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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0734/2011, внесена от Patrick Pearse Heffernan, с ирландско 
гражданство, относно правата на инвеститори в  частни пенсионни 
фондове

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от ирландското правителство. Според него 
правителството не е упражнило достатъчно надзор по отношение на защитата на 
неговите права като инвеститор в частен пенсионен фонд. Вносителят на петицията 
заявява, че ирландското правителство е предоставило на надзорните органи твърде 
малко правомощия за наблюдение на управлението на този пенсионен фонд. Той 
отправя искане към Европейския парламент да проучи въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията получен на 16 декември 2011 г.

Вносителят на петицията твърди, че правителството на Ирландия не е успяло да защити 
правата му като инвеститор във финансирана от частни лица схема за пенсионно 
осигуряване. Той счита в тази връзка, че установените органи за мониторинг не 
разполагат със съответните правомощия да разследват управлението на неговата 
пенсионна схема, тъй като ирландското законодателство не позволява на омбудсмана 
по пенсиите да разглежда жалба, включително правото му на изслушване, след 
изтичането на определен период.

Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за 
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професионално пенсионно осигуряване не обхваща процедури за разглеждане на 
жалби. Това е правомощие на съответната държава членка, което държавите членки 
могат да упражняват по отношение на техните задължения съгласно договорите. 

Отказът на омбудсмана по пенсиите в съответствие със Закон за изменение на пенсиите 
от 2002 г., да разглежда жалбата на вносителя на петицията след изтичането на 
определен период от време след събитието е в резултат на процедура, която е 
извършена извън обхвата на законодателството на ЕС, тъй като Директива 2003/41/ЕО 
не обхваща процедури за разглеждане на жалби, което е от правомощията на 
съответната държава членка. 


