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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0923/2005, των Antonio Aranda Dato και Dolores Rodrighuez Martinez, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη συμπερίληψή τους από τη Philips στο 
συνταξιοδοτικό ταμείο

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες, πρώην εργαζόμενοι της Philips de Nijmegen κατά τις περιόδους 1972-1978 
και 1970-1980, αντίστοιχα, υποστηρίζουν ότι δεν προσμετρήθηκαν αυτά τα χρόνια κατά τον 
υπολογισμό των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Σύμφωνα με αυτούς, η Philips 
παρέλειψε να τους ενημερώσει ότι αυτά τα χρόνια μπορούσαν να προστεθούν στην 
προϋπηρεσία τους κατόπιν συμφωνίας που επιτεύχθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 1980 
σχετικά με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων της Κοινότητας, χωρίς 
διακριτική μεταχείριση λόγω ιθαγένειας ή φύλου. Αφότου η υπόθεση απορρίφθηκε από τα 
τοπικά ολλανδικά δικαστήρια, προτίθενται να ασκήσουν έφεση στο ολλανδικό ανώτατο 
δικαστήριο και θα ήθελαν να πληροφορηθούν οιοδήποτε πιθανό προηγούμενο το οποίο θα 
μπορούσε να τους βοηθήσει να στοιχειοθετήσουν την υπόθεσή τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι οι περίοδοι μεταξύ των ετών 1972-1980 και 1970-1980, 
αντιστοίχως, αδικαιολόγητα δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον υπολογισμό των 
συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Τα εσωκλειόμενα σχετικά έγγραφα υποδεικνύουν ότι 
αυτό οφείλεται σε απλή απουσία ασφάλισης κατά τις αντίστοιχες περιόδους χωρίς να υπάρχει 
καμία ένδειξη διάκρισης λόγω ιθαγένειας ή φύλου. Κατόπιν της απόρριψης της υπόθεσής 
τους από τα τοπικά δικαστήρια με το σκεπτικό ότι οι αξιώσεις τους καθορίζονται βάσει του
εθνικού δικαίου, οι αναφέροντες επιθυμούν να ενημερωθούν εάν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο
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πιθανό προηγούμενο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην υπόθεσή τους. 

Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι καταρχήν η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει σε μια εθνική 
διαδικασία ή να λάβει θέση όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή κανονισμών του 
εθνικού δικαίου.

Όσον αφορά τους χρονικούς περιορισμούς που θέτουν ορισμένοι δικαστές για την προσφυγή 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, μπορεί να γίνει επίκληση των ουσιαστικών και διαδικαστικών 
προϋποθέσεων που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους, σύμφωνα με την πάγια 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ελλείψει κοινοτικών κανονισμών που να 
διέπουν το θέμα, έναντι εργαζομένων οι οποίοι διεκδικούν το δικαίωμά τους να ενταχθούν σε 
κάποιο επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σύστημα, υπό τον όρο ότι δεν είναι λιγότερο ευνοϊκές 
για αυτού του είδους την προσφυγή από ό,τι για παρόμοιες προσφυγές της εσωτερικής 
έννομης τάξεως και ότι δεν καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την 
άσκηση δικαιωμάτων που χορηγεί η κοινοτική έννομη τάξη στην πράξη (βλ. για παράδειγμα 
υπόθεση C-312/93 Peterbroeck κατά Βελγίου [1995] Συλλογή I-4599, παράγραφος 12 ή 
απόφαση του ΔΕΚ της 28.9.1994, Fisschler).
Το Δικαστήριο έχει συνεπώς αναγνωρίσει, προς όφελος της ασφάλειας του δικαίου, ότι ο 
καθορισμός ευλόγων χρονικών περιορισμών για την άσκηση προσφυγής συνάδει με το 
κοινοτικό δίκαιο, υπό τον όρο ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τέτοιες περίοδοι καθιστούν 
ουσιαστικά αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση δικαιωμάτων που χορηγεί η 
κοινοτική έννομη τάξη, ακόμη και αν η παρέλευση αυτών των περιόδων καταλήγει 
αναγκαστικά στην απόρριψη, πλήρως ή εν μέρει, της προσφυγής που ασκείται (βλέπε, 
ειδικότερα, υπόθεση 33/76 Rewe κατά Landwirtschaftskammer Saarland [1976] Συλλογή 
1989, παράγραφος 5, υπόθεση 45/76 Comet κατά Produktschap voor Siergewassen [1976] 
Συλλογή 2043, παράγραφοι 17 και 18, υπόθεση C-261/95 Palmisani κατά Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale [1997] Συλλογή I-0000, παράγραφος 28, και υπόθεση C-188/95, 
Fantask A/S και άλλοι, παρ. 48). 

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει υπέρ των αναφερόντων.
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