
CM\660012RO.doc PE 386.616v01-00
Traducere externă

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisia pentru petiţii

23.03.2007

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0923/2005, adresată de Antonio Aranda Dato şi Dolores Rodrighuez 
Martinez, de naţionalitate spaniolă, cu privire la neincluderea lor de către Philips în 
Fondul de Pensii

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarii, foşti angajaţi ai lui Philips de Nijmegen în perioada 1972-1978 şi, respectiv,  
1970-1980, susţin că nu li s-au socotit aceşti ani atunci când au fost calculate drepturile lor la 
pensie. Potrivit spuselor lor, Philips nu i-a avizat că aceşti ani ar putea fi adăugaţi istoricului 
lor în câmpul muncii ca urmare a unui acord încheiat la nivel european în 1980, privind 
drepturile de pensie ale tuturor muncitorilor din cadrul Comunităţii, fără discriminare de 
naţionalitate sau sex. După ce acţiunea lor a fost respinsă de instanţele locale olandeze, ei sunt 
pregătiţi să facă apel la Curtea Supremă Olandeză şi ar vrea să afle dacă au existat alte 
posibile precedente ce ar putea să-i ajute să-şi argumenteze cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 14 februarie 2006. S-au solicitat informaţii Comisiei în baza 
articolului 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 martie 2007.

Petiţionarii reclamă faptul că perioadele cuprinse între 1972-1978 şi, respectiv, 1970-1980, au 
fost pe nedrept neluate în considerare în calculul drepturilor lor la pensie. Documentele 
relevante ataşate indică că aceasta s-a datorat unei simple lipse de corelare a datelor din 
perioadele respective, fără nicio legătură cu o discriminare bazată pe naţionalitate sau sex. Ca 
urmare a respingerii acţiunii lor de către instanţele locale pe motivul că solicitările lor sunt 
prescrise potrivit legislaţiei naţionale, petiţionarii ar vrea să afle dacă au existat alte posibile 
precedente ce ar putea să îi ajute.

Ar trebui menţionat faptul că, în principiu, Comisia nu poate să intervină într-o procedură 
naţională sau să se opună cu privire la interpretarea sau aplicarea regulamentelor legislaţiei 
naţionale.
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Cu privire la aplicarea de către judecătorii naţionali a limitelor de timp pentru intentarea unor 
acţiuni în baza legislaţiei naţionale, condiţiile autonome şi procedurale stabilite prin legislaţia 
naţională a statelor membre ar putea, ţinând seama de jurisprudenţa Curţii Europene de 
Justiţie şi de lipsa unor regulamente comunitare care să reglementeze chestiunea în cauză, să 
constituie o bază cu privire la muncitorii care îşi pretind drepturile de a fi incluşi într-o 
schemă de pensii ocupaţionale, cu condiţia ca acestea să nu se manifeste mai puţin favorabil 
în astfel de acţiuni în comparaţie cu altele similare de natură internă şi să nu facă efectiv  
imposibilă sau extrem de dificil de pus în practică exercitarea drepturilor conferite de 
legislaţia comunitară (a se vedea spre exemplu Cauza C-312/93 Peterbroeck c/ Statul Belgian 
[1995] RCE I-4599, paragraful 12 sau hotărârea judecătorească CEJ 28.9.1994, Fisschler). 
Curtea de Justiţie a confirmat astfel faptul că, în slujba exactităţii legale, stabilirea unor 
perioade limită rezonabile de intentare a acţiunilor este compatibilă cu legislaţia comunitară, 
cu condiţia ca aceste perioade să nu poată fi considerate a face efectiv imposibilă sau extrem 
de dificilă exercitarea drepturilor conferite de legislaţia comunitară, chiar dacă expirarea 
acestor perioade atrage după sine în mod necesar respingerea totală sau parţială a acţiunilor (a 
se vedea, în special, Cauza 33/76 Rewe c/ Landwirtschaftskammer Saarland [1976] RCE 
1989, paragraful 5, Cauza 45/76 Comet c/ Produktschap voor Siergewassen [1976] RCE 
2043, paragrafele 17 şi 18, Cauza C-261/95 Palmisani c/ Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale [1997] RCE I-0000, paragraful 28, şi cauza C-188/95, Fantask A/S şi alţii, paragraful 
48). 

În concluzie, Comisia nu poate interveni în favoarea petiţionarilor.


