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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0923/2005 af Antonio Aranda Dato og Dolores Rodrighuez Martinez, 
spanske statsborgere, om ikke at være omfattet af pensionsfonden hos Philips.

1. Sammendrag

Andragerne, som tidligere var ansat hos Philips de Nijmegen mellem henholdsvis 1972-1978 
og 1970-1980, hævder, at disse år ikke blev medregnet, da deres pensionsydelse blev 
beregnet. Ifølge andragerne har Philips undladt at gøre dem opmærksom på, at disse år kunne 
tillægges deres arbejdsår i overensstemmelse med en aftale, som blev indgået på europæisk 
plan i 1980 om pensionsydelse for alle arbejdstagere i Fællesskabet uden forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet eller køn. Efter at deres sag er blevet afvist af den lokale 
hollandske ret, er de klar til at appellere sagen til højesteret i Holland og ønsker at vide, om 
der er andre fortilfælde, som kan bidrage til argumentationen i deres sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2006).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007.

Andragerne, som tidligere var ansat hos Philips de Nijmegen mellem henholdsvis 1972-1980 
og 1970-1980, hævder, at det er urimeligt, at disse år ikke blev medregnet, da deres 
pensionsydelse blev beregnet. De vedlagte relevante dokumenter antyder, at dette kun skyldes 
et manglende tilhørsforhold i de respektive perioder og ikke forskelsbehandling på grundlag 
af nationalitet eller køn. Efter at deres sag er blevet afvist af den lokale hollandske ret med 
den begrundelse, at deres krav er fastsat i national lov, ønsker andragerne nu at vide, om der 
findes andre fortilfælde, som kan være til hjælp i deres sag.

Der erindres om, at Kommissionen principielt ikke kan gribe ind i en national retssag eller gå 
imod fortolkningen eller anvendelsen af nationale bestemmelser.
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Hvad angår de nationale dommeres anvendelse af tidsbegrænsninger for anlæggelse af 
søgsmål i henhold til national ret, kan materielle og processuelle betingelser, som fastlagt i 
den nationale lov i den pågældende medlemsstat, i henhold til EF-Domstolens faste praksis og 
i fraværet af fællesskabsregler, som regulerer området, gøres gældende over for arbejdstagere, 
der påberåber sig deres ret til at være omfattet af en erhvervstilknyttet pensionsordning, på 
betingelse af at reglerne ikke er mindre gunstige for søgsmål af denne art end for tilsvarende 
søgsmål i henhold til national ret, og at de ikke i praksis gør det umuligt eller urimeligt 
vanskeligt at udøve rettigheder tillagt i henhold til fællesskabsretten (jf. f.eks. dom af 
14.12.1995, sag C-312/93, Peterbroeck mod den belgiske stat, Sml. I, s. 4599, præmis 12 eller 
dommen ECJ af 28.9.1994, Fisschler). 
Domstolen har således af hensyn til retssikkerheden anerkendt, at fastsættelsen af rimelige 
tidsfrister for anlæg af søgsmål er foreneligt med fællesskabsretten, på den betingelse at 
sådanne frister ikke gør det umuligt eller urimeligt vanskeligt at udøve rettigheder i henhold 
til fællesskabsretten, selv hvis udløbet af sådanne perioder nødvendigvis medfører hel eller 
delvis afvisning af det anlagte søgsmål (jf. navnlig dom af 16.12.1976, sag 33/76, Rewe mod 
Landwirtschaftskammer Saarland, Sml. s. 1989, præmis 5, af 16.12.1976, sag 45/76, Comet 
mod Produktschap voor Siergewassen, Sml. s. 2043, præmis 17 og 18, af 10.06.1997, sag C-
261/95, Palmisani mod Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Sml. I, s. 4025, præmis 
28, og af 2.12.1997, sag C-188/95, Fantask A/S m.fl., præmis 48).

Kommissionen kan derfor ikke gribe ind til fordel for andragerne.


