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Temats: Lūgumraksts Nr. 1636/2009, ko „Airbus Operation Ltd” vārdā iesniedza 
Lielbritānijas valstspiederīgais Robert Mark Stewart, par Direktīvas 2003/41/EK 
ietekmi uz „Airbus/EADS” darbiniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Direktīva 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla 
uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību „Airbus/EADS” darbiniekiem ir neizdevīga.
Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka uzņēmumam Apvienotajā Karalistē ir vairāk nekā 10 000 
darbinieku un vēl vairāk Lielbritānijas pilsoņu ir „Airbus” darbinieki citās ES dalībvalstīs.
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju otrā no minētajām darbinieku 
kategorijām ir spiesta vai nu atgriezties Apvienotajā Karalistē, aiziet pensijā, vai arī atteikties 
no sava pensiju shēmas nodrošinājuma Apvienotajā Karalistē un pāriet uz vietējo pensiju 
sistēmu. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz veikt grozījumus Direktīvā 2003/41/EK, lai risinātu šo 
situāciju. Viņš ierosina tajā paredzēt operatīvo pensiju shēmu, kurā ņemti vērā ar 
kompetentām iestādēm, piemēram, Apvienotās Karalistes Pensiju regulatoru, saskaņotie 
finanšu deficīta novēršanas plāni, lai reģistrētos pārrobežu shēmai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Direktīvā par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūciju darbību un uzraudzību (PKUI direktīva) ietvertais nosacījums par „pilnīgu 
segumu” tiek piemērots nekonsekventi. Tomēr Komisija vēlas norādīt, ka pamatproblēma ir 
saistīta ar pārrobežu darbību definīciju un to, ka dalībvalstis atšķirīgi interpretē šo jēdzienu.
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PKUI direktīvas 20. panta 1. punktā pārrobežu darbība definēta kā situācija, kad PKUI 
atrodas citā valstī nekā iemaksu veicošais uzņēmums (darba devējs). Vispārīgi runājot, 
jāpiemēro tās valsts piesardzības noteikumi, kurā atrodas PKUI (piederības dalībvalsts), un tie 
atbilstīgie tiesību akti sociālajā un darba tiesību jomā (SDTA), kuri piemērojami attiecībām 
starp darba devēju un darba ņēmēju (uzņēmēja dalībvalsts).

Šā lūgumraksta izskatīšanā ir jānodala divi atsevišķi jautājumi.

Pirmais jautājums ir noteikt dalībvalsti, kurā atrodas iemaksas veicošais darba devējs. Saskaņā 
ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju Apvienotajā Karalistē atrodas gan iemaksas 
veicošais darba devējs („Airbus/EADS Ltd”), gan PKUI.

Otrs jautājums ir noteikt valsts SDTA, kuri piemērojami darba devēja un darba ņēmēja 
attiecībām. Lielākajai daļai no vairāk nekā 10 000 darba ņēmējiem, kuri strādā „Airbus 
EADS” ražotnē Apvienotajā Karalistē, būtu piemērojami Apvienotās Karalistes SDTA.
Tomēr lūgumraksta iesniedzējs raksta par aptuveni 300 darbinieku grupu, kuri agrāk strādāja 
ražotnē Apvienotajā Karalistē, bet tagad strādā „Airbus/EADS” piederošā ražotnē citā 
dalībvalstī. Šķiet, ka lielākā daļa šo cilvēku ir pastāvīgi emigranti, nevis darbinieki, kuri uz īsu 
laiku nosūtīti strādāt ārzemēs (tomēr lūgumraksta iesniedzējam šis pieņēmums būtu 
jāapstiprina). Attiecībā uz šo aptuveni 300 darbinieku grupu ir jānoskaidro, vai viņi 
1) joprojām ir nodarbināti saskaņā ar Apvienotās Karalistes SDTA, vai arī 2) viņi ir stājušies 
darbā ārzemēs saskaņā ar citas dalībvalsts SDTA.

Kā Komisija noprot, Apvienotā Karaliste, interpretējot attiecīgo noteikumu, t. i., PKUI 
direktīvas 20. pantu, iemaksas veicošā uzņēmuma atrašanās vietu neuzskata par izšķirošo 
kritēriju pārrobežu darbības noteikšanai gadījumos, kad PKUI ir gatava pieņemt iemaksas no 
tiem darba devējiem Apvienotajā Karalistē, kuri nodarbina dalībniekus, kas pakļauti citas 
dalībvalsts SDTA. Tādēļ PKUI ir jāsaņem atļauja un apstiprinājums no Apvienotās Karalistes 
atbildīgajām iestādēm. Citiem vārdiem, no Apvienotās Karalistes tiesību aktiem izriet, ka, ja 
PKUI ir dalībnieki, kuri strādā citā dalībvalstī un ir pakļauti tās SDTA (paredzētā uzņēmēja 
dalībvalsts), PKUI veic pārrobežu darbību.

Tomēr var gadīties, ka paredzētā uzņēmēja dalībvalsts nepiekrīt tam, kādi tiesību akti ir 
piemērojami attiecībām starp darba devēju Apvienotajā Karalistē un uzņēmējas dalībvalsts 
teritorijā strādājošo Apvienotās Karalistes izcelsmes darba ņēmēju. Šādas domstarpības var 
būt par iemeslu tādai situācijai, kādu apraksta lūgumraksta iesniedzējs.

Komisija sāks sarunas ar Apvienotās Karalistes varas iestādēm saistībā ar šo lietu, lai 
nodrošinātu PKUI direktīvas 20. panta pareizu transponēšanu un piemērošanu.

Vispārīgi runājot, Komisija jau ir sākusi ar Eiropas Apdrošināšanas un pensiju fondu uzraugu 
komitejas (CEIOPS) atbalstu pārskatīt pārrobežu darbību definīciju PKUI direktīvā. Komisija 
plāno nākamo mēnešu laikā veikt pirmās pārrunas ar dalībvalstīm. Šis darbs dos nozīmīgu 
ieguldījumu PKUI direktīvas pārskatīšanā, ko Komisija plāno šogad sākt pensiju zaļās 
grāmatas kontekstā. Tas ļaus arī pārskatīt „pilnā seguma noteikumus” PKUI direktīvā.

Lūgumraksta iesniedzēja minētās problēmas iemesls šķiet PKUI direktīvā dotās pārrobežu 
darbību definīcijas atšķirīga interpretācija. Komisija sāks pārrunas ar Apvienotās Karalistes 
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varas iestādēm, lai nodrošinātu PKUI direktīvas attiecīgā noteikuma, t. i., Direktīvas 
20. panta, pareizu transponēšanu un piemērošanu.”

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 6. septembrī.

Komisija atzīst, ka PKUI direktīvā1 ir neskaidri definētas pārrobežu darbības, tādēļ 
dalībvalstis tās interpretē dažādi un direktīva netiek pienācīgi piemērota attiecībā uz 
pārrobežu darbībām.

Šī problēma tiks risināta 2012. gadā paredzētajā PKUI direktīvas pārskatīšanā2. Minētajā 
pārskatīšanā uzmanība tiks pievērsta arī PKUI direktīvas 16. panta 3. punktam un 18. panta 
7. punktam par pilnā seguma noteikumiem.

Secinājumi

Komisija plāno risināt problēmas, uz kurām norādījis lūgumraksta iesniedzējs, tuvākajā PKUI 
direktīvas pārskatīšanā, kas paredzēta 2012. gadā. Tad arī tiks mainītas pārrobežu darbību un 
pilnā seguma definīcijas.

5. Komisijas papildu atbilde (REV II), kas saņemta 2012. gada 28. septembrī.

Komisija bija iecerējusi 2012. gadā pārskatīt Direktīvu 2003/41/EK3, tostarp, tostarp 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (PKUI) pārrobežu darbību un ar tām saistīto 
pilnībā fondēto darbību definīciju, kas atrisinātu lūgumraksta iesniedzēja minētās problēmas. 
Tomēr pārskatīšanu šajā gadā pabeigt neizdevās turpmāk uzskaitīto iemeslu dēļ. 

Pirmkārt, 2012. gada 1. martā Briselē notikušās publiskās uzklausīšanas dalībnieku vairākums 
pauda bažas par nepieciešamību rūpīgi kalibrēt kvantitatīvās maksātspējas prasības, kas 
sakarā ar pārskatīšanu izvirzītas PKUI. Lai to izdarītu, Komisija pašlaik gaida kvantitatīvā 
ietekmes pētījuma, ko veic Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde, rezultātus, kuri 
ir gaidāmi 2013. gada janvārī. Pēc tam, kad būs pabeigts šis pētījums, Komisijai būs 
iespējams turpināt pārskatīšanu. 

Otrkārt, PKUI direktīvas pārskatīšana ir saistīta ar cita tiesību akta priekšlikumu, kas skar 
apdrošināšanas jomu un par kuru pašlaik notiek sarunas saistībā ar Eiropas likumdošanas 
procesu (t.i., Omnibus II, kas skars Maksātspējas II pamatdirektīvas apdrošinātājiem). Līdz ar 
to Komisija ir uzskatījusi, ka ir jāsagaida šī procesa beigas un tikai tad var turpināt PKUI 
direktīvas pārskatīšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tiesību akta priekšlikumu, kas izriet no PKUI direktīvas 
pārskatīšanas, Komisija, visticamāk, pieņems 2013. gadā. Ar pārskatīšanu Komisija centīsies 
izveidot patiesu vienoto tirgu aroda pensijām. Tā rezultātā pazemināsies izmaksas darba 
devējiem, būs lielāka izvēle un drošība tādiem (pārrobežu) darba ņēmējiem kā lūgumraksta 
                                               
1 OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/commission-docs_en.htm
3 OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.
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iesniedzējs un tiks izveidots stabils aroda pensiju pīlārs, kas palīdzēs dalībvalstīm saglabāt 
stabilu valsts budžetu.

Komisija plāno risināt problēmas, uz kurām norādījis lūgumraksta iesniedzējs, gaidāmajā 
Direktīvas 2003/41/EK pārskatīšanā. Tad arī tiks mainītas PKUI pārrobežu darbību un ar to 
saistītā pilnā seguma definīcijas. Pārskatīšanas mērķis būs palīdzēt darba devējiem un darba 
ņēmējiem pilnībā izmantot priekšrocības, ko sniedz ieguvumi, kas saistīti ar efektivitāti, drošā 
aroda pensiju iekšējā tirgū.


