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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0923/2005 złożona przez Antonio Aranda Dato i Dolores Rodrighuez Martinez 
(Hiszpania), w sprawie nieuwzględnienia ich w funduszu emerytalnym firmy Philips

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, byli pracownicy firmy Philips de Nijmegen, zatrudnieni odpowiednio w 
latach 1972-1978 i 1970 - 1980, twierdzą, że wspomniane okresy nie zostały uwzględnione 
podczas obliczania świadczeń emerytalnych. Zdaniem składających petycję firma Philips nie 
zawiadomiła ich, że okresy te można uwzględnić w historii zatrudnienia w związku z 
porozumieniem na szczeblu europejskim z roku 1980 dotyczącym uprawnień emerytalnych 
wszystkich pracowników Wspólnoty, bez dyskryminacji ze względu na narodowość czy płeć.
Po tym, jak ich sprawa została oddalona przez lokalne sądy w Holandii, składający petycję są 
gotowi wnieść apelację do holenderskiego Sądu Najwyższego i chcieliby dowiedzieć się, czy 
istnieją precedensy, które mogłyby im pomóc w opracowaniu argumentacji swojej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 14 lutego 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Składający petycję skarżą się, że, odpowiednio, lata 1972-1980 oraz 1970-1980, w sposób 
nieuzasadniony nie zostały wzięte pod uwagę podczas obliczania ich świadczeń 
emerytalnych. Załączone odpowiednie dokumenty wskazują, iż spowodowane jest to jedynie 
nieprzynależnością składających petycję do systemu emerytalnego w wymienionych 
okresach, bez jakiegokolwiek związku z dyskryminacją ze względu na narodowość czy płeć. 
W związku z oddaleniem ich sprawy przez sądy lokalne na tej podstawie, że ich skargi 
podlegają przepisom prawa krajowego, składający petycję pragną dowiedzieć się, czy istnieją 
precedensy, które mogłyby pomóc w ich sprawie. 

Należy przypomnieć, że w zasadzie Komisja nie może ingerować w postępowanie krajowe 
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ani wyrażać obiekcji co do interpretacji bądź stosowania przepisów prawa krajowego.
W związku z określaniem przez sędziów krajowych terminów dla wnoszenia skarg w świetle 
prawa krajowego, warunki proceduralne i merytoryczne określone prawem krajowym państw 
członkowskich mogą, zgodnie z ustalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości i wobec braku przepisów wspólnotowych regulujących tę kwestię, stanowić 
podstawę do postępowania wobec pracowników, którzy dochodzą swoich praw do 
przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego, pod warunkiem, że nie są one mniej 
korzystne przy tego typu pozwach niż przy podobnych sprawach natury krajowej, i że nie 
sprawiają one, że korzystanie z praw określonych przez prawo wspólnotowe jest w zasadzie 
niemożliwe bądź wyjątkowo trudne (zob. choćby sprawę C-312/93 Peterbroeck przeciwko 
Państwu Belgijskiemu [1995] Zb. Orz. str. I-4599, ustęp 12 lub orzeczenie ETS z dnia 28 
września 1994 r., Fisschler).
Ze względu na pewność prawną, Trybunał Sprawiedliwości uznał zatem, iż ustalanie 
rozsądnych ograniczeń czasowych dla składania pozwów jest zgodne z prawem 
wspólnotowym, z zastrzeżeniem, że takie terminy nie mogą czynić praktycznie niemożliwą 
lub niezwykle trudną realizację uprawnień wynikających z prawa wspólnotowego, nawet jeśli 
wygaśnięcie tych terminów pociąga za sobą w nieunikniony sposób oddalenie pozwu w 
części bądź w całości (zob. w szczególności sprawę 33/76 Rewe przeciwko 
Landwirtschaftskammer Saarland [1976] ECR 1989, ustęp 5, sprawę 45/76 Comet przeciwko 
Produktschap voor Siergewassen [1976] ECR 2043, ustępy 17 i 18, sprawę C-261/95 
Palmisani przeciwko Istituto Nazionale della Previdenza Sociale [1997] Zb. Orz. str. I-0000, 
ustęp 28, oraz sprawę C-188/95, Fantask A/S i inni, ustęp 48). 

W związku z powyższym Komisja nie może podjąć żadnych działań na korzyść składających 
petycję.


