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Θέμα: Αναφορά 0734/2011 του Patrick Pearse Heffernan, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα δικαιώματα των επενδυτών σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά 
ταμεία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την ιρλανδική κυβέρνηση. Kατά την άποψή του, ασκεί πλημμελώς 
τα εποπτικά της καθήκοντα όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του ως επενδυτή σε 
ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η ιρλανδική κυβέρνηση έχει 
αναθέσει στους εποπτικούς φορείς ελάχιστες αρμοδιότητες για την παρακολούθηση της 
διαχείρισης του συγκεκριμένου συνταξιοδοτικού ταμείου. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Ιρλανδίας δεν κατόρθωσε να προστατεύσει  τα 
δικαιώματα του ως επενδυτή σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο. Εκτιμά δε ότι  οι νόμιμοι 
ελεγκτικοί φορείς δεν έχουν επαρκείς εξουσίες προκειμένου να ερευνήσουν τις 
δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση του συνταξιοδοτικού του σχήματος, δεδομένου 
ότι η ιρλανδική νομοθεσία δεν επιτρέπει στον Συνήγορο για τις Συντάξεις να εξετάσει μια 
καταγγελία, ούτε να διεξάγει ακρόαση, μετά από μια ορισμένη χρονική διορία.

Η οδηγία 2003/41/EΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών δεν καλύπτει  διαδικασίες 
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χειρισμού των προσφυγών. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, 
το οποίο την ασκεί σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο των Συνθηκών. 

Η άρνηση του Συνηγόρου για τις Συντάξεις, σύμφωνα με την πράξη τροποποίησης των 
συντάξεων του 2002, να διερευνήσει την καταγγελία του αναφέροντα μετά την παρέλευση 
ορισμένης χρονικής περιόδου από το γεγονός, είναι το αποτέλεσμα διαδικασίας εκτός του 
πεδίου του σχετικού κοινοτικού δικαίου, δεδομένου ότι η οδηγία 2003/41/EΚ δεν καλύπτει 
διαδικασίες χειρισμού των προσφυγών, οι οποίες παραμένουν αρμοδιότητα του 
ενδιαφερομένου κράτους μέλους. 


