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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0923/2005, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgie Antonio Aranda Dato 
un Dolores Rodrighuez Martinez, par viņu neiekļaušanu Philips uzņēmuma pensiju fondā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji, bijušie uzņēmuma Philips de Nijmegen darbinieki, kas tajā strādāja 
attiecīgi no 1972. līdz 1978. un no 1970. līdz 1980. gadam, apgalvo, ka šie darba gadi nav 
ieskaitīti viņu izdienas pensijas aprēķinos. Pēc viņu teiktā, uzņēmums Philips nav paziņojis 
viņiem par to, ka šos gadus varētu iekļaut viņu darba stāžā saskaņā ar 1980. gadā panākto 
vienošanos Eiropas līmenī par tiesībām uz pensijām visiem Kopienas strādniekiem, neņemot 
vērā tautību vai dzimumu. Pēc viņu lietas noraidīšanas Nīderlandes vietējās tiesās viņi ir 
gatavi iesniegt apelācijas sūdzību Nīderlandes Augstākajā tiesā un gribētu uzzināt par citiem 
varbūtējiem precedentiem, kas varētu palīdzēt argumentēt viņu lietu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 14. februārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, saņemta 2007. gada 23. martā

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas, ka attiecīgie laika periodi no 1972. līdz 1980. un no 
1970. līdz 1980. gadam nepamatoti nav ņemti vērā, aprēķinot viņu vecuma pensijas.  
Pievienotie attiecīgie dokumenti rāda, ka tas ir noticis vienīgi tādēļ, ka norādītajos laika 
periodos viņi nav bijuši oficiāli saistīti ar firmu, un tam nav nekādas saistības ar tautības vai 
dzimuma diskrimināciju. Pēc viņu lietas noraidīšanas vietējās tiesās un tādēļ, ka viņu lietas ir 
piekritīgas attiecīgās valsts likumiem, lūgumraksta iesniedzēji gribētu zināt par citiem 
varbūtējiem precedentiem, kas varētu palīdzēt viņu lietā. 
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Būtu jāatceras, ka Komisija principā nevar iejaukties valsts procedūrā vai nostāties opozīcijā 
valsts tiesību interpretācijai vai piemērošanai.

Sakarā ar dalībvalsts tiesnešu noteiktajiem termiņiem prasību celšanai saskaņā ar valsts 
tiesībām dalībvalsts tiesību aktos noteiktos pamatnoteikumus un procedūras noteikumus var, 
atbilstoši Eiropas Kopienu Tiesas praksei un ja nav Kopienas normu, kas reglamentē šos 
jautājumus, izmantot attiecībā uz darbiniekiem, kas aizstāv savas tiesības pievienoties 
izdienas pensiju shēmai, ja vien šie noteikumi nav neizdevīgāki par tiem, kuri attiecas uz 
līdzīgām prasībām sakarā ar valsts tiesību pārkāpumu, un ja tie nepadara šo Kopienas tiesību
izmantošanu par praktiski neiespējamu vai pārmērīgi grūtu praksē (skatīt, piemēram, 
1995. gada lietu C-312/93 Peterbroek pret Beļģiju, Recueil, I-4599. lpp., 12. punkts vai EKT 
1994. gada 28. septembra spriedumu, Fisschler).
Tādējādi Tiesa juridiskās noteiktības interesēs ir atzinusi, ka saprātīgu termiņu noteikšana 
prasību celšanai ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, ja vien šādi termiņi nepadara Kopienas 
tiesību aktos noteikto tiesību īstenošanu par praktiski neiespējamu vai pārmērīgi grūtu, pat ja 
šo termiņu izbeigšanās neizbēgami ietver pilnīgu vai daļēju lietas izbeigšanu (skatīt it īpaši 
EKT 1976. gada lietu 33/76 Rewe pret Landwirtschaftskammer Saarland, Recueil, 1989, 
5. punkts, 1976. gada lietu 45/76 Comet pret Produktschap voor Siergewassen, Recueil, 2043, 
17. un 18. punkts, 1997. gada lietu C261/95 Palmisani pret Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale, Recueil, I-0000, 28. punkts un lietu C-188/95, Fantask A/S un citi,
48. punkts). 

Tātad Komisija nevar iejaukties par labu lūgumraksta iesniedzējiem.


