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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0601/2007 af Anastassios Ghiatis, græsk statsborger, for 
personalesammenslutningen i "Alpha Bank", og 1 medunderskriver, om forsikring 
for de ansatte i "Alpha Bank" og krænkelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information og høring 
af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den supplerende socialforsikringsfond for de ansatte i Alpha Bank, 
der blev oprettet med henblik på udbetaling af månedlige pensionsydelser og 
fratrædelsesgodtgørelser til medlemmer, som forlader banken på grund af alderdom, 
invaliditet, ulykke osv. Ydelserne er af forsikringsmæssig karakter, men er også en del af de 
individuelle arbejdsvilkår, der er aftalt mellem de ansatte og banken. Alpha Banks ledelse har 
imidlertid uden forudgående orientering eller høring af de ansatte besluttet at overføre den 
supplerende socialforsikringsfond til den nye fælles socialforsikringsfond for bankansatte, 
ETAT, som blev oprettet ved lov nr. 3371/05. Denne lov regulerer bl.a. spørgsmålene om 
socialforsikring for kreditinstitutters personale og indordner bankansattes primære forsikring 
under socialforsikringsinstitutionen IKA og den supplerende forsikring under ETAT. Loven 
giver bankerne mulighed for at frigøre sig for deres kontraktlige forpligtelser over for både 
den primære og den supplerende socialforsikringsinstitution ved at betale visse beløb, der ikke 
er fastsat på grundlag af forsikringsstatistiske undersøgelser men på grundlag af såkaldte 
økonomiske undersøgelser, og som resulterer i væsentlig mindre beløb end de oprindeligt 
fastsatte. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at efterprøve, hvorvidt den 
ensidige beslutning, som Alpha Banks ledelse har truffet om at overføre bankens supplerende 
socialforsikringsfond til ETAT, er i overensstemmelse med EU's på området gældende 
bestemmelser, og navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF om indførelse 
af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske 
Fællesskab.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andragendet er forelagt af en fagforening i første instans, personalesammenslutningen i 
Alpha Bank, om en påstået overtrædelse af a) direktiv 2002/14/EF1 og b) EF-traktatens artikel 
87, stk. 1.

Det skal bemærkes, at personalesammenslutningen i Alpha Bank også har fremsendt en 
lignende klage til Kommissionen, som formelt blev registreret som sådan.

a) Med hensyn til direktiv 2002/14/EF (herefter direktivet)

Førnævnte personalesammenslutning hævder især, at lov 3371/05 som ændret er en 
overtrædelse af artikel 4 i førnævnte direktiv i det omfang, at artikel 62 i loven tillader 
arbejdsgiveren at fremsende en ensidig anmodning til den fælles socialforsikringsfond for 
bankansatte (ETAT) om optagelse heri af bankansatte, som er forsikret af den supplerende 
socialforsikringsfond for de ansatte i Alpha Bank. Ifølge andrageren indeholder artikel 62 i 
loven hverken specifikke procedurer med hensyn til information til samt høring af 
repræsentanter for de ansatte forud for en sådan ensidig anmodning, og den henviser heller 
ikke til andre love i denne henseende. Det tilskynder således arbejdsgiverne til at tage 
beslutninger uden forudgående information til og høring af de ansatte vedrørende spørgsmål i 
forbindelse med deres kontraktforhold. Mens det er sandt, at artikel 62, stk. 7, i loven 
pålægger ETAT at anmode om den anden parts udtalelse i tilfælde af en ensidig anmodning 
fra den første part, er det ikke sandsynligt, at denne bestemmelse vil afhjælpe mangelen på 
forudgående information til og høring af de ansatte.

Personalesammenslutningen tilføjer, at kravene i direktivet også krænkes, hvad angår 
forvaltningsskik. I særdeleshed har personalesammenslutningen, skønt den har sendt flere 
breve til ETAT og til økonomi- og finansministeriet og anmodet om oplysninger, som Alpha 
Bank har sendt til disse institutioner med hensyn til den økonomiske undersøgelse i henhold 
til artikel 62 i loven, aldrig modtaget de ønskede oplysninger. Andrageren henvendte sig også 
til arbejdstilsynet2 og klagede over, at banken krænkede rettighederne med hensyn til 
information og høring, og anmodede om, at der blev idømt bøder. Der er endnu ikke kommet 
noget svar.

b) Med hensyn til EF-traktatens artikel 87, stk. 1

Desuden hævder andrageren, at bestemmelserne i lov 3371/05 er i direkte modstrid med EF-
traktatens artikel 87, stk. 1, i det omfang, at den giver bankerne mulighed for at "fritage sig 
selv" fra deres kontraktmæssige forpligtelser over for deres (nuværende og tidligere) ansatte 
ved ganske enkelt at betale en "omkostning", som ikke skal fastsættes på grundlag af 
aktuarmæssige undersøgelser, men særlige økonomiske undersøgelser af tvivlsom 
gennemskuelighed, lovgyldighed og rigtighed. Efter andragerens opfattelse udgør dette i 
                                               
1Direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i EU, EFT 
L 80 af 23.3.2002, s. 29.
2Ved breve af 7. februar og 17. april 2007.
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virkeligheden en form for indirekte statsstøtte til banker, hvilket angiveligt skævvrider den 
frie konkurrence mellem bankerne i EU.

Andrageren tilføjer, at den økonomiske undersøgelse, der er bestilt af økonomi- og 
finansministeriet og meddelt ministeriet den 24. april 2007, indeholder betaling fra Alpha 
Bank til IKA-ETEAN og ETAT på i alt 543.000.000 euro, et beløb, som er minimalt i forhold 
til bankens faktiske forpligtelser over for sine ansatte og folk på pension, som andrager 
550.635.920 euro som nævnt i den aktuarmæssige undersøgelse, der er udarbejdet af eksperter 
på andragerens initiativ.

Den græske lov 3371/05 (artikel 62 som ændret) indeholder bestemmelser om optagelse i 
ETAT (fælles socialforsikringsfond for bankansatte) af bankansatte, som er forsikrede af 
supplerende socialsikringsfonde for personale i kreditinstitutter1, især efter disses opløsning i 
henhold til en fastlagt procedure. Denne optagelse realiseres, efter at der er fremsendt en 
relevant anmodning til ETAT af de kompetente myndigheder for de pågældende parter, 
arbejdsgiver eller ansatte. Hvis det kompetente organ for en af de pågældende parter har 
fremsendt en ensidig anmodning om optagelse, beder ETAT det kompetente organ for den 
anden part redegøre for sin holdning dertil. Økonomi- og finansministeriet bestiller en 
økonomisk undersøgelse for at fastsætte det beløb, der skal betales af arbejdsgiveren og den 
supplerende socialsikringsfond som kompensation for denne optagelse.

Den 21. november 2006 sendte Alpha Bank en ensidig anmodning om optagelse af sit 
personale i ETAT. ETAT anmodede om den anden parts holdning, dvs. andragerens.

For at være i stand til at udforme sin udtalelse henvendte andrageren sig flere gange til ETAT 
og til økonomi- og finansministeriet og bad om de oplysninger, som Alpha Bank havde 
fremsendt, og som den økonomiske undersøgelse skulle baseres på. Disse oplysninger blev 
ikke stillet til rådighed.

Andrageren henvendte sig også til arbejdstilsynet (sidst den 17. april 2007) og klagede over, 
at banken overtrådte rettighederne til at blive informeret og hørt, og anmodede om, at der blev 
idømt bøder. Der er endnu ikke modtaget noget svar.

Undersøgelsen blev udarbejdet uden andragerens bidrag og meddelt andrageren den 25. april 
2007.

a) Med hensyn til direktiv 2002/14/EF

Græsk lov 3371/05 indeholder kun den mulighed, at en arbejdsgiver ensidigt anmoder om 
optagelse af sit personale i ETAT. Selv om den ikke indeholder specifikke procedurer med 
hensyn til information til og høring af repræsentanter for de ansatte forud for en sådan ensidig 
anmodning eller udtrykkeligt henviser til andre love i denne henseende, betyder det ikke 
nødvendigvis, at en sådan information og høring ikke kræves i henhold til andre love.

Præsidentiel anordning nr. 240 er vedtaget og trådte i kraft den 9. november 2006 med det 

                                               
1Disse fonde er dannet ved hjælp af kollektive aftaler, der udgør en del af de ansattes individuelle 
ansættelseskontrakter.
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formål at gennemføre direktivet i Grækenland. Grækenland fik en dom fra EF-Domstolen på 
grund af for sen gennemførelse (dom af 13. september 2007 i sag C-381/06).

Den præsidentielle anordnings artikel 4, stk. 2, litra c), er bogstavelig talt en gengivelse af 
direktivets artikel 4, stk. 2, litra c), (om praktiske foranstaltninger i forbindelse med 
information og høring). Endvidere gennemfører den præsidentielle anordnings artikel 8 
direktivets artikel 8 (om beskyttelse af rettigheder).

Arbejdsgiverens beslutninger, som f.eks. stridsspørgsmålet i den foreliggende sag, ser ud til at 
være dækket af præsidentiel anordning 240/2006 i det omfang, at det er sandsynligt, at de 
fører til væsentlige kontraktmæssige ændringer (se artikel 4, stk. 2, litra c) i direktivet og i 
præsidentiel anordning 204/2006. 

Kommissionen sendte en skrivelse til de græske myndigheder den 3. januar 2008 med 
anmodning om deres kommentarer vedrørende andragerens påstande med hensyn til 
gennemførelsen af direktivet. Den anmodede ligeledes om deres opfattelse af, hvorvidt 
præsidentiel anordning nr. 240/2006, især artikel 4, stk. 2, litra c), heri, kan anvendes i 
ovennævnte situation, dvs. hvis en arbejdsgiver (banken) regner med at sende en ensidig 
anmodning til ETAT om optagelse heri af sine medarbejdere, som er forsikrede af bankens 
supplerende socialforsikringsfond.

De græske myndigheder svarede følgende i brev af 11. marts 2008:

i) Den manglende høring mellem banken og sagsøger udgør ikke en overtrædelse af 
direktivet, da det ikke finder anvendelse i den pågældende sag. Dette skyldes hovedsageligt 
følgende årsager:

Spørgsmål i forbindelse med pensionsrettigheder er ikke omfattet af kollektive aftaler og 
reguleres af staten i henhold til den græske forfatnings artikel 22, stk. 5. Arbejdsgiverens 
beslutning om at melde bankens personale ind i ETAT vedrører ikke ændringer i 
arbejdstilrettelæggelse eller i kollektive aftaler. Derfor er situationen ikke dækket af 
direktivets artikel 4, stk. 2, litra c), som detaljeret angiver de situationer, det finder anvendelse 
på. Det vedrører snarere arbejdstagernes liv efter arbejdet, som ikke falder ind under denne 
bestemmelses anvendelsesområde.

ii) Selv om direktivet medførte en forpligtelse for arbejdsgiveren til at høre sine ansatte med 
hensyn til spørgsmål i forbindelse med pensionering/social sikring, er de græske myndigheder 
af den opfattelse, at sagsøgerens forelæggelser mangler enhver form for juridisk grundlag, 
fordi økonomiministeriet bestilte en økonomisk undersøgelse hos en tredje uafhængig 
konsulent. Under disse omstændigheder er det vanskeligt at forstå, hvad der skulle være 
genstand for høringen. Desuden påvirkes sagsøgerens medlemmers socialsikringssituation 
ikke i det omfang, at hvis der ikke er nogen aftale mellem arbejdsgiveren og dennes ansatte, 
er det ikke muligt at melde de bankansatte ind i ETAT, og fonden og dens aktiver forbliver 
intakte i henhold til artikel 62, stk. 6, litra c), i lov 3371/2005.

Desuden gjorde sagsøger ikke brug af de juridiske midler, der var til rådighed med henblik på 
at opnå adgang til de ønskede dokumenter. Især blev der ikke sendt nogen anmodning på 
grundlag af artikel 902 CC eller artikel 25, stk. 4, i lov 1756/88, og der blev ikke indgivet en 
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klage til de kompetente administrative domstole for manglende retsskridt (med hensyn til 
pålæggelse af sanktioner) af arbejdstilsynet.

b) Med hensyn til artikel 87, stk. 1, i EF-traktaten

Med hensyn til overførsel af pensionsforpligtelser kan Kommissionen indledningsvis henvise 
til afgørelse N 597/2006 af 10. oktober 2007 om reformen af den supplerende 
pensionsordning i den græske banksektor. I denne afgørelse konkluderede Kommissionen, at 
overførslen af pensionsforpligtelser fra en særlig pensionsordning til en almindelig social 
sikringsordning ikke indebar statsstøtte, jf. EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

Det er vigtigt at huske, at der i denne afgørelse skelnes mellem grundlæggende og særlige 
supplerende pensionsrettigheder. Med hensyn til de grundlæggende rettigheder anerkender 
Kommissionen i afgørelsen, at reformen ville fritage bankerne fra en mulig finansiel ubalance 
mellem de betalte bidrag og de grundlæggende pensionsudbetalinger. Kommissionen mente 
imidlertid, at da banker, der allerede er tilknyttet ETEAM, ikke skal dække deres 
forsikringsinstituts underskud, er denne økonomiske udgift "unormal", og dækning heraf af 
staten giver ikke bankerne nogen økonomisk fordel (se stk. 80-88 i afgørelsen).

Med hensyn til evalueringen af forpligtelserne i forbindelse med de særlige supplerende 
pensionsrettigheder vurderede og godkendte Kommissionen Projected Unit Credit-metoden, 
som den blev præsenteret af de græske myndigheder. Det bør understreges, at dette er en 
aktuarmæssig metode, som er indført i henhold til internationale regnskabsstandarder (IAS 
19). Kommissionen mente, at denne metode, som falder ind under en af de to væsentlige 
kategorier af aktuarmæssige finansieringsmetoder, er en almindeligt anerkendt og anvendt 
aktuarmæssig metode til bedømmelse af finansierede pensionsordninger. Det bør også 
bemærkes, at i henhold til ovennævnte regnskabsstandarder og sædvane tager denne metode 
hensyn til bankens forpligtelse i nuværende og tidligere perioder. Den ville således ikke tage 
hensyn til økonomiske ubalancer mellem fremtidige forpligtelser og bidrag, dvs. dem, der 
ophober sig efter overførslen af forpligtelserne til ETEAM/ETAT. Kommissionen mente 
ligeledes, at de underliggende antagelser, som er anvendt i den præsenterede metode, var 
fornuftige.

Som følge heraf fandt Kommissionen, at den metode, der er anvendt af de græske 
myndigheder, garanterer en korrekt evaluering af forpligtelserne i forbindelse med de særlige 
supplerende pensionsrettigheder, som skal overtages af ETAT og ETEAM.

For at bedømme overtagelsesomkostningerne vil der for alle de banker, der beder om at blive 
integreret i den generelle ordning, blive foretaget en særlig finansiel undersøgelse, som er 
baseret på den metode, der er godkendt af Kommissionen.   

Konklusion

Med hensyn til direktiv 2002/14/EF synes de græske myndigheders fortolkning af artikel 4, 
stk. 2, litra c), i direktivet efter Kommissionens opfattelse at være overdrevet restriktiv og 
synes ikke at være baseret hverken på brevet (dvs. "ændringer i kontraktforhold") eller på 
direktivets ånd. Arbejdsgivernes beslutninger, som den, det drejer sig om i den foreliggende 
sag, synes at kunne dækkes af direktivet i det omfang, at det er sandsynligt, at de fører til 
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væsentlige ændringer i kontraktforholdene.

Kommissionen informerede sagsøgeren pr. brev af 15. maj 2008 om indholdet af svaret fra de 
græske myndigheder, især de fremsatte begrundelser i dette svar, og bad ham om at 
fremsende eventuelle kommentarer hertil.

Kommissionen fremhævede, at det under alle omstændigheder på grund af varigheden af en 
eventuel indgriben/undersøgelsesprocedure fra Kommissionens side tillige med den 
kendsgerning, at sådanne sagsanlæg, hvis de foretages, ikke ville have nogen direkte 
indvirkning på sagsøgerens personlige situation1, ville være i hans interesse at indgive en 
klage til de kompetente græske domstole.

Med hensyn til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, med forbehold for den individuelle situation i 
Alpha Bank-sagen, som Kommissionen ikke har taget stilling til, bør det fremhæves, at den 
særlige økonomiske undersøgelse, der var bestilt med hensyn til Alpha Bank, synes at følge 
den metode, som er godkendt i førnævnte Kommissionsafgørelse (N 597/06).

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om opfølgningen af begge 
anliggender."

                                               
1De ville kun vedrøre det generelle spørgsmål om den manglende overensstemmelse mellem græsk lovgivning 
og/eller praksis og EU-lovgivningen.


