f’isem il-
petizzjonant u li jikkuntattjaw lill-awtoritajiet Spanjoli ladarba jirċievu l-informazzjoni 
rilevanti mill-petizzjonant.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.
Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li għaliha qed jirreferi l-petizzjonant tikkonċerna d-
definizzjoni ta’ “perjodi tal-assigurazzjoni” fir-Regolament (KEE) Nru 1408/1971 u l-
kwistjoni jekk perjodi addizzjonali mogħtija skont il-liġi Spanjola, sabiex ikunu protetti 
drittijiet li kienu jinsabu fil-proċess li jinkisbu taħt skemi preċedenti tal-assigurazzjoni għall-
irtirar u li issa ġew sospiżi, għandhomx jitqiesu bħala perjodi tal-assigurazzjoni u, 
għaldaqstant, għandhomx jitqiesu għall-kalkolu tal-ammont teoretiku u tal-ammont effettiv 
tal-pensjoni. Is-sentenza tal-Qorti fil-kawża C-347/00 kkonstatat li fil-fatt tali perjodi kienu 
perjodi tal-assigurazzjoni skont ir-Regolament. Dan fisser li kellhom jitqiesu kemm għall-
valutazzjoni tad-dritt għal pensjoni skont il-leġiżlazzjoni Spanjola (li skontha jintħieġu mill-
inqas 15-il sena ta’ kontribuzzjonijiet) u kemm għall-kalkolu tal-ammont teoretiku u tal-
ammont effettiv tal-pensjoni. Din is-sentenza kienet ta’ importanza kbira għall-kalkolu tal-
pensjonijiet Spanjoli abbażi tar-regoli pprovduti mir-Regolament (KEE) Nru 1408/1971.

Id-dritt tal-petizzjonant għal pensjoni Spanjola ġie kkalkulat għall-ewwel darba fl-1996 
abbażi tar-regoli applikati fi Spanja qabel ma ħarġet is-sentenza fil-kawża C-347/00. 
Madankollu, l-informazzjoni pprovduta mill-Ministeru Spanjol għax-Xogħol u l-Affarijiet 
Soċjali f’Ġunju 2007 turi li l-pensjoni tal-petizzjonant ġiet ikkalkulata mill-ġdid bil-għan li 
tiġi kkunsidrata s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża C-347/00. Id-dritt pro rata tiegħu 
għas-60.47% tal-pensjoni Spanjola fl-1996 ġie kkoreġut u żdied għal dritt pro rata għat-
62.93%.  

Konklużjonijiet
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Is-servizzi tal-Kummissjoni huma sodisfatti li l-pensjoni tal-petizzjonant ġiet ikkalkolata mill-
ġdid mill-awtoritajiet Spanjoli b’mod korrett, fid-dawl tas-sentenza fil-kawża C-347/00, u li r-
regoli stabbiliti fir-Regolament (KEE) Nru 1408/71 ġew issodisfati.


