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Petizzjoni 0923/2005 imressqa minn Antonio Aranda Dato u Dolores Rodrighuez 
Martinez (Spanjoli), dwar li tħallew barra mill-Fond ta’ l-Irtirar mix-Xogħol minn 
Philips

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dawk li ressqu l-petizzjoni, li qabel kienu impjegati ta’ Philips de Nijmegen bejn l-1972 u l-
1978 u bejn l-1970 u l-1980 rispettivament, isostnu li ma għaddewlhomx dawn is-snin meta 
kienu qegħdin jikkalkulaw dak li ħaqqhom jieħdu meta jirtiraw mix-xogħol. Skond huma, 
Philips naqas li jinduna li dawn is-snin setgħu jiżdiedu mas-snin li għamlu jaħdmu wara l-
ftehim li ntlaħaq fil-livell Ewropew fl-1980 dwar dak li ħaqqhom jieħdu l-ħaddiema 
Komunitarji meta jirtiraw mix-xogħol, mingħajr diskriminazzjoni ta’ nazzjonalità jew sess.
Wara li l-każ tagħhom ma ntlaqax mil-qrati Olandiżi, huma lesti jappellaw lill-Qorti Suprema 
Olandiża u jixtiequ jkunu jafu jekk hemmx preċedenti oħra li jistgħu jgħinuhom jippreżentaw 
il-każ tagħhom.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Frar 2006. Tagħrif mitlub mill-Kummissjoni taħt ir-Regola 
192(4)

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

Dawk li ressqu l-petizzjoni jsostnu li l-perjodi bejn l-1972 u l-1978 u bejn l-1970 u l-1980, 
rispettivament, ma kinux miżjuda kif suppost biex ikun ikkalkulat dak li ħaqqhom jieħdu meta 
jirtiraw. Id-dokumenti rilevanti inklużi juru li dan seħħ biss minħabba in-nuqqas ta’ 
affiljazzjoni matul il-perjodi rispettivi mingħajr l-ebda rabta ma’ xi diskriminazzjoni bbażata 
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fuq in-nazzjonalità jew is-sess. Wara li każ tagħhom twaqqa’ quddiem il-qrati lokali 
minħabba li dak li allegaw kien preskritt taħt il-liġi nazzjonali, dawk li ressqu l-petizzjoni 
jixtiequ jkunu jafu jekk hemmx preċedenti oħra li jistgħu jgħinu lill-każ tagħhom.

Wieħed għandu jiftakar li bħala prinċipju l-Kummissjoni ma tistax tindaħal fi proċedura 
nazzjonali jew topponi fejn għandha x’taqsam l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni tar-regoli 
tal-liġi nazzjonali. 

F’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-applikazzjoni minn imħallfin nazzjonali ta’ skadenzi biex 
jittieħdu azzjonijiet taħt il-liġi nazzjonali, kundizzjonijiet sostantivi u proċedurali kif stabbiliti
mil-liġi nazzjonali ta’ l-Istati Membri, skond ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja 
Ewropea u fin-nuqqas ta’ regoli Komunitarji li jirregolaw is-sitwazzjoni, jistgħu jservu kontra 
l-ħaddiema li jsostnu d-dritt tagħhom li jingħaqdu fi skemi ta’ pensjoni tax-xogħol, sakemm 
m’humiex inqas favorevoli għal dik it-tip ta’ azzjoni minn azzjonijiet simili ta’ natura 
domestika u ma jirrendux l-eżerċitar tad-drittijiet mogħtija mil-liġi Komunitarja virtwalment 
impossibbli jew diffiċli wisq fil-prattika (ara bħala eżempju l-Każ C-312/93 Peterbroeck v l-
Istat Belġjan [1995] ECR I-4599, paragrafu 12 jew is-sentenza tal-QEĠ tat-28.9.1994, 
Fisschler).

Il-Qorti tal-Ġustizzja għalhekk għarfet, fl-interess taċ-ċertezza legali, li t-twaqqif ta’ skadenzi 
raġonevoli biex jinbdew proċeduri, huwa kompatibbli mal-liġi Komunitarja, sakemm dawk il-
perjodi ma jitqisux li jagħmlu l-eżerċitar tad-drittijiet mogħtija mil-liġi Komunitarja
virtwalment impossibbli jew diffiċli wisq fil-prattika, anki jekk l-iskadenzi ta’ dawk il-perjodi 
jġibu magħhom bi ħtieġa t-twaqqif ta’ l-azzjoni mressqa, kollha jew ta’ parti minnha (ara, 
b’mod partikulari, il-Każ 33/76 Rewe v Landwirtschaftskammer Saarland [1976] ECR 1989, 
il-paragrafu 5, il-Każ 45/76 Comet v Produktschap voor Siergewassen [1976] ECR 2043, il-
paragrafi 17 u 18, il-Każ C-261/95 Palmisani v Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
[1997] ECR I-0000, il-paragrafu 28, u l-każ C-188/95, Fantask A/S u oħrajn, il-par. 48). 

Biex tagħlaq, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni favur dawk li ressqu l-petizzjoni.
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