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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 0601/2007, внесена от Anastassios Ghiatis, с гръцко 
гражданство, от името на синдикалната организация на служителите 
на Alpha Bank, подкрепена от 1 подпис, относно осигуряването на 
служителите на Alpha Bank и нарушение на Директива 2002/14/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване 
на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и 
служителите в Европейската общност

1.Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на фонда за допълнително социално осигуряване 
за служителите на Alpha Bank, създаден за изплащане на месечни пенсионни 
обезщетения и обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение на 
служители, напускащи банката поради навършена възраст, инвалидност, злополука и 
т.н. Освен че са под формата на осигурителни обезщетения, те представляват и част от 
специфичните условия на труд, договорени между служителите и банката. 
Междувременно, без предварително да информира служителите или да се консултира с 
тях, ръководството на Alpha Bank взема решение за прехвърляне на фонда за 
допълнително социално осигуряване към новия общ социалноосигурителен фонд  за 
банковите служители - ETAT, създаден със закон 3371/05. Според този закон, който 
урежда въпросите, свързани със социалното осигуряване на служителите на кредитни 
институции, основното осигуряване на банковите служители се поема от 
социалноосигурителния институт IKA, а допълнителното осигуряване се поема от 
ETAT. Законът позволява на банките да се освободят от договорните си задължения 
към института както за основно, така и за допълнително осигуряване. При това те 
изплащат сума, изчислена не въз основа на статистически изследвания в областта на 
осигуряването, а въз основа на "икономически анализи", чийто краен размер е 
значително по-нисък от размера на първоначалната сума. Вносителят на петицията 
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съответно моли Европейския парламент да провери доколко взетото от ръководството 
на Alpha Bank едностранно решение за прехвърляне на създадения към банката фонд за 
допълнително социално осигуряване към ETAT е в съответствие с разпоредбите на 
Европейския съюз в тази област, по-специално с Директива 2002/14/EО на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на 
работниците и служителите в Европейската общност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения по член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Петицията е внесена от първоинстанционна синдикална организация, „Асоциацията на 
служителите на Alpha Bank”, във връзка с предполагаемо нарушение на а) Директива 
2002/14/EО1 и б) член 87, параграф 1 ДЕO.

Следва да се отбележи, че „Асоциацията на служителите на Alpha Bank” също е подала 
подобна жалба до Комисията, като жалбата е регистрирана като такава.

а) По отношение на Директива 2002/14/EО (по-долу наричана директивата)

Гореспоменатата асоциация на служителите твърди в частност, че измененият закон 
3371/05 е в нарушение на член 4 от горепосочената директива, доколкото член 62 от 
закона позволява на работодателя да подаде до „Общ социалноосигурителен фонд за 
банковите служители” (ETAT) едностранно искане за включване в този фонд на 
банковите служители, които са осигурени от „фонд за допълнително социално 
осигуряване на служителите на Alpha Bank”. Според вносителя на петицията, член 62 
на закона не указва конкретна процедура за информиране на представителите на 
служителите и консултиране с тях преди подаване на такова едностранно искане, нито 
препраща към друг закон в тази връзка. По този начин работодателите се подтикват да 
вземат решения без предварително информиране на служителите и консултиране с тях 
по въпроси, свързани с техните договорни отношения. Въпреки че член 62, параграф 7 
от закона налага на ЕТАТ, в случай на едностранно искане от едната страна, да поиска 
мнението на другата страна, това изискване не компенсира липсата на предварителна
информация и консултация със служителите.

Асоциацията на служителите допълва, че изискванията на директивата са нарушени и 
на ниво административна практика. Въпреки че многократно е изпращала на ЕТАТ и на 
министерството на финансите и икономиката писма, изискващи данните, които Alpha 
Bank е предоставила на тези институции във връзка с икономическия анализ съгласно 
член 62 от закона, към момента асоциацията на служителите не е получила исканата 
информация. Вносителят на петицията се е обърнал и към инспекцията по труда2 с 
                                               
1 Директива 2002/14/EО, за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и 

служителите в Европейската общност, ОВ, L 80, 23.03.2002 г., стр. 29

2 С писма от 7 февруари и 17 април 2007 г.
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жалба във връзка с това, че банката е нарушила правото му да бъде информиран и да 
бъде потърсено неговото мнение, като е изискал налагане на санкции. Към момента не 
е получен отговор.
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б) По отношение на член 87, параграф 1 ДЕО

Вносителят на петицията твърди също, че разпоредбите на закон 3371/05 пряко 
противоречат на член 87, параграф 1 ДЕО, доколкото те дават възможност на банките 
да «се освободят» от договорните си задължения спрямо техните (настоящи и бивши) 
служители, като просто платят «цена», която се определя не на базата на 
статистически изследвания в областта на осигуряването, а на базата на 
икономически анализи със съмнителна прозрачност, законност и точност. Според 
вносителя на петицията това представлява фактическа форма на косвена държавна 
помощ за банките, с което се нарушава свободната конкуренция между банките в ЕС.

Вносителят на петицията добавя, че икономическият анализ, поръчан от 
министерството на икономиката и финансите и предоставен му на 24.4.2007 г., 
предвижда Alpha Bank да изплати на IKA-ETEAM и ETAT общо 543 000 000 евро, 
сума, която е минимална в сравнение с действителното задължение на банката към 
нейните служители и пенсионери, възлизащо на 1 550 635 920 евро, според указаното в 
статистическoто изследванe, изготвено от експерти по инициатива на вносителя на 
петицията.

Гръцкият закон 3371/05 (член 62 в неговия изменен вид) предвижда включването в 
ЕТАТ („Общ социалноосигурителен фонд за банковите служители”) на банкови 
служители, които са осигурени от „фондове за допълнително социално осигуряване за 
служители на кредитни институции1, и по-специално след тяхното закриване съгласно 
установена процедура. Това включване се осъществява след подаване на съответното 
искане до ЕТАТ от страна на компетентните органи на заинтересованите страни, 
работодател или служители. В случай, че компетентният орган на една от 
заинтересованите страни е подал едностранно искане за включване, ЕТАТ отправя 
запитване до компетентния орган на другата страна за становище във връзка със 
случая. Министерството на финансите и икономиката възлага изготвянето на 
икономически анализ с цел да бъде установена сумата, която следва да бъде изплатена 
от работодателя и „фонда за допълнително социално осигуряване”, за да се компенсира 
това включване.

На 21.11.2006 г. Alpha Bank е подала едностранно искане за включване на нейните 
служители в ЕТАТ. ЕТАТ е поискала становището на другата страна, т.е. вносителя на 
петицията.

За да оформи своята позиция, вносителят на петицията многократно е отправял искания 
до ЕТАТ и министерството на финансите и икономиката за предоставяне на 
информацията, подадена от Alpha Bank, въз основа на която ще бъде изготвен 
икономическият анализ. Тези данни не са му били предоставени.

Вносителят на петицията се е обърнал и към инспекцията по труда (последно на 
17.04.2007 г.), с жалба относно това, че банката е нарушила правото му да бъде 
информиран и да бъде потърсено неговото мнение, като е изискал налагането на 

                                               
1 Тези фондове са създадени чрез колективни договори, които са част от индивидуалните трудови 

договори на служителите.
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санкции. Към момента не е получен отговор.

Анализът е изготвен без участието на вносителя на петицията и му е предоставен на 
25.04.2007 г.

а) По отношение на Директива 2002/14/ЕО

Гръцкият закон 3371/05 урежда единствено възможността работодателят да поиска 
едностранно включването на неговите служители в ЕТАТ. Въпреки че законът не 
указва конкретна процедура за информиране и консултация с представители на 
служителите преди такова едностранно искане, нито препраща към друг закон в този 
смисъл, това не означава задължително, че друг закон не налага изискване за такава 
информация и консултация.

На 09.11.2006 влиза в сила приетият президентски указ № 240, с който се цели 
транспониране на директивата в Гърция. Гърция е осъдена от Съда на ЕО за забавяне 
на транспонирането (решение от 13.09.2007 г. по дело C-381/06).

Член 4, параграф 2, буква в) от президентски указ 240/2006 пресъздава буквално член 4, 
параграф 2, буква в) от директивата (отнасящ се до практическото уреждане на процеса 
на информиране и консултация). Освен това член 8 от президентски указ 240/2006 
транспонира член 8 от директивата (отнасящ се до защитата на правата).

Решенията на работодателя, като взетото в настоящия случай, изглежда попадат в 
приложното поле на президентски указ PD 240/2006, доколкото могат да доведат до 
значителни изменения в договорните отношения (вж. член 4, параграф 2, буква в) от 
директивата и от президентски указ 240/2006)

На 03.01.2008 г. Комисията е изпратила запитване до гръцките органи относно тяхната 
позиция във връзка с твърденията на вносителя на петицията по отношение на 
приложението на директивата. Комисията е поискала сведения и относно тяхната 
позиция по въпроса дали президентски указ № 240/2006, и по-специално член 4, 
параграф 2, буква в) са приложими спрямо гореописаното положение, т.е. в случая, 
когато работодателят (банка) предвижда да подаде едностранно искане до ЕТАТ за 
включване на неговите служителите, които са осигурени от фонда за допълнително 
социално осигуряване на банката.

С писмо от 11.03.2008 г. гръцките органи са отговорили в следния смисъл:

i) отсъствието на консултация между банката и жалбоподателя не представлява 
нарушение на директивата, тъй като тя не е приложима в разглеждания случай, поради 
следните причини:

Въпросите, свързани с правата при пенсиониране, са изключени от колективните 
договори и се регулират от държавата съгласно член 22, параграф 5 от гръцката 
конституция. Решението на работодателя за включване на служителите на банката в 
ЕТАТ не е свързано с промени в организацията на работата или с промени в 
колективните договори. Следователно, то не попада в приложното поле на член 4, 
параграф 2, буква в) от директивата, където изчерпателно се изброяват положенията, за 
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които се отнасят разпоредбите на директивата; това решение е свързано по-скоро с 
живота на служителите след пенсионирането им, което е извън сферата на приложение 
на член 4, параграф 2, буква в) от директивата.

ii) Дори да е било счетено, че директивата предполага задължение на работодателя да 
се консултира със своите служители по въпросите, свързани с пенсиониране/социално 
осигуряване, гръцките органи считат, че тезата на жалбоподателя няма законно 
основание, тъй като министерството на икономиката е възложило изготвянето на 
икономически анализ на трети независим консултант. При тези обстоятелства е трудно 
да се разбере какъв би могъл да бъде предметът на консултацията. Освен това не е 
засегнат социално-осигурителния статус на членовете на жалбоподателя, доколкото, в 
случай на липса на споразумение между работодателя и неговите служители, не е 
възможно включването на служители на банка в ЕТАТ, а фондът и неговите активи 
остават незасегнати съгласно член 62, параграф 6, буква в) от закон 3371/2005. 

В допълнение, жалбоподателят не е ползвал нито едно от наличните законови средства, 
за да си осигури достъп до желаните документи. В частност, той не е подал искане по 
член 902 от ГК или член 25, параграф 4 от закон 1756/88 и не е пожелал обезщетение 
пред компетентните административни съдилища във връзка с липсата на съответни 
правни действия (по отношение на налагането на санкции) от страна на инспекцията по 
труда.

б) По отношение на член 87, параграф 1 ДЕО

Във връзка с прехвърлянето на пенсионни задължения, като предварителна забележка, 
Комисията се позовава на Решение № 597/2006 от 10 октомври 2007 г. относно
реформата на организацията на режима на допълнителното пенсионно осигуряване в 
гръцкия банков сектор. В това решение Комисията е заключила, че прехвърлянето на 
пенсионни задължения от специален режим към общия режим на социално осигуряване 
не е свързан с държавно подпомагане по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за 
ЕО.

Важно е да се има предвид, че в това решение се прави разграничение между основни и 
допълнителни пенсионни права. По отношение на основните права, в своето решение 
Комисията отчита факта, че реформата ще освободи банките от възможен финансов 
дисбаланс между платените вноски и основните пенсионни обезщетения. Въпреки това, 
Комисията счита, че поради факта, че банките, които вече са се присъединили към 
ETEAM, не трябва да покриват дефицита на своите застрахователни институции, това 
финансово задължение е „анормално” и покриването му от държавата не предоставя 
икономическо предимство на банките (вж. пар. 80-88 от решението).

Във връзка с оценката на ангажиментите, свързани с конкретните допълнителни 
пенсионни права, Комисията е оценила и одобрила представения от гръцките органи 
кредитен метод. Трябва да се отбележи, че това е метод за статистически изследвания в 
областта на осигуряването, който е наложен от международните счетоводни стандарти 
(LAS 19). Комисията счита, че този метод, който спада към една от двете главни 
категории методи за финансиране, е широко възприет и използван при оценката на 
финансираните пенсионни режими. Следва да се отбележи също, че съгласно 
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гореспоменатите счетоводни стандарти и общата практика, този метод отчита 
задълженията на банката в настоящия и предходни периоди. По този начин не се вземат 
предвид финансовите дисбаланси между бъдещите задължения и вноски, т.е. тези, 
които се натрупват след прехвърлянето на ангажиментите към ETEAM/ETAT. 
Комисията е счела за приемливи допусканията, използвани в представения метод. 

Впоследствие Комисията е установила, че методът, използван от гръцките органи, 
гарантира правилна оценка на ангажиментите, свързани с конкретните допълнителни 
пенсионни права, които ще бъдат поети от ЕТАТ и ETEAM.

За да бъде остойностено прехвърлянето на ангажиментите, за всяка банка, която поиска 
включване в общата схема, ще бъде проведено специално финансово проучване, 
основаващо се на одобрения от Комисията метод.

Заключение

По отношение на Директива 2002/14/EО Комисията счита, че тълкуването от гръцките 
органи на член 4, параграф 2, буква в) от директивата изглежда ненужно ограничително 
и не се основава нито на буквата (т.е. «промени в договорните отношения»), нито на 
духа на директивата. Решенията на работодателя, като решението в настоящия случай, 
изглежда се уреждат от директивата, доколкото биха могли да доведат до значителни 
промени в договорните отношения.

С писмо от 15 май 2008 г. Комисията е уведомила жалбоподателя относно 
съдържанието на отговора, получен от гръцките органи, и по-специално относно 
представените в този отговор аргументи, като е приканила жалбоподателя да представи 
своите забележки.

Комисията е изтъкнала, че във всички случаи, като се има предвид продължителността 
на евентуална намеса/производство, образувано от Комисията, както и факта, че ако
бъде образувано такова производство, то няма да има преки последици за
индивидуалното положение на жалбоподателя1, в негов интерес е да потърси 
обезщетение от компетентните гръцки съдилища.

По отношение на член 87, параграф 1 ДЕО, без да се засяга индивидуалното положение 
в случай с Alfa Bank, по който Комисията не е изразила позиция, следва да се отбележи, 
че специалното финансово проучване, възложено във връзка с Alfa Bank, изглежда 
изготвено според с методологията, одобрена с гореспоменатото Решение № 597/06 на 
Комисията.

Комисията ще продължи да информира комисията по петиции относно развитието по 
двата въпроса.

                                               
1 Те ще се отнасят единствено до общия въпрос за несъответствие на гръцкото законодателство и/или 

практика с правото на ЕС.



CM\746003BG.doc 8/8 PE414.092v01-00

BG


