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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1408/2007, którą złożył Vicente Felipe Sanchez Pedrosa (Hiszpania) w 
sprawie naruszenia przez organy ds. zabezpieczenia społecznego w 
Santander prawa wspólnotowego w postaci orzeczenia w sprawie C-347/00 i 
rozporządzenia nr 1408/71

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że organy ds. zabezpieczenia społecznego w Santader nie uznają 
lub nie stosują orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-347/00 
oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie. Odwołuje się on do pełnej dokumentacji dowodowej, 
którą w razie potrzeby może przesłać.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Osiągnąwszy wiek emerytalny w Hiszpanii, składający petycję zażądał emerytury od 
hiszpańskiej instytucji emerytalnej w Santander. Zaznacza, że spełnił okresy emerytalne 
w Hiszpanii i w Niemczech. Ponieważ nie zgadzał się z decyzją instytucji emerytalnej 
w Santander, złożył skargę do sądu ds. ubezpieczeń społecznych, która została przez ten sąd 
odrzucona. 

Składający petycję twierdzi, że instytucja emerytalna w Santander oraz sąd ds. ubezpieczeń 
społecznych naruszyły przepisy rozporządzenia (WE) nr 1408/71 i orzecznictwo sądu poprzez 
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nieuwzględnienie wszystkich okresów emerytalnych spełnionych w innych państwach 
członkowskich zarówno w przypadku nabycia prawa do emerytury, jak i jej wyliczenia 
zgodnie z hiszpańskim ustawodawstwem w dziedzinie emerytur. Ściślej ujmując, instytucja 
i sąd krajowy w swych ocenach nie wzięły pod uwagę orzeczenia Trybunału w sprawie C-
347/00 (Angel Barreira-Pérez przeciwko INSS). 

Sprawa sądowa, do której odnosi się składający petycję, dotyczy definicji „okresów 
ubezpieczenia” zawartych w rozporządzeniu nr 1408/71 oraz kwestii, czy dodatkowe okresy 
udzielone w oparciu o hiszpańskie ustawodawstwo w celu ochrony praw będących w trakcie 
nabywania na podstawie poprzednich systemów ubezpieczenia emerytalnego, które nie są już 
kontynuowane, muszą zostać uznane jako okresy ubezpieczenia, a więc muszą również zostać 
uwzględnione przy wyliczaniu teoretycznej kwoty oraz rzeczywistej kwoty emerytury. 

Komisja nie posiada wystarczających informacji, aby dokonać odpowiedniej oceny tej sprawy 
w celu stwierdzenia, czy hiszpańskie władze postąpiły niezgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1408/71, a dokładniej art. 1 lit. r) oraz art. 45 i 46. Służby Komisji 
zwracają się zatem do składającego petycję o dostarczenie pełnego opisu stanu faktycznego 
w tej sprawie wraz z właściwą dokumentacją, numerem ubezpieczenia społecznego oraz 
adresem składającego petycję. 

Służby Komisji chętnie podejmą się zbadania tej sprawy w imieniu składającego petycję i 
skontaktują się z hiszpańskimi władzami, gdy tylko uzyskają odpowiednie informacje od 
składającego petycję.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości, do którego odnosi się składający petycję, dotyczy 
definicji „okresów ubezpieczenia” zawartych w rozporządzeniu (EWG) nr 1408/1971 oraz 
kwestii, czy dodatkowe okresy udzielone w oparciu o hiszpańskie ustawodawstwo w celu 
ochrony praw będących w trakcie nabywania na podstawie poprzednich systemów 
ubezpieczenia emerytalnego, które nie są już kontynuowane, muszą zostać uznane jako 
okresy ubezpieczenia, a więc muszą również zostać uwzględnione przy wyliczaniu 
teoretycznej kwoty oraz rzeczywistej kwoty emerytury. W wyroku Trybunału w sprawie C-
347/00 uznano, że w istocie takie okresy to okresy ubezpieczenia w rozumieniu 
przedmiotowego rozporządzenia. Oznacza to, że muszą być one brane pod uwagę zarówno 
przy dokonywaniu oceny uprawnienia emerytalnego na mocy hiszpańskiego ustawodawstwa 
(w przypadku którego konieczny jest 15-letni okres składkowy), jak i przy wyliczaniu kwoty 
teoretycznej oraz rzeczywistej kwoty emerytury. Wyrok ten miał istotne znaczenie dla 
obliczania hiszpańskich emerytur na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu 
(EWG) nr 1408/1971.

Uprawnienie składającego petycję do hiszpańskiej emerytury zostało najpierw obliczone w 
1996 roku na podstawie przepisów stosowanych w Hiszpanii przed wydaniem wyroku w 
sprawie C-347/00. Jednak informacje przekazane przez hiszpańskie Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales w czerwcu 2007 r. wskazują, że emerytura składającego petycję została 
ponownie obliczona przy uwzględnieniu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-
347/00. Jego uprawnienie proporcjonalne w wysokości 60,47% emerytury hiszpańskiej z 
1996 roku zostało zwiększone do uprawnienia proporcjonalnego w wysokości 62,93%. 
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Wnioski

Służby komisji są zadowolone, iż władze hiszpańskie w poprawny sposób obliczyły 
ponownie emeryturę składającego petycję w świetle wyroku w sprawie C-347/00, a przepisy 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 były przestrzegane.


