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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Az Antonio Aranda Dato és Dolores Rodrighuez Martinez, spanyol állampolgárok által 
benyújtott 0923/2005 sz. petíció a petíció benyújtóinak a Philips által a Nyugdíjalapból 
való kirekesztéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói – akik 1972-1978-ig, illetve 1970-1980-ig a Philips de Nijmegen 
alkalmazottai voltak – azt állítják, hogy nyugdíjjogosultságuk kiszámításánál a fent megjelölt 
éveket nem vették figyelembe. Szerintük a Philips nem tájékoztatta őket arról, hogy az összes 
közösségi munkavállalónak az állampolgárságon és nemen alapuló megkülönböztetés nélküli 
nyugdíjjogosultságairól 1980-ban aláírt európai szintű megállapodást követően ezek az évek a 
munkában eltöltött idejükhöz hozzászámítanak. Miután a holland helyi bíróságok ügyüket 
elutasították, készek a holland Legfelsőbb Bíróságra fellebbezni, és szeretnék tudni, van-e 
más hasonló precedens is, amely megtámogatná az ügyükre vonatkozó érvelést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. február 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott válasz.

A petíció benyújtói azt állítják, hogy az 1972–1978, illetve az 1970–1980 közötti időszakot 
nyugdíjjogosultságuk kiszámításánál indokolatlanul nem vették figyelembe. Az ide 
vonatkozó, csatolt dokumentumok alapján úgy tűnik, hogy ez csupán annak köszönhető, hogy 
az említett időszakok alatt nem voltak tagjai be az adott nyugdíjrendszernek, és nincs köze az
állampolgárságon vagy nemen alapuló hátrányos megkülönböztetéshez. Miután a holland 
helyi bíróságok ügyüket elutasították azon az alapon, hogy keresetük a nemzeti jogszabályok 
értelmében már elévült, a petíció benyújtói szeretnék tudni, van-e lehetséges precedens, amely 
megtámogatná az ügyükre vonatkozó érvelést.
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Meg kell említeni, hogy a Bizottság elvben nem avatkozhat be a nemzeti eljárásokba és nem 
helyezkedhet szembe a nemzeti jogszabályok értelmezését és alkalmazását illetően.

Tekintettel arra, hogy a nemzeti jog keretében a nemzeti bíróságokon meghatározott határidőn 
belül lehet keresetet benyújtani, az Európai Bíróság meglévő esetjoga szerint, valamint az e 
területre vonatkozó közösségi jogszabályok hiányában, a tagállamok nemzeti jogában előírt 
anyagi és eljárásbeli feltételekre lehet támaszkodni azon munkavállalók ellenében, akik 
fenntartják azon jogukat, hogy csatlakozzanak egy foglalkozási nyugdíjrendszerhez, feltéve 
hogy azok nem kevésbé előnyösek az ilyen keresetek szempontjából, mint amilyen előnyösek 
egy hasonló, hazai kereset szempontjából lennének, és hogy nem teszik a közösségi jog által 
biztosított jogok gyakorlását gyakorlatilag lehetetlenné vagy a gyakorlatban különösen 
nehezen megvalósíthatóvá (lásd pl. a C-312/93. sz. Peterbroeck kontra belga állam ügy [1995] 
EBHT I-4599, 12. bekezdés vagy az EB 1994.9.28-i ítélete, Fisschler).
A Bíróság, a jogbiztonság érdekében elismeri, hogy a keresetek benyújtására vonatkozó 
ésszerű határidőbeli megszorítások összeegyeztethetők a közösségi joggal, feltéve hogy ezek 
a határidők nem teszik lehetetlenné vagy különösen nehezen megvalósíthatóvá a közösségi 
jog által biztosított jogok gyakorlását, még akkor is, ha a határidők lejárta szükségszerűen 
maga után vonja a bírósághoz benyújtott kereset részbeni vagy teljes elutasítását (lásd 
különösen a 33/76. sz. Rewe kontra Landwirtschaftskammer Saarland ügy [1976] EBHT
1989, 5. bekezdés, a 45/76. sz. Comet kontra Produktschap voor Siergewassen ügy [1976] 
EBHT 2043, 17. és 18. bekezdés, a C-261/95. sz. Palmisani kontra Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale ügy [1997] EBHT I-0000, 28. bekezdés, és a C-188/95. sz., Fantask A/S 
és társai ügy, 48. bekezdés). 

Összegezve, a Bizottság nem tud a petíció benyújtóinak érdekében közbeavatkozni.


