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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0734/2011, adresată de Patrick Pearse Heffernan, de cetățenie irlandeză, 
privind drepturile investitorilor în fonduri de pensii private

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la guvernul irlandez. El consideră că acesta 
nu a supravegheat corespunzător protecția drepturilor sale în calitate de investitor într-un fond 
de pensii private. Petiționarul susține că guvernul irlandez le-a acordat prea puține competențe 
organismelor de supraveghere pentru a verifica administrarea acestui fond de pensii. El îi 
solicită Parlamentului European să investigheze această chestiune.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Petiționarul susține că guvernul irlandez nu i-a protejat corespunzător drepturile de investitor 
într-un fond de pensii private. În acest sens, petiționarul argumentează că organismele legale 
de control dețin în mod inadecvat competența de a investiga gestionarea fondului său de 
pensie, întrucât legislația irlandeză nu permite mediatorului pentru pensii să examineze o 
reclamație, acesta neavând nici dreptul de a audia, după expirarea unei anumite perioade.

Directiva 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de 
pensii ocupaționale nu include procedurile de examinare a reclamațiilor. Acestea intră în sfera 
de competență a statelor membre implicate, state care își pot exercita obligațiile în 
conformitate cu tratatele.
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Faptul că mediatorul pentru pensii a refuzat, în conformitate cu Actul de modificare a 
pensiilor din 2002, să investigheze reclamația petiționarului după expirarea unei anumite 
perioade de timp de la petrecerea evenimentului este rezultatul unei proceduri derulate în 
afara domeniului de aplicare a legislației UE, întrucât Directiva 2003/41/CE nu include și 
procedurile de examinare a reclamațiilor, acestea intrând în sfera de competență a statelor 
membre implicate.


