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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1636/2009, imressqa mis-Sur Robert Mark Stewart, ta’ 
ċittadinanza Britannika, f’isem l-Airbus Operation Ltd, dwar l-impatt tad-
Direttiva 2003/41 KE fuq l-impjegati tal-Airbus/EADS

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li d-Direttiva 2003/41 KE dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta’ 
istituzzjonijiet għall-provvista ta’ rtirar okkupazzjonali (id-Direttiva IORP) għandha impatt 
detrimentali fuq l-impjegati tal-Airbus/EADS. Il-petizzjonant jispjega li l-kumpanija tħaddem 
iktar minn 10 000 impjegat fir-Renju Unit u iktar ċittadini Britanniċi jaħdmu mal-Airbus fi 
Stati Membri oħra tal-UE. Skont il-petizzjonant, dawn tal-aħħar ikunu mġiegħla jew 
jirritornaw lejn ir-Renju Unit, jirtiraw jew jirrinunzjaw id-drittijiet tagħhom għal pensjoni 
skont l-iskema tal-pensjoni tar-Renju Unit u jaqilbu għal sistema ta’ pensjoni lokali. Il-
petizzjonant jitlob li d-Direttiva 2003/41 KE tiġi modifikata biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni. 
Huwa jissuġġerixxi li l-leġiżlazzjoni għandha tippermetti li jkun hemm Skema Operazzjonali 
tal-Pensjoni, li tikkunsidra l-pjanijiet ta’ rkuprar ta’ defiċit finanzjarju li jsiru bi qbil mal-
awtoritajiet kompetenti, bħal pereżempju r-Regolatur tal-Pensjoni tar-Renju Unit, biex tiġi 
rreġistrata skema transkonfinali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonant jisħaq li hemm applikazzjoni inkonsistenti tad-dispożizzjonijiet “ffinanzjati 
b’mod sħiħ” tad-Direttiva IORP. Madankollu, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-kwistjoni 
fundamentali sottostanti tikkonċerna d-definizzjoni tal-attivitajiet transkonfinali u l-
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interpretazzjonijiet differenti mogħtija lil dan il-kunċett mill-Istati Membri. L-Artikolu 20(1) 
tad-Direttiva IORP jirreferi għall-attività bejn il-fruntieri bħala sitwazzjoni fejn l-IORP tinsab 
f’territorju ta’ Stat Membru li jkun differenti minn dak tal-impriża li tisponsorja (min 
iħaddem). B’mod ġenerali, ir-regoli prudenzjali li japplikaw huma dawk tal-Istat Membru fejn 
tkun tinsab l-IORP (l-Istat Membru “ta’ domiċilju”), filwaqt li l-liġi soċjali u tal-impjieg 
rilevanti (Social and labour law, SLL) hija l-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli għar-
relazzjoni bejn min iħaddem u l-impjegat (l-Istat Membru “ospitanti”).

F’din il-petizzjoni jeħtieġ li jiġu kkunsidrati żewġ kwistjonijiet separati: 

L-ewwel kwistjoni hija d-determinazzjoni tal-Istat Membru fejn jinsab l-impjegatur li 
jisponsorja. Skont l-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, ir-Renju Unit huwa l-Istat 
Membru fejn jinsabu kemm l-impjegatur li jisponsorja (Airbus/EADS Ltd) kif ukoll l-IORP.

It-tieni kwistjoni hija d-determinazzjoni tal-SLL nazzjonali applikabbli għar-relazzjoni bejn l-
impjegatur u l-impjegat. Għall-maġġoranza l-kbira ta’ aktar minn 10 000 impjegat fl-impjant 
tar-Renju Unit tal-Airbus EADS, huwa probabbli li din tkun l-SLL tar-Renju Unit. 
Madankollu, il-petizzjonant jirreferi għal grupp ta’ madwar 300 impjegat li qabel kienu 
jaħdmu fl-impjant tar-Renju Unit iżda li sussegwentement bdew jaħdmu f’impjant tal-
Airbus/EADS li jinsab fi Stat Membru ieħor. Jidher li l-parti l-kbira ta’ dawn l-impjegati 
huma ħaddiema li jgħixu barra minn pajjiżhom u mhux ħaddiema stazzjonati barra l-pajjiż 
għal perjodu qasir ta’ żmien (għalkemm dan jeħtieġ li jiġi kkonfermat mill-petizzjonant). Fir-
rigward ta’ dan il-grupp ta’ madwar 300 impjegat, huwa meħtieġ li jiġi evalwat jekk huma (i) 
baqgħux jaħdmu skont l-SLL tar-Renju Unit, jew inkella jekk (ii) huma bdewx jaħdmu barra 
mill-pajjiż skont l-SLL ta’ Stat Membru ieħor.

Skont kif fehmet il-Kummissjoni, l-interpretazzjoni tar-Renju Unit tad-dispożizzjoni 
relevanti, jiġifieri l-Artikolu 20 tad-Direttiva IORP, ma tqisx li l-pożizzjoni tal-impriża li 
tisponsorja għandu jkun kriterju deċisiv fl-identifikazzjoni tal-attività transkonfinali meta l-
IORP tipproponi li taċċetta kontributi minn dawk li jħaddmu li jkunu bbażati fir-Renju Unit li 
jħaddmu membri li huma soġġetti għall-SLL ta’ Stat Membru ieħor. Konsegwentement, l-
IORP għandha tapplika għall-awtorizzazzjoni u l-approvazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti 
tar-Renju Unit. Fi kliem ieħor, il-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit tistipula li jekk l-IORP għandha 
membri li qed jaħdmu fl-ambitu tal-SLL ta’ Stat Membru ieħor u li huma soġġetti għalih (l-
Istat Membru ospitanti maħsub) l-IORP twettaq attività transkonfinali.

Madankollu, jista’ jkun il-każ li l-Istat Membru ospitanti intiż ma jaqbilx mad-
determinazzjoni tal-liġi applikabbli għar-relazzjoni bejn l-impjegatur fir-Renju Unit u l-
impjegat tar-Renju Unit li jkun qed jaħdem fit-territorju tiegħu. Tali inkonsistenza tista’ 
twassal għal sitwazzjoni bħal dik deskritta mill-petizzjonant.

Il-Kummissjoni se tinvolvi ruħha f’diskussjoni mal-awtoritajiet tar-Renju Unit fir-rigward ta’ 
din il-kwistjoni sabiex tiżgura li jkun hemm it-traspożizzjoni u l-applikazzjoni korretta tal-
Artikolu 20 tad-Direttiva IORP.

B’mod aktar ġenerali, il-Kummissjoni, bl-appoġġ tal-Kumitat tas-Superviżuri Ewropej tal-
Assigurazzjoniet u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (CEIOPS), diġà bdiet tirrevedi d-definizzjoni tal-
attivitajiet transkonfinali fid-Direttiva IORP. Il-Kummissjoni beħsiebha tipparteċipa fl-ewwel 



CM\914298MT.doc 3/4 PE441.125v03-00

MT

diskussjonijiet mal-Istati Membri fix-xhur li ġejjin. Din il-ħidma se tipprovdi kontribut 
importanti għar-reviżjoni tad-Direttiva IORP li l-Kummissjoni beħsiebha tibda din is-sena fil-
kuntest tal-Green Paper dwar il-pensjonijiet. Dan se jkun ukoll il-waqt li jiġu riveduti d-
“dispożizzjonijiet iffinanzjati b’mod sħiħ” tad-Direttiva IORP.

Il-kwistjoni mqajma mill-petizzjonant tidher li toriġina mid-differenzi fl-interpretazzjoni tad-
definizzjoni tal-attivitajiet transkonfinali fid-Direttiva IORP. Il-Kummissjoni se tinvolvi ruħha 
f’diskussjoni mal-awtoritajiet tar-Renju Unit bl-għan li tivverifika t-traspożizzjoni u l-
applikazzjoni korretta tad-dispożizzjoni rilevanti tad-Direttiva IORP, jiġifieri l-Artikolu 20 
tad-Direttiva.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011 (REV)

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li d-definizzjoni mhux ċara tal-attivitajiet transkonfinali fid-
Direttiva IORP 1 irriżultat f’interpretazzjonijiet differenti mill-Istati Membri li ma 
ppermettewx id-Direttiva taħdem tajjeb daqs kemm kien mistenni f’dak li jirrigwarda 
attivitajiet transkonfinali. 

Din il-kwistjoni se tiġi indirizzata fir-reviżjoni li jmiss2 tad-Direttiva IORP skedata għall-
2012. L-Artikoli 16(3) u 18(7) tad-Direttiva IORP dwar skemi ffinanzjati b’mod sħiħ se jiġu 
indirizzati wkoll f’din ir-reviżjoni.
Il-Kummissjoni beħsiebha tindirizza l-preokkupazzjonijiet imqajma mill-petizzjonant fir-
reviżjoni li jmiss tad-Direttiva IORP skedata għall-2012. Id-definizzjoni tal-attivitajiet 
transkonfinali u d-dispożizzjonijiet iffinanzjati b’mod sħiħ se jiġu modifikati f’dan il-kuntest. 

5. Risposta oħra tal-Kummissjoni (REV. II), li waslet fis-28 ta’ Settembru 2012

Il-Kummissjoni kellha l-intenzjoni li tirrevedi d-Direttiva 2003/41/KE3 fl-2012, inkluża d-
definizzjoni tal-attivitajiet transkonfinali tal-fondi tal-pensjonijiet tax-xogħol (IORPs) u d-
dispożizzjonijiet relatati ffinanzjati b’mod sħiħ, li jistgħu jindirizzaw il-preokkupazzjonijiet 
imqajma mill-petizzjonant. Madankollu, ma kienx possibbli li l-konklużjoni tar-reviżjoni 
titlesta din is-sena minħabba r-raġunijiet li ġejjin. 

L-ewwel nett, il-parteċipanti tas-Seduta Pubblika li saret fi Brussell fl-1 ta’ Marzu 2012 dwar 
is-suġġett, fil-biċċa l-kbira tagħhom esprimew preokkupazzjonijiet dwar il-ħtieġa li jiġu 
aġġustati b'attenzjoni rekwiżiti kwantitattivi dwar is-solvenza previsti għall-IORPs fil-kuntest 
tar-reviżjoni. Sabiex jintlaħaq dan l-għan, il-Kummissjoni bħalissa qed tistenna r-riżultati ta' 
Studju tal-Impatt Kwantitattiv (QIS) imwettaq mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol, li huma mistennija f'Jannar 2013. Wara l-QIS, il-Kummissjoni tkun 
f’pożizzjoni li tieħu aktar passi dwar ir-reviżjoni. 

It-tieni nett, ir-reviżjoni tad-Direttiva IORP hija relatata ma' proposta leġiżlattiva oħra fil-
qasam tal-assigurazzjoni li bħalissa qiegħda tiġi negozjata fil-proċess leġiżlattiv Ewropew 
(jiġifieri Omnibus II li se jaffettwa d-Direttiva Qafas dwar is-Solvenza II għall-assiguraturi). 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni qieset xieraq li tistenna l-konklużjoni tal-proċess qabel 
                                               
1 ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/commission-docs_en.htm
3 ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10.
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tipproċedi bir-reviżjoni tad-Direttiva IORP.

Filwaqt li jiġi kkunsidrat dan ta’ hawn fuq, x’aktarx li l-proposta leġiżlattiva skont ir-reviżjoni 
tad-Direttiva  IORP se tiġi adottata mill-Kummissjoni fl-2013. Fil-fatt, permezz ta’ din ir-
reviżjoni, il-Kummissjoni għandha l-għan li toħloq suq intern ġenwin għall-pensjonijiet tax-
xogħol. Dan jirriżulta f’inqas spejjeż għall-impjegaturi, aktar għażla u sigurtà għall-ħaddiema 
(transkonfinali), bħall-petizzjonant, kif ukoll f'pilastru b'saħħtu tal-pensjonijiet tax-xogħol 
sabiex jgħin lill-Istati Membri jżommu finanzi pubbliċi sostenibbli.

Il-Kummissjoni beħsiebha tindirizza l-preokkupazzjonijiet tal-Petizzjonant fir-reviżjoni li 
jmiss tad-Direttiva 2003/41/KE. Id-definizzjoni ta’ attivitajiet transkonfinali tal-IORPs u d-
dispożizzjonijiet relatati ffinanzjati b’mod sħiħ jiġu modifikati f’dan il-kuntest. L-għan ta’ din 
ir-reviżjoni huwa li tgħin lill-impjegaturi u lill-ħaddiema sabiex igawdu mill-benefiċċji kollha 
minn kisbiet fl-effiċjenza f'suq intern sikur għall-pensjonijiet tax-xogħol.


