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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1636/2009, adresată de Robert Mark Stewart, de cetățenie britanică, în 
numele Airbus Operation Ltd, privind impactul Directivei 2003/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului asupra angajaților Airbus/EADS

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale 
(Directiva IORP) ar avea un impact negativ asupra angajaților Airbus/EADS. Petiționarul 
explică faptul că această companie are peste 10 000 de angajați în Regatul Unit și mai mulți 
resortisanți britanici lucrează în alte state europene pentru Airbus. Potrivit petiționarului, cea 
de a doua categorie este constrânsă fie să se întoarcă în Regatul Unit, fie să se pensioneze sau 
să renunțe la finanțarea de la sistemul de pensii britanic și să treacă la un sistem local de 
pensii. Petiționarul solicită ca Directiva 2003/41/CE să fie modificată pentru a aborda această 
situație. Acesta sugerează că legislația ar trebui să permită un sistem de pensii operațional 
care să ia în considerare planurile de recuperare a deficitului financiar, convenite cu 
autoritățile competente, precum autoritatea de reglementare a pensiilor din Regatul Unit, 
pentru a se înscrie într-un sistem transfrontalier.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiționarul susține că prevederile referitoare la „finanțarea integrală” ale Directivei IORP 
sunt aplicate în mod incoerent. Totuși, Comisia ar dori să sublinieze faptul că problema 
fundamentală se referă la definirea activităților transfrontaliere și a diferitelor interpretări ale 
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statelor membre cu privire la acest concept. Articolul 20 alineatul (1) din Directiva IORP 
definește activitatea transfrontalieră ca situația în care instituția pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale (IORP) se află într-un stat membru diferit de statul în care este stabilită 
întreprinderea afiliată (angajatorul). În general, normele prudențiale aplicabile sunt cele din 
statul membru în care se află IORP (statul membru de origine), în timp ce legislația relevantă 
din domeniul muncii și protecției sociale (SLL) este legislația națională aplicabilă în cazul 
relației dintre angajator și angajat (statul membru gazdă).

În această petiție trebuie luate în considerare două aspecte diferite. 

Primul aspect este stabilirea statului membru în care se află angajatorul afiliat. Conform 
informațiilor furnizate de către petiționar, Regatul Unit este statul membru în care se află atât 
angajatorul afiliat (Airbus/EADS Ltd), cât și IORP.

Al doilea aspect este stabilirea legislației naționale din domeniul muncii și protecției sociale 
aplicabile în cazul relației dintre angajator și angajat. Pentru marea majoritate a celor peste 
10 000 de angajați de la fabrica Airbus EADS din Regatul Unit, se pare că legislația aplicabilă 
din domeniul muncii și protecției sociale este cea a Regatului Unit. Totuși, petiționarul se 
referă la un grup de aproximativ 300 de angajați care au lucrat inițial la o fabrică 
Airbus/EADS din Regatul Unit, dar care ulterior au ocupat funcții într-o fabrică Airbus/EADS 
situată în alt stat membru. Se pare că cea mai mare parte a acestora sunt mai degrabă lucrători 
expatriați decât lucrători detașați în străinătate pentru o scurtă perioadă (deși ar fi necesar ca 
petiționarul să confirme acest lucru). În ceea ce privește grupul de 300 de angajați, este 
necesar să se evalueze dacă aceștia (i) rămân angajați în conformitate cu legislația din 
domeniul muncii și protecției sociale din Regatul Unit sau dacă (ii) au ocupat funcția 
respectivă în străinătate conform legislației din domeniul muncii și protecției sociale a unui alt 
stat membru.

În opinia Comisiei, interpretarea dată de Regatul Unit dispoziției relevante, adică 
articolului 20 din Directiva IORP, nu consideră că locul în care se află întreprinderea afiliată 
este un criteriu decisiv în identificarea activității transfrontaliere atunci când IORP propune 
acceptarea contribuțiilor din partea angajatorilor cu sediul în Regatul Unit care angajează 
membri supuși legislației din domeniul muncii și protecției sociale din alt stat membru. Prin 
urmare, IORP trebuie să solicite autorizația și aprobarea din partea autorităților competente 
din Regatul Unit. Cu alte cuvine, în conformitate cu legislația britanică, dacă IORP are 
membri care lucrează într-un alt stat membru și sunt supuși legislației din domeniul muncii și 
protecției sociale din acesta (statul membru gazdă), atunci IORP desfășoară o activitate 
transfrontalieră.

Cu toate acestea, este posibil ca statul membru gazdă să nu fie de acord cu privire la stabilirea 
legislației aplicabile relației dintre angajatorul din Regatul Unit și angajatul britanic care 
lucrează pe teritoriul statului respectiv. O astfel de discrepanță ar putea crea o situație precum 
cea descrisă de către petiționar.

Comisia va iniția o discuție cu autoritățile britanice cu privire la această chestiune pentru a 
garanta transpunerea și aplicarea corectă a articolului 20 din Directiva IORP.

La nivel mai general, Comisia a început deja, cu asistență din partea Comitetului european al 
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inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale (CEIOPS), să reexamineze definiția 
activităților transfrontaliere din Directiva IORP. Comisia intenționează să poarte o discuție 
inițială cu statele membre în următoarele luni. Acest lucru va aduce o contribuție importantă 
la revizuirea Directivei IORP, pe care Comisia dorește să o inițieze în acest an în contextul 
Cărții verzi cu privire la pensii. Cu această ocazie vor fi revizuite și prevederile privind 
„finanțarea integrală” ale Directivei IORP.

Se pare că problema ridicată de către petiționar este generată de diferențele de interpretare ale 
definiției activităților transfrontaliere din Directiva IORP. Comisia se va angaja în discuții cu 
autoritățile din Regatul Unit cu scopul de a verifica transpunerea și aplicarea corectă a 
prevederii relevante din Directiva IORP, adică a articolului 20 din această directivă.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 6 septembrie 2011 (REV)

Comisia recunoaște că definirea neclară a activităților transfrontaliere în Directiva IORP1 a 
avut drept consecință interpretări diferite în statele membre, ceea ce a determinat un mod de 
funcționare mai deficient decât cel prevăzut în ceea ce privește activitățile transfrontaliere.

Acest aspect va fi abordat în următoarea revizuire a Directivei IORP2, programată pentru 
2012. Articolul 16 alineatul (3) și articolul 18 alineatul (7) din Directiva IORP privind 
sistemele de finanțare integrală vor fi, de asemenea, abordate în cadrul acestei revizuiri.

Comisia intenționează să abordeze preocupările exprimate de petiționar în viitoarea revizuire 
a Directivei IORP, prevăzută pentru 2012. Definirea activităților transfrontaliere și 
prevederile privind finanțarea integrală vor fi modificate în acest context.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV II), primit la 28 septembrie 2012

Comisia a intenționat să revizuiască în 2012 Directiva 2003/41/CE3, inclusiv definiția 
activităților transfrontaliere ale fondurilor de pensii ocupaționale (IORP) și dispozițiile conexe 
privind finanțarea integrală, care ar aborda problemele ridicate de petiționar. Cu toate acestea, 
revizuirea nu a putut fi încheiată anul acesta, din următoarele motive.

În primul rând, participanții la audierea publică pe această temă, care a avut loc la Bruxelles la 
1 martie 2012, s-au exprimat într-o majoritate covârșitoare cu privire la necesitatea de a 
analiza cu atenție cerințele cantitative de solvabilitate prevăzute pentru IORP în cadrul 
revizuirii. Pentru a realiza acest lucru, Comisia așteaptă, în prezent, rezultatele studiului de 
impact cantitativ (QIS) efectuat de Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii 
ocupaționale, preconizat a se încheia în ianuarie 2013. După finalizarea QIS, Comisa va putea 
continua procesul de revizuire.

În al doilea rând, revizuirea Directivei IORP este asociată cu o altă propunere legislativă din 
domeniul asigurărilor care în prezent este în curs de negociere în cadrul procesului legislativ 
european (și anume, Omnibus II care va influența Directiva-cadru Solvabilitate II pentru 
asiguratori). Prin urmare, Comisia a considerat că este necesar să aștepte încheierea 
                                               
1 JO L 235, 23.9.2003, p. 10.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/commission-docs_en.htm
3 JO L 235, 23.9.2003, p. 10.
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procesului înainte de a continua revizuirea Directivei IORP.

Având în vedere cele menționate anterior, propunerea legislativă rezultată în urma revizuirii 
Directivei IORP va fi adoptată de către Comisie cel mai probabil în 2013. Într-adevăr, prin 
această revizuire Comisia va urmări să creeze o adevărată piață unică pentru pensiile 
ocupaționale. Aceasta ar crea condiții favorabile pentru reducerea costurilor suportate de 
angajatori, mai multe opțiuni și siguranță pentru lucrători (transfrontalieri), precum 
petiționarul, precum și un pilon solid de pensii ocupaționale care să ajute statele membre să 
mențină finanțe publice sustenabile.

Comisia intenționează să abordeze preocupările exprimate de petiționar în viitoarea revizuire 
a Directivei 2003/41/CE. Definirea activităților transfrontaliere ale IORP și dispozițiile 
conexe privind finanțarea integrală vor fi modificate în acest context. Revizuirea va avea ca 
scop sprijinirea angajatorilor și a angajaților de a profita pe deplin de creșterea eficienței pe o 
piață internă sigură pentru pensiile ocupaționale.


