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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1408/2007, adresată de Vicente Felipe Sanchez Pedrosa, de 
cetățenie spaniolă, privind încălcarea, de către autoritățile de protecție 
socială din Santander, a legii comunitare în forma Hotărârii pronunțată în 
cauza C-347/00 și a Regulamentului 1408/71

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că autoritățile de protecție socială din Santander nu recunosc, sau nu 
aplică, Hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza C-347/00 și Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea programelor de securitate socială 
angajaților și familiilor acestora aflați în deplasare pe teritoriul comunitar. Acesta face 
referire la dovezi documentare complete care pot fi transmise în caz de solicitare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Ajuns la vârsta pensionării în Spania, petiționarul a pretins o pensie pentru limită de vârstă 
instituției de pensii spaniole din Santander. Acesta indică faptul că a realizat perioade de 
asigurări de pensie în Spania și Germania. Întrucât nu a fost de acord cu decizia instituției de 
pensii din Santander, petiționarul a depus plângere la Tribunalul pentru Securitate Socială, 
care i-a respins plângerea.

Petiționarul susține că instituția de pensii din Santander și Tribunalul pentru Securitate 
Socială au încălcat Regulamentul CE nr. 1408/71 și jurisprudența Tribunalului, omițând să ia 
în considerare toate perioadele sale de asigurări de pensie realizate în diferite state membre, 
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atât pentru dreptul la o pensie, cât și pentru calcularea pensiei sale în temeiul legislației 
spaniole privind pensiile. Mai exact, instituția și tribunalul național nu au luat în considerare 
în evaluarea lor Hotărârea Curții pronunțată în cauza C-347/00 (Angel Barreira-Pérez 
împotriva INSS).

Cauza menționată de petiționar face referire la definirea „perioadelor de asigurări” în 
Regulamentul nr. 1408/71 și la întrebarea dacă perioadele suplimentare acordate în temeiul 
legislației spaniole privind protejarea drepturilor care erau în curs de dobândire în temeiul 
unor programe anterioare de asigurări pentru limită de vârstă, care acum au fost întrerupte, 
trebuie considerate sau nu ca fiind perioade de asigurări și, în consecință, luate în considerare 
pentru calcularea sumei teoretice și a sumei reale a pensiei.

Comisia nu dispune de informații suficiente pentru a efectua o evaluare corespunzătoare a 
cazului și a vedea dacă autoritățile spaniole au respectat sau nu Regulamentul CE nr. 1408/71, 
în special articolul 1 litera (r) și articolele 45 și 46. În consecință, serviciile Comisiei invită 
petiționarul să furnizeze o descriere completă a faptelor cazului, împreună cu documentele 
relevante, cu numărul de securitate socială spaniol și cu adresa petiționarului.

Serviciile Comisiei vor investiga cu plăcere această problemă în numele petiționarului și vor 
lua legătura cu autoritățile spaniole după ce Comisia va primi informațiile relevante din partea 
petiționarului.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010
Hotărârea Curții de Justiție menționată de petiționar face referire la definirea „perioadelor de 
asigurări” în Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 și la întrebarea dacă perioadele suplimentare 
acordate în temeiul legislației spaniole privind protejarea drepturilor care erau în curs de 
dobândire în temeiul unor programe anterioare de asigurări pentru limită de vârstă, care acum 
au fost întrerupte, trebuie considerate sau nu ca fiind perioade de asigurări și, în consecință, 
trebuie luate în considerare pentru calcularea sumei teoretice și a sumei reale a pensiei. 
Hotărârea Curții pronunțată în cauza C-347/00 a relevat faptul că, într-adevăr, aceste perioade 
au reprezentat perioade de asigurări în sensul regulamentului. Aceasta înseamnă că perioadele 
respective au trebuit să fie luate în considerare atât la evaluarea dreptului la pensie în temeiul 
legislației spaniole (pentru care sunt necesari 15 ani de cotizații), cât și la calcularea sumei 
teoretice și a sumei reale a pensiei. Această hotărâre a avut o importanță considerabilă pentru 
calcularea pensiilor spaniole pe baza normelor prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 
1408/1971.

Drepturile petiționarului la o pensie spaniolă au fost calculate mai întâi în 1996, pe baza 
normelor aplicate în Spania înaintea pronunțării Hotărârii în cauza C-347/00. Cu toate 
acestea, informațiile furnizate de Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale din Spania 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) în iunie 2007 arată că pensia petiționarului a fost 
recalculată pentru a lua în considerare Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-347/00. 
Drepturile sale proporționale din 1996, calculate la 60,47 % din pensia spaniolă, au fost 
ajustate ascendent la drepturi proporționale de 62,93 %.

Concluzii
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Serviciile Comisiei sunt mulțumite că pensia petiționarului a fost recalculată corect de către 
autoritățile spaniole în lumina Hotărârii pronunțată în cauza C-347/00 și că normele prevăzute 
în Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 au fost respectate.


