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EU-dom lægger pres på arbejdsmarkedspensioner
EU-domstolen har den 15. juli 2010 afsagt dom i sagen C-271/08 Kommissionen
mod Tyskland. EU-domstolen finder at Tyskland har overtrådt udbudsdirektivet ved
at indgå tjenesteydelsesaftaler vedr. arbejdsmarkedspension direkte med en række
pensions- og forsikringsselskaber, uden forudgående afholdelse af en udbudsprocedure inden for hele unionen.
Afgørelsen er bemærkelsesværdig da den går stik imod den anbefaling, som Generaladvokaten fremkom med tidligere på året, hvor Generaladvokaten netop anbefalede en frifindelse af Tyskland i sagen.
EU-domstolen finder således, at selve forvaltningen/administrationen af arbejdsmarkedspensionerne er en tjenesteydelse som skal bringes i udbud, før en offentlig
myndighed kan indgå aftale med et pensionsselskab om udførelsen af denne tjenesteydelse. EU-domstolen finder desuden, at det er den samlede værdi af tjenesteydelsen der skal lægges til grund, og ikke kun værdien i forhold til forvaltningen af
den enkelte arbejdstagers pension. Herved kommer opgaven hurtigt op over tærskelværdien for, hvornår en opgave skal bringes i udbud.
EU-domstolen finder ikke at en udbudsprocedure vil kollidere med den grundlæggende ret til kollektive forhandlinger, idet domstolen anfører, at der i udbudsvilkårene kan indskrives de ønskede vilkår mv, som parterne måtte have aftalt, og som
afspejler de berørte arbejdstageres interesser. Desuden anføres det af domstolen,
at bevarelse af solidaritetselementerne i forbindelse med optagelse i pensionskassen ikke i sig selv er uforenelig med en udbudsprocedure, da risikofordelingen kan
sikres af en forsikringsinstitution, ligesom at domstolen peger på, at de medicinske
kriterier kan indskrives i udbudsvilkårene.
Endelig anfører domstolen, at de arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser er reguleret efter direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers
aktiviteter og tilsynet hermed. Domstolen fremhæver, at disse regler, som koordineres på EU-plan, har til formål at garantere et højt sikkerhedsniveau for fremtidens modtagere af pensionsydelser fra de nævnte institutioner. Argumentet om, at
kun arbejdsmarkedsparternes udpegede pensionsselskab giver den fornødne finansielle stabilitet, falder herved også.
Afgørelsen har ikke nogen direkte virkning i Danmark i første omgang, da det jo var
ordningen i Tyskland, der blev underkendt, og derfor den tyske stat som blev dømt.
Den første udmelding fra Beskæftigelsesministeriet er, at man vil nærlæse dommen, som vel at mærke vedrører de tyske ordninger, samt at man hæfter sig ved,
at der er væsentlige forskelle mellem det tyske og det danske pensionssystem.
I den kommende tid vil parterne på arbejdsmarkedet sammen med Beskæftigelsesministeriet analysere dommen i fællesskab med henblik på at få en fælles forståelse af dommens konsekvenser for arbejdsmarkedspensionsordningerne i Danmark.
Link til dommen: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0271:DA:HTML

