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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0512/2007, внесена от Eugenio Bermejo Garcia, с испанско 
гражданство, относно  личен спор във връзка с пенсия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията прилага копие от жалбата си до испанските органи по 
социално осигуряване, в която възразява срещу неприлагането, в неговия случай, на 
член 50 от Регламент № 1408/71 относно допълнителната пенсионна добавка, платима 
от държавата, на чиято територия пребивава — в неговия случай Испания, за да се 
възползва от минималната пенсия, предвидена за период, съответстващ на всички 
периоди на заетост, включително завършените в друга държава-членка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията

Вносителят на петицията прилага копие от своята жалба до испанската институция по 
социално осигуряване (INSS), в която възразява срещу изчислението на неговата 
пенсия за старост, извършено от испанските органи. Вносителят пребивава в Испания и 
получава френска и испанска пенсия. Като се има предвид, че сумата на тези пенсии не 
достига минималната пенсия, установена от испанското законодателство, вносителят на 
петицията получава добавка към своята пенсия посредством прилагането на член 50 от 
Регламент (ЕИО) № 1408/71, за да бъде достигната стойността на минималната пенсия 
в Испания.

Жалба 
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Вносителят на петицията се оплаква, че пенсията му е изчислена неправилно и че 
размерът й следва да бъде по-висок. Вносителят настоява компетентната испанска 
институция да се съобрази с неговите оплаквания и да му изплати предполагаемата 
дължима сума.

Забележки на Комисията 

Разпоредбите на Общността в областта на социалното осигуряване предвиждат 
координиране, а не хармонизиране на схемите за социално осигуряване. Това означава, 
че държавите-членки могат свободно да определят детайлите относно собствените си 
системи за социално осигуряване, включително какви обезщетения следва да се 
предоставят, условията за допустимост, как се изчисляват тези обезщетения и колко 
вноски следва да се изплатят. Разпоредбите на Общността, по специално Регламент 
(ЕИО) № 1408/71, установяват общи правила и принципи, които трябва да се спазват от 
всички национални органи при прилагането на националното законодателство. Тези 
правила гарантират, че при прилагането на различните национални законодателства се 
спазват основните принципи за еднакво третиране и липса на дискриминация. По този 
начин се гарантира, че прилагането на различните национални законодателства не води 
до отрицателни последици за лицата, които упражняват правото си на свободно 
движение в рамките на Европейския съюз. 
Член 50 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 предвижда отпускането на добавка, когато 
общият размер на дължимите обезщетения съгласно законодателствата на различните 
държави-членки не достига минималния размер, определен от законодателството на 
държавата, на чиято територия пребивава получателят.

Заключение

Комисията препрати тази жалба до испанския член на Административната комисия за 
социално осигуряване на работници мигранти, за да бъде направена оценка на 
предполагаемите твърдения в контекста на испанското законодателство и 
законодателството на Европейския съюз, като ще уведоми Парламента за резултата от 
тази оценка.

4. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

По искане на Комисията испанският член на Административната комисия за социално 
осигуряване на работници мигранти провери в сътрудничество с испанския 
Национален осигурителен институт (INSS) изчислението на пенсията на вносителя на 
петицията и стигна до извода, че общностното и националното законодателство за 
социално осигуряване са правилно приложени.

Изчерпателно, испанските органи информираха Комисията, че на 21.12.1995 г.
Националният осигурителен институт (INSS) отпуска на вносителя на петицията пенсия 
за прослужено време съгласно Регламенти (ЕИО) 1408/71 и 574/72, според която 
първоначално той придобива правото на добавка съгласно член 50 от Регламент (ЕИО) 
1408/71.
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През 2000 г. френската институция по социално осигуряване отпуска на вносителя на 
петицията пенсия за прослужено време съгласно принципа pro rata temporis.

На 12.3.2001 г. испанският INSS приканва вносителя на петицията да върне 
неправомерно получените суми за периода 1.1.2000 г. — 31.3.2001 г., тъй като поради 
получаване на своята френска пенсия и придобиването на право да получава по-висока 
испанска пенсия, когато навършва 65 години, той не е имал повече право да получава 
добавка съгласно член 50 от Регламент (ЕИО) 1408/71, защото неговата испанска и 
френска пенсия надхвърлят прага за правото на минимална испанска пенсия.

Това решение, взето от INSS, е потвърдено от испанския съд, където вносителят на 
петицията е отнесъл случая. 

В заключение, във въпросния случай Комисията не може да открие някакво нарушение 
на общностните разпоредби в областта на социалното осигуряване.
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