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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 1218/2003 af M. John Benson, britisk statsborger, om pensionrettigheder 
for tidligere ansatte ved Allied Steel & Wire Company i Cardiff

1. Sammendrag

Pensionsfonden blev sat under administration efter lukningen i juli 2002 som følge af Allied 
Steel og Wire Co.'s insolvens. Nogle medlemmer af fonden mener at have forstået, at de kun 
vil modtage 10 % af deres fulde pension. Andragerne føler sig ikke beskyttet af den 
eksisterende lovgivning, som den gennemføres af den britiske regering. De anmoder Europa-
Parlamentet og Europa-Kommissionen om at sikre, at den britiske regering gennemfører 
artikel 8 i Rådets direktiv 80/987/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens, og at de 
tidligere ansatte ved ASW ikke mister deres pensionsrettigheder. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. april 2004). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Direktiv 80/987/EØF1 tilrettelægger beskyttelsen af arbejdstagerne i tilfælde af deres 
arbejdsgivers insolvens, navnlig for at sikre udbetaling af deres udestående fordringer (løn, 
pension og andre ydelser). Dets anvendelsesområde blev udvidet og tilpasset med direktiv 
2002/74/EF2, så det ligeledes omfatter andre former for insolvensbehandling end likvidation 
og for at garantere retssikkerheden i tilfælde af tværnationale virksomheders insolvens.
Artikel 8 i direktiv 80/987/EØF, der ikke blev ændret med direktivet fra 2002, vedrører 
ydelser i forbindelse med alderdom, herunder ydelser til efterladte, i henhold til supplerende 
faglige eller tværfaglige forsikringsordninger, som ikke er omfattet af nationale lovbestemte 

  
1 EFT L 283 af 28.10.1980, s. 23.
2 EFT L 270 af 8.10.2002, s. 10.
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sociale sikringsordninger.

Alle medlemsstater konfronteres med de sociale og økonomiske virkninger af befolkningens 
stigende gennemsnitsalder, og mange af dem har iværksat strategier til reform af 
pensionsordningerne, der lægger øget vægt på erhvervstilknyttede pensionsordninger og andre 
private ordninger. Denne udvikling har resulteret i en øget bevidstgørelse om en lavere 
dækningsgrad i de lovbestemte pensionsordninger og behovet for at forhindre en forringelse 
af pensionisternes levestandard. Derfor anvender mange medlemsstater strategier, der sigter 
mod at øge den andel af deres pensionssystemer1, der finansieres via kapitalisering.

Da der bliver flere og flere erhvervstilknyttede pensionsordninger, som får stadig større 
betydning i alle EU's medlemsstater, må man forvente, at de økonomiske risici i tilknytning til 
deres funktion bliver mere synlige og rejser problemer med hensyn til beskyttelse af 
arbejdstagernes og pensionisternes rettigheder. Arbejdsgivernes insolvens er en af disse risici, 
og Kommissionens tjenestegrene har allerede modtaget et stort antal klager og andragender, 
herunder nærværende andragende, der ikke blot vidner om en stigning i antallet af konkrete 
situationer henhørende under artikel 8 i direktiv 80/987/EØF, men også om de meget 
forskellige opfattelser af de konkrete forpligtelser, som denne artikel pålægger 
medlemsstaterne.

I lyset af denne udvikling har Kommissionens tjenestegrene fundet det nødvendigt at skaffe 
sig et globalt, klart og ajourført overblik over gennemførelsen af denne artikel i alle den 
udvidede unions medlemsstater. Med henblik herpå har de givet en uafhængig ekspert til 
opgave at udarbejde en undersøgelse af gennemførelsen af artikel 8 i de 25 medlemsstaters 
retsorden. Kommissionens tjenestegrene har på grundlag af denne undersøgelse og på 
grundlag af svarene på et detaljeret spørgeskema udsendt til medlemsstaterne udarbejdet et 
udkast til rapport, der er sendt til høring hos arbejdsmarkedets parter på europæisk plan.

Endelig er det vigtigt at minde om, at Det Forenede Kongeriges højesteret har indbragt tre 
præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen (sag C-278/05, Carol Marylin Robins og John 
Burnett mod ministeren for beskæftigelse og pensioner) om rækkevidden af artikel 8 i direktiv 
80/987/EØF. Disse spørgsmål har en ganske særlig betydning, fordi de for første gang giver 
Domstolen lejlighed til at udtale sig om denne artikel.

Den udpegede generaladvokat fremsatte sit forslag til afgørelse den 13. juli 2006.

Han bekræfter Kommissionens holdning i dens bemærkninger til Domstolen i denne sag på to 
punkter. For det første forpligter artikel 8 ikke medlemsstaterne til ved egne økonomiske 
ydelser at sikre beskyttelsen af arbejdstagernes interesser. For det andet pålægger artikel 8 
medlemsstaterne at fastlægge en klar retlig ramme, der forpligter arbejdsgiverne til at 
opretholde eller genoprette et passende finansieringsniveau for at sikre, at ordningernes 
aktiver er tilstrækkelige til at dække alle løfterne om supplerende pension, navnlig for 
arbejdstagere, der er tæt på pensionsalderen, og som har mange års ansættelse bag sig, og i 
forbindelse med "udgiftsneutrale" ordninger.

  
1 Jf. rapport fra udvalget for social beskyttelse om de private pensionsordninger med titlen "Privately Managed 
Pension Provision", februar 2005.
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Det skal bemærkes, at generaladvokaten ser ud til at tillægge artikel 8 ret stor betydning, da 
han fastslår, at denne artikel "kræver i princippet en fuldstændig beskyttelse af 
arbejdstagernes interesser med hensyn til deres erhvervede ret og delvis erhvervede ret til 
supplerende arbejdsmarkedsrelaterede eller private pensioner", og at kun meget usædvanlige 
situationer vil kunne berettige selv meget moderate ændringer.

Til trods herfor mente generaladvokaten ikke i sit forslag til afgørelse, at der forelå 
tilstrækkelige beviser for at fastslå, at den britiske regerings overtrædelse var tilstrækkelig 
kvalificeret, hvilket gav privatpersoner ret til en direkte erstatning.

Domstolens dom ventes inden længe. Kommissionen indarbejder opfølgningen af denne dom 
i den endelige udgave af sin rapport.
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