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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0734/2011, którą złożył Patrick Pearse Heffernan (Irlandia) 
w sprawie praw przysługujących osobom inwestującym w prywatne fundusze 
emerytalne

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się działaniom rządu Irlandii. Twierdzi on, że rząd nie 
sprawuje wystarczającego nadzoru nad ochroną praw przysługujących mu jako osobie 
inwestującej w prywatny fundusz emerytalny. Składający petycję sądzi, że rząd Irlandii nie 
przyznał organom nadzorczym uprawnień wystarczających do monitorowania zarządzania 
wspomnianym funduszem emerytalnym. Zwraca się on do Parlamentu Europejskiego 
o przeanalizowanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Składający petycję utrzymuje, że rząd Irlandii nie chroni praw przysługujących mu jako 
osobie inwestującej w prywatny fundusz emerytalny. W tym względzie przekonuje on, że 
ustawowe organy monitorujące nie posiadają wystarczających uprawnień, by badać sposób 
zarządzania rzeczonym funduszem emerytalnym, jako że irlandzkie ustawodawstwo 
uniemożliwia Rzecznikowi Praw Obywatelskich ds. Rent i Emerytur rozpatrywanie skarg. 
Nawiązuje on głównie do przysługującego mu prawa do złożenia wyjaśnień po upływie 
określonego okresu czasu. 

Postanowienia dyrektywy 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych 
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programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami nie obejmują procedur 
rozpatrywania skarg. Stanowi to kompetencję zainteresowanego państwa członkowskiego, 
którą to kompetencję państwa członkowskie mogą egzekwować w odniesieniu do ich 
zobowiązań wynikających z traktatów. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach (Pensions Amendment Act) z 2002 r. brak 
zgody Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Rent i Emerytur na rozpatrzenie skargi złożonej 
przez składającego petycję po upływie określonego okresu czasu od zaistnienia zdarzenia jest 
wynikiem procedury wykraczającej poza przedmiot odpowiedniego ustawodawstwa 
europejskiego, jako że zakres postanowień dyrektywy 2003/41/WE nie obejmuje procedur 
rozpatrywania skarg, co pozostaje w gestii zainteresowanego państwa członkowskiego.  


