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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot:Petycja 1636/2009, którą złożył Robert Mark Stewart (Wielka Brytania) 
w imieniu Airbus Operation Ltd, w sprawie wpływu dyrektywy WE 2003/41 
na pracowników Airbus/EADS

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że dyrektywa WE 2003/41 w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (dyrektywa 
IORP) ma szkodliwy wpływ na pracowników przedsiębiorstwa Airbus/EADS. Składający 
petycję wyjaśnia, że przedsiębiorstwo to ma ponad 10 000 pracowników w Wielkiej Brytanii, 
a jeszcze więcej obywateli brytyjskich pracuje dla Airbusa w innych państwach 
członkowskich UE. Według składającego petycję osoby należące do tej ostatniej kategorii 
zmuszone są do powrotu do Wielkiej Brytanii, przejścia na emeryturę bądź rezygnacji 
z brytyjskiego programu emerytalnego i przeniesienia się do miejscowego systemu 
emerytalnego. Składający petycję zwraca się o zmianę dyrektywy WE 2003/41 w celu 
zaradzenia tej sytuacji. Sugeruje on, że prawodawstwo powinno zezwalać na funkcjonowanie 
operacyjnego programu emerytalnego, który uwzględnia plany zlikwidowania deficytu 
finansowego uzgodnione z właściwymi władzami, takimi jak brytyjski organ regulacyjny ds. 
emerytur, w celu zarejestrowania się w programie transgranicznym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składający petycję utrzymuje, że dochodzi do niespójnego stosowania przepisów dyrektywy 
IORP w kwestii „pełnego finansowania”. Komisja pragnie jednak zaznaczyć, że leżąca 



PE441.125v03-00 2/4 CM\914298PL.doc

PL

u podstaw najważniejsza kwestia dotyczy definicji działalności transgranicznej i różnych 
interpretacji tej koncepcji stosowanych przez państwa członkowskie. Art. 20 ust. 1 dyrektywy 
IORP odnosi się do działalności transgranicznej jako do sytuacji, w której instytucja 
pracowniczych programów emerytalnych mieści się w innym państwie członkowskim niż 
przedsiębiorstwo finansujące (pracodawca). Ogólnie rzecz ujmując, stosowane zasady 
ostrożnościowe to zasady państwa członkowskiego, w którym mieści się instytucja 
pracowniczych programów emerytalnych („rodzime” państwo członkowskie), natomiast 
odnośne prawo socjalne i pracy (PSP) to ustawodawstwo krajowe mające zastosowanie 
wobec relacji między pracodawcą a pracownikiem („przyjmujące” państwo członkowskie).

W związku z omawianą petycją należy rozpatrzyć dwie odrębne kwestie.

Pierwsza kwestia dotyczy ustalenia państwa członkowskiego, w którym mieści się siedziba 
pracodawcy finansującego. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez składającego petycję 
Wielka Brytania to państwo członkowskie, w którym mieści się zarówno siedziba 
pracodawcy finansującego (Airbus/EADS Ltd), jak i instytucja pracowniczych programów 
emerytalnych.

Druga kwestia dotyczy ustalenia krajowego PSP mającego zastosowanie wobec relacji 
między pracodawcą i pracownikiem. W przypadku zdecydowanej większości ponad 10 000 
pracowników brytyjskiego zakładu Airbus EADS jest to prawdopodobnie PSP Wielkiej 
Brytanii. Jednak składający petycję odnosi się do grupy około 300 pracowników, którzy 
początkowo pracowali w zakładzie brytyjskim, jednak później objęli stanowiska w zakładzie 
Airbus EADS mieszczącym się w innym państwie członkowskim. Wydaje się, że większość 
z nich to pracownicy na stałe skierowani do pracy za granicę, nie zaś wydelegowani za 
granicę na krótki okres (choć musiałby to potwierdzić składający petycję). W odniesieniu do 
owej grupy około 300 pracowników należy dokonać oceny, czy (i) nadal są oni zatrudnieni na 
mocy brytyjskiego PSP, oraz czy (ii) objęli stanowisko za granicą na mocy PSP innego 
państwa członkowskiego.

W rozumieniu Komisji w ramach brytyjskiej interpretacji odnośnego przepisu, tj. art. 20 
dyrektywy IORP, nie uznaje się lokalizacji przedsiębiorstwa finansującego za decydujące 
kryterium przy identyfikowaniu działalności transgranicznej w sytuacji, w której instytucja 
pracowniczych programów emerytalnych proponuje przyjęcie składek od pracodawcy, 
którego siedziba mieści się na terytorium Wielkiej Brytanii, i który zatrudnia członków tej 
instytucji podlegających PSP innego państwa członkowskiego. A zatem instytucja 
pracowniczych programów emerytalnych musi wystąpić z wnioskiem o zezwolenie do 
właściwych władz brytyjskich. Innymi słowy, z brytyjskiego ustawodawstwa wynika, że 
jeżeli instytucja pracowniczych programów emerytalnych ma członków, którzy pracują 
w innym państwie członkowskim i podlegają jego PSP (przyjmujące państwo członkowskie 
przeznaczenia), to instytucja ta prowadzi działalność transgraniczną.

Może się jednak zdarzyć, że przyjmujące państwo członkowskie przeznaczenia nie zgadza się 
na ustalenie prawa mającego zastosowanie wobec relacji między brytyjskim pracodawcą 
a brytyjskim pracownikiem pracującym na jego terytorium. Owa niespójność może prowadzić 
do powstania sytuacji opisywanej przez składającego petycję.

W odniesieniu do przedmiotowej sprawy Komisja włączy się w dyskusję z władzami 
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brytyjskimi, tak aby zapewnić poprawne stosowanie art. 20 dyrektywy IORP i jej 
transpozycję.

Mówiąc bardziej ogólnie, Komisja, przy wsparciu Komitetu Europejskich Organów Nadzoru 
ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS), rozpoczęła już proces 
weryfikacji definicji działalności transgranicznej w dyrektywie IORP. Komisja zamierza 
przeprowadzić pierwszą dyskusję z państwami członkowskimi w nadchodzących miesiącach. 
Praca ta będzie stanowiła znaczący wkład w proces przeglądu dyrektywy IORP, który 
Komisja zamierza rozpocząć w bieżącym roku w kontekście zielonej księgi dotyczącej 
świadczeń emerytalnych. Będzie to też okazja do przeglądu „przepisów w sprawie pełnego 
finansowania” w dyrektywie IORP.

Wydaje się, że problem poruszony przez składającego petycję wynika z różnic w interpretacji 
definicji działalności transgranicznej w dyrektywie IORP. Komisja włączy się w dyskusję 
z władzami brytyjskimi mającą na celu weryfikację poprawnego stosowania odnośnego 
przepisu dyrektywy IORP, tj. art. 20, oraz jej właściwej transpozycji.

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r. (REV)

Komisja przyznaje, że z powodu niejasnej definicji działalności transgranicznej w dyrektywie 
IORP1 państwa członkowskie różnie ją interpretowały, co uniemożliwiło spodziewane 
pozytywne działanie dyrektywy w odniesieniu do tej działalności.

Kwestia ta zostanie poruszona w ramach nadchodzącego przeglądu2 dyrektywy IORP 
planowanego na rok 2012. W przeglądzie zostaną również uwzględnione artykuły 16 ust. 3 i 
18 ust. 7 dyrektywy IORP dotyczące systemów pełnego finansowania.

Komisja zamierza uwzględnić kwestie poruszone przez składającego petycję w ramach 
zbliżającego się przeglądu dyrektywy IORP. Definicja działalności transgranicznej i 
postanowienia dotyczące pełnego finansowania zostaną wówczas zmienione.

5. Dalsza odpowiedź Komisji (REV. II) otrzymana dnia 28 września 2012 r.

Komisja miała zamiar dokonać przeglądu dyrektywy 2003/41/WE3 w 2012 r., a także 
dokonać przeglądu definicji działalności transgranicznej pracowniczych funduszy 
emerytalnych (IORP), a także postanowień dotyczących pełnego finansowania, które 
rozwiązałyby trudności, z jakimi boryka się autor petycji. Jednakże przeglądu tego nie 
zakończono w roku bieżącym z przedstawionych poniżej względów. 

Po pierwsze przeważająca większość uczestników przesłuchania publicznego na ten temat 
zorganizowanego w Brukseli w dniu 1 marca 2012 r. wyraziła obawę w związku z potrzebą 
precyzyjnej kalibracji ilościowych wymogów dotyczących wypłacalności przewidzianych dla 
IORP w kontekście przeglądu. Aby tego dokonać, Komisja oczekuje w chwili obecnej na 
wyniki ilościowego badania wpływu (QIS) prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru 

                                               
1 Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/commission-docs_en.htm
3 Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10.
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Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, które przewiduje uzyskać w 
styczniu 2013 r. Po ich przeanalizowaniu Komisja będzie w stanie podjąć dalsze kroki w 
sprawie przeglądu. 

Po drugie przegląd dyrektywy IORP związany jest z innym wnioskiem ustawodawczym w 
dziedzinie ubezpieczeń, który jest aktualnie negocjowany w ramach europejskiego procesu 
legislacyjnego (tzn. Omnibus II, który będzie miał wpływ na dyrektywę ramową Solvency II 
dotyczącą zakładów ubezpieczeniowych). W związku z tym Komisja uznała za stosowne 
odczekanie do zakończenia tego procesu przed przystąpieniem do rewizji dyrektywy IORP.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wniosek ustawodawczy będący wynikiem rewizji 
dyrektywy IORP zostanie najprawdopodobniej przyjęty przez Komisję w 2013 r. W drodze 
rewizji Komisja zamierza stworzyć prawdziwy jednolity rynek emerytur pracowniczych. 
Stworzenie go zaowocuje ponoszeniem niższych kosztów przez pracodawców, większymi 
możliwościami wyboru dla pracowników (jak autor petycji) oraz ich większym 
bezpieczeństwem transgranicznym oraz solidnym filarem emerytur pracowniczych 
pozwalającym państwom członkowskim utrzymać stabilność budżetową.

Komisja zamierza uwzględnić kwestie poruszone przez składającego petycję w ramach 
zbliżającego się przeglądu dyrektywy 2003/41/EC. Definicja działalności transgranicznej 
IORP i odnośne postanowienia dotyczące pełnego finansowania zostaną wówczas zmienione. 
Celem przeglądu będzie pomoc pracodawcom i pracownikom w czerpaniu pełnych korzyści 
ze wzrostu wydajności na bezpiecznym wewnętrznym rynku emerytur pracowniczych.


