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henkilökohtaisesta eläkekiistasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on liittänyt vetoomukseensa jäljennöksen Espanjan 
sosiaaliturvaviranomaisille tehdystä kantelusta, jossa hän vastustaa sitä, että hänen asiaansa ei 
ole sovellettu asetuksen (ETY) N:o 1408/71 50 artiklaa lisäeläkkeestä, joka asuinvaltion, tässä 
tapauksessa Espanjan, pitäisi maksaa, jotta hän saisi säädettyä vähimmäiseläkettä kaikilta 
työssäolokausilta, mukaan lukien niiltä, jolloin hän on työskennellyt toisessa jäsenvaltiossa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 24. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. joulukuuta 2007.

Vetoomuksen esittäjä on liittänyt vetoomukseensa jäljennöksen kantelusta, jonka hän on 
esittänyt Espanjan sosiaaliturvalaitokselle (INSS) ja jossa hän vastustaa tapaa, jolla Espanjan 
viranomaiset ovat laskeneet hänen vanhuuseläkkeensä. Vetoomuksen esittäjä oleskelee 
Espanjassa ja saa eläkettä Ranskasta ja Espanjasta. Koska kyseisten eläkkeiden määrä ei ylitä 
Espanjan lainsäädännöllä säädetyn vähimmäiseläkkeen määrää, vetoomuksen esittäjä saa 
lisäeläkettä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 50 artiklan nojalla, jotta eläkkeen määrä vastaa 
vähimmäiseläkkeelle Espanjassa asetettua määrää.
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Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä valittaa siitä, että hänen eläkkeensä on laskettu virheellisesti ja että 
hänen eläkkeensä pitäisi olla suurempi. Hän pyytää Espanjan toimivaltaista elintä ottamaan 
huomioon hänen kantelunsa ja maksamaan hänelle saamatta jääneen summan.

Komission huomiot 

Sosiaaliturvaa koskevissa yhteisön säännöksissä ei säädetä sosiaaliturvaohjelmien 
yhdenmukaistamisesta vaan yhteensovittamisesta. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltiot voivat 
vapaasti määritellä sosiaaliturvajärjestelmiensä yksityiskohdat, mukaan luettuna tarjottavat 
etuudet, tukikelpoisuus, etuuksien laskutapa ja etuuksien määrä. Yhteisön säännöksillä, 
erityisesti asetuksella (ETY) N:o 1408/71, vahvistetaan yhteiset säännöt ja periaatteet, joita 
kaikkien kansallisten viranomaisten on noudatettava kansallisen lainsäädännön 
soveltamisessa. Näillä säännöillä varmistetaan, että erilaisten kansallisten säädösten 
soveltamisessa kunnioitetaan tasapuolista kohtelua ja syrjimättömyyttä koskevia 
perusperiaatteita. Siten varmistetaan, että eri kansallisten lainsäädäntöjen soveltaminen ei 
vaikuta kielteisesti henkilöihin, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan 
unionissa. 

Asetuksen (ETY) N:o 1408/71 50 artiklalla säädetään, että jos eri jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöjen mukaisten etuuksien kokonaismäärä on pienempi kuin vähimmäisetuus sen 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jossa etuuksien saaja asuu, etuuksien saajalle myönnetään 
lisäeläkettä.

Johtopäätös

Komissio toimitti tämän kantelun Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan 
hallintotoimikunnan espanjalaiselle jäsenelle, jotta väitteitä arvioitaisiin Espanjan ja EY:n 
lainsäädännön valossa. Komissio tiedottaa parlamentille arvioinnin tuloksesta

4. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan espanjalainen jäsen tarkisti komission 
pyynnöstä yhdessä Espanjan sosiaaliturvalaitoksen (INSS) kanssa vetoomuksen esittäjän 
eläkelaskelman ja päätteli tämän perusteella, että yhteisön ja kyseisen jäsenvaltion 
sosiaalivakuutuslainsäädäntöä sovellettiin oikein.

Tarkalleen ottaen Espanjan viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että 21. joulukuuta 1995 
Espanjan kansallinen sosiaaliturvalaitos (INSS) myönsi vetoomuksen esittäjälle asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 mukaisen vanhuuseläkkeen. 
Vetoomuksen esittäjä sai alun perin jälkimmäisen asetuksen nojalla oikeuden asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 50 artiklan mukaiseen lisäeläkkeeseen.

Vuonna 2000 vetoomuksen esittäjälle myönnettiin Ranskan sosiaaliturvaan kuuluva 
vanhuuseläke, jossa etuudet on suhteutettu työajan pituuteen (pro rata temporis -periaate).
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Espanjan kansallinen sosiaaliturvalaitos INSS kehotti 12. maaliskuuta 2001 vetoomuksen 
esittäjää palauttamaan perusteettomasti maksetut summat 1. tammikuuta 2000 ja 
31. maaliskuuta 2001 välisenä aikana. Tätä perusteltiin sillä, että Ranskan maksaman 
eläkkeen takia sekä vetoomuksen esittäjän saatua vuonna 1999, 65 vuotta täytettyään 
oikeuden Espanjan maksamaan suurempaan eläkkeeseen, hänellä ei enää ollut oikeutta 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 50 artiklan mukaiseen lisäeläkkeeseen, sillä Espanjan ja 
Ranskan maksamat eläkkeet ylittivät Espanjassa vähimmäiseläkeoikeudelle asetetun ylärajan.

Espanjalainen tuomioistuin, jonka puoleen vetoomuksen esittäjä kääntyi asiassaan, vahvisti 
INSS:n tekemän päätöksen. 

Näin ollen komissio ei todennut käsiteltävässä tapauksessa sosiaaliturvaa koskevien yhteisön 
säännösten rikkomista.
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