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Vetoomus nro 0923/2005, Antonio Aranda Dato ja Dolores Rodrighuez Martinez, 
Espanjan kansalaisia, eläkerahastoon kuulumattomuudesta Philipsin takia

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjät, joista toinen työskenteli Philips de Nijmegenille vuosina 1972–1978 ja 
toinen vuosina 1970–1980 väittävät, että kyseisiä vuosia ei otettu huomioon heidän eläkkeitä 
laskiessa. Vetoomusten esittäjien mukaan Philips ei ilmoittanut heille, että kyseiset vuodet 
voidaan liittää heidän työhistoriaansa vuonna 1980 Euroopan tasolla tehdyn sopimuksen 
perusteella. Sopimus koskee kaikkien yhteisön työntekijöiden eläkekorvauksia ilman 
kansalaisuuteen tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Paikalliset tuomioistuimet 
Alankomaissa hylkäsivät vetoomusten esittäjän tapauksen. Nyt vetoomuksen esittäjät 
haluavat viedä asian Alankomaiden korkeimpaan oikeuteen ja heitä kiinnostaa tietää onko 
olemassa ennakkotapauksia, joiden avulla he voisivat paremmin esittää asiansa korkeimmassa 
oikeudessa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 14. helmikuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007

Vetoomuksen esittäjät väittävät, että ajanjaksoja 1972–1980 ja 1970–1980 ei otettu huomioon 
heidän eläkekorvauksiensa laskemisen yhteydessä. Mukaan liitetyistä asiakirjoista ilmenee, 
että tämä johtui siitä, että he eivät kuuluneet eläkerahastoon kyseisten ajanjaksojen aikana 
eikä kysymyksessä ollut kansalaisuuteen tai sukupuoleen perustuva syrjintä. Koska 
vetoomusten esittäjien tapaus hylättiin paikallisissa tuomioistuimissa sillä perusteella, että 
heidän vaatimuksistaan on säädetty kansallisessa lainsäädännössä, vetoomusten esittäjät 
haluavat tietää mahdollisista ennakkotapauksista, jotka voivat auttaa heidän asiaansa. 
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On muistettava, että periaatteessa komissio ei voi puuttua kansalliseen menettelyyn tai ottaa 
vastakkaista kantaa kansallisen lainsäädännön tulkitsemisen tai soveltamisen yhteydessä.

Mitä tulee siihen kuinka kansalliset tuomarit soveltavat aikarajoituksia kanteiden 
nostamiseksi kansallisessa lainsäädännössä, aineellisiin ja prosessuaalisiin edellytyksiin siten 
kuin niistä määrätään kansallisessa lainsäädännössä voidaan Euroopan tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti ja koska yhteisö ei ole antanut asiaa koskevia 
säännöksiä, vedota niiden työntekijöiden osalta, jotka puolustavat oikeuttaan liittyä 
työeläkejärjestelmään edellyttäen, että kyseiset toimet eivät ole epäedullisemmat kuin 
vastaavat kansalliset toimet ja että ne eivät tee yhteisön lainsäädännössä säädettyjen 
oikeuksien harjoittamista käytännössä mahdottomiksi tai erityisen vaikeiksi (ks. esim. asia C-
312/93 Peterbroeck v Belgian State, Kok. 1995, I-4599, 12 kohta tai Euroopan 
tuomioistuimen tuomio 28.9.1994, Fisschler.
Tuomioistuin on täten todennut oikeusvarmuuden takaamiseksi, että kohtuullisten aikarajojen 
asettamisessa kanteiden nostamiseksi noudatetaan yhteisön lainsäädäntöä, edellyttäen, että 
kyseiset ajanjaksot eivät tee yhteisön lainsäädännössä säädettyjen oikeuksien harjoittamista 
mahdottomaksi tai erityisen vaikeaksi, siitä huolimatta, että näiden ajanjaksojen 
umpeutuminen johtaakin nostetun kanteen hylkäämiseen osittain tai kokonaan (ks. erityisesti 
asia 33/76 Rewe v Landwirtschaftskammer Saarland, Kok. 1976, 1989, 5 kohta, asia 45/76 
Comet v Produktschap voor Siergewassen, Kok, 1976, 2043, 17 ja 18 kohta, asia C-261/95 
Palmisani v Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Kok. 1997, I-0000, 28 kohta ja asia 
C-188/95, Fantask A/S ja muut, 48 kohta). 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että komissio ei voi puuttua asiaan vetoomuksen esittäjän 
hyväksi.
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