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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 0512/2007, adresată de Eugenio Bermejo Garcia, de naționalitate 
spaniolă, privind un litigiu personal în legătură cu pensia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul atașează o copie după plângerea sa adresată autorităților spaniole din domeniul 
protecției sociale, în care protestează împotriva neaplicării în cazul său a articolului 50 din 
Regulamentul 1408/71 privind dreptul la pensie suplimentară, care trebuie plătită de către țara 
de reședință, în acest caz Spania, pentru a-i permite să beneficieze de pensia minimă 
preconizată pentru o perioadă corespunzătoare tuturor perioadelor de muncă, inclusiv cele 
desfășurate într-un alt stat membru.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]..

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2007.

Petiționarul anexează o copie după plângerea sa adresată instituției spaniole pentru asigurări 
sociale (INSS), în care protestează împotriva calculului pensiei sale sociale efectuat de 
autoritățile spaniole. Petiționarul este rezident în Spania și primește o pensie franceză și o 
pensie spaniolă. Întrucât valoarea acestor pensii nu se ridică la valoarea pensiei minime 
stabilite de legislația spaniolă, petiționarul primește o pensie suplimentară prin aplicarea 
articolului 50 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, pentru a se atinge valoarea pensiei 
minime spaniole.

Plângerea

Petiționarul se plânge că pensia sa a fost calculată în mod eronat și că valoarea pensiei sale ar 
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trebui să fie mai mare. Acesta solicită instituției spaniole competente să ia în considerare 
plângerile sale și să îi plătească presupusa sumă restantă.

Comentariile Comisiei

Prevederile comunitare din domeniul asigurărilor sociale impun coordonarea, nu armonizarea 
schemelor de asigurări sociale. Aceasta înseamnă că statele membre sunt libere să stabilească 
detaliile propriilor lor sisteme de asigurări sociale, inclusiv beneficiile care vor fi acordate, 
condițiile de eligibilitate, modul în care sunt calculate aceste beneficii și numărul de 
contribuții care ar trebui plătite. Prevederile comunitare, în special Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71, stabilesc reguli și principii comune, care trebuie respectate de toate autoritățile 
naționale în momentul aplicării legislațiilor naționale. Aceste reguli asigură faptul că aplicarea 
diferitelor legislații naționale respectă principiile fundamentale ale tratării în condiții de 
egalitate și ale nediscriminării. Procedând astfel, se asigură faptul că aplicarea diferitelor 
legislații naționale nu afectează în mod advers persoanele care își exercită dreptul la libera 
circulație în Uniunea Europeană. 
Articolul 50 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 prevede că se acordă o pensie suplimentară 
în cazurile în care totalul beneficiilor plătibile conform legislațiilor din diferitele state membre 
nu se ridică la suma minimă stabilită de legislația statului pe al cărui teritoriu își are reședința 
beneficiarul. 

Concluzie

Comisia a înaintat această plângere membrului spaniol al Comisiei Administrative de 
Securitate Socială pentru Lucrătorii Migranți, pentru a evalua presupusele plângeri în lumina 
legislației spaniole și a CE și va informa Parlamentul în legătură cu rezultatul evaluării sale.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

La cererea Comisiei, membrul spaniol al Comisiei Administrative de Securitate Socială 
pentru Lucrătorii Migranți a verificat în cooperare cu institutul spaniol pentru asigurări sociale
(INSS) calcularea pensiei petiționarului și a ajuns la concluzia că legislația națională și 
comunitară privind asigurările sociale s-a aplicat corect.

În detaliu, autoritățile spaniole au informat Comisia că la 21.12.1995 institutul spaniol pentru 
asigurări sociale (INSS) a acordat petiționarului o pensie de bătrânețe conform 
Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și 574/72, în temeiul cărora acesta a primit inițial dreptul 
la o pensie suplimentară conform articolului 50 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71.

În 2000, Securitatea socială franceză a acordat petiționarului o pensie de bătrânețe conform 
principiului pro rata temporis.

INSS spaniol a solicitat petiționarului la 12.3.2001 să returneze sumele primite necuvenit între 
1.1.2000 și 31.3.2001 deoarece, datorită primirii pensiei sale franceze și dreptului său la o 
pensie spaniolă mai mare atunci când a împlinit 65 de ani în 1999, acesta nu a mai avut niciun 
drept să primească pensia suplimentară conform articolului 50 din Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71, întrucât pensia franceză și cea spaniolă depășeau pragul de drepturi la o pensie 
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spaniolă minimă.

Decizia luată de INSS a fost confirmată de instanța spaniolă unde petiționarul a prezentat 
cauza sa. 

În concluzie, Comisia nu a putut identifica nicio încălcare a prevederilor comunitare din 
domeniul securității sociale în cazul în discuție.
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