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Vetoomusvaliokunta
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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 601/2007, esittäjä Anastassios Ghiatis, Kreikan kansalainen, 
Alpha-pankin työntekijäyhdistyksen puolesta, ja 1 allekirjoittanut, Alpha-
pankin työntekijöiden sosiaaliturvasta ja työntekijöille tiedottamista ja 
heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 
11. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/14/EY rikkomisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa Alpha-pankin työntekijöille perustettuun täydentävään 
sosiaaliturvajärjestelmään, jolla tarjotaan kuukausittaiset eläkkeet ja irtisanomiskorvaukset 
niille henkilöstön jäsenille, jotka lähtevät pankista iän, työkyvyttömyyden, onnettomuuksien 
jne. takia. Korvaukset maksetaan sosiaaliturvaetujen muodossa, ja ne sisältyvät myös 
yksittäisiin työehtoihin, joista on neuvoteltu työntekijöiden ja pankin välillä. Alpha-pankin 
johto on nyt ilman ennakkoilmoitusta tai henkilöstön kuulemista päättänyt siirtää täydentävän 
sosiaaliturvajärjestelmän pankkityöntekijöiden uuteen yhteiseen sosiaaliturvajärjestelmään, 
ETAT:iin, joka on perustettu lain 3371/05 nojalla. Tällä lailla säädellään luottolaitosten 
henkilöstön sosiaaliturvaan liittyviä asioita, ja siinä erotetaan sosiaaliturvalaitos IKA:n 
pankkityöntekijöille tarjoama ensisijainen sosiaaliturva ja ETAT-järjestelmässä tarjottu 
täydentävä sosiaaliturva. Lailla annetaan pankeille mahdollisuus vapauttaa itsensä sekä 
ensisijaisia että täydentäviä sosiaaliturvalaitoksia koskevista sopimusvelvoitteistaan 
maksamalla summa, joka on määrätty ”taloudellisten selvitysten” eikä sosiaaliturvan 
tilastollisten selvitysten perusteella. Tämä johtaa siihen, että saatu luku on huomattavasti 
pienempi kuin alkuperäinen määrä. Vetoomuksen esittäjä pyytää siksi Euroopan parlamenttia 
tutkimaan, vastaako Alpha-pankin johdon yksipuolinen päätös siirtää pankin täydentävä 
sosiaaliturvajärjestelmä ETAT:iin asiaankuuluvia EU:n määräyksiä, erityisesti työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/14/EY.

2. Käsiteltäväksi ottaminen
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Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. marraskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen on jättänyt ensimmäisen asteen ammattiyhdistys ”Association of Staff of Alpha 
Bank”, ja se koskee a direktiivin 2002/14/EY1 ja b EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 
1 kohdan väitettyä rikkomista.

On huomattava, että ”Association of Staff of Alpha Bank” on tehnyt myös komissiolle 
vastaavan kantelun, joka on virallisesti kirjattu.

a) Direktiivi 2002/14/EY (jäljempänä ”direktiivi”) 

Edellä mainittu työntekijäyhdistys väittää erityisesti, että laki 3371/05, sellaisena kuin se on 
muutettuna, rikkoo edellä mainitun direktiivin 4 artiklaa siltä osin kuin lain 62 artiklassa 
annetaan työnantajalle mahdollisuus tehdä pankkialan työntekijöiden 
sosiaalivakuutusrahastoon (Single Fund for the Social Insurance of Bank Employees eli 
ETAT) yksipuolisen pyynnön sisällyttää rahastoon pankin työntekijät, jotka on vakuutettu 
Alpha-pankin henkilöstön täydentävässä sosiaaliturvarahastossa. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan lain 62 artiklassa ei säädetä mistään erityismenettelystä työntekijöiden edustajille 
tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan ennen tällaista yksipuolista pyyntöä, eikä siinä 
myöskään viitata mihinkään toiseen tätä asiaa koskevaan säädökseen. Siten siinä yllytetään 
työntekijöitä tekemään työsopimussuhteita koskevia päätöksiä tiedottamatta asiasta etukäteen 
työntekijöille ja heitä kuulematta. Vaikka lain 62 artiklan 7 kohdassa asetetaan ETAT-
rahastolle velvollisuus kysyä toisen osapuolen mielipidettä, jos toinen osapuoli tekee 
yksipuolisen pyynnön, tämä säännös ei todennäköisesti korjaa sitä puutetta, että työntekijöille 
ei ole etukäteen tiedotettu eikä heitä ole kuultu.

Työntekijäyhdistys lisää, että direktiivin vaatimuksia rikotaan myös hallintokäytäntöjen 
tasolla. Erityisesti työntekijäyhdistys huomauttaa, että vaikka se lähetti ETAT-rahastoon ja 
valtiovarainministeriöön toistuvasti kirjeitä, joissa se pyysi lain 62 artiklan mukaista 
taloudellista selvitystä koskevia tietoja, jotka Alpha-pankki oli toimittanut näille laitoksille, se 
ei koskaan saanut pyydettyjä tietoja. Vetoomuksen esittäjä on ottanut yhteyttä myös 
ammattientarkastukseen2 ja valittanut, että pankki rikkoi sen oikeuksia saada tietoja ja tulla 
kuulluksi, ja vaatinut pankille määrättäväksi seuraamuksia. Vastausta ei toistaiseksi ole saatu.

b) EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohta

Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että lain 3371/05 säännökset ovat suorassa ristiriidassa 
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan kanssa siltä osin, että siinä annetaan 
pankeille mahdollisuus ”vapauttaa itsensä” sopimusvelvoitteistaan (nykyisiä ja entisiä) 
työntekijöitään kohtaan yksinkertaisesti maksamalla ”kulut”, joita ei määritetä 
                                               
1 Direktiivi 2002/14/EY työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista 

Euroopan yhteisössä, EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29.

2 Kirjeet 7. helmikuuta ja 17 huhtikuuta 2007.
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vakuutusmatemaattisten selvitysten perusteella, vaan avoimuudeltaan, laillisuudeltaan ja 
täsmällisyydeltään epäilyttävien taloudellisten selvitysten perusteella. Vetoomuksen esittäjän 
näkemyksen mukaan tästä muodostuu tosiasiassa epäsuoraa valtiontukea pankeille, ja sen 
väitetään vääristävän pankkien välistä vapaata kilpailua EU:ssa. 

Vetoomuksen esittäjä lisää, että valtiovarainministeriön teettämässä taloudellisessa 
selvityksessä, joka toimitettiin sille tiedoksi 24. huhtikuuta 2007, määrätään Alpha-pankin 
kokonaissuoritukseksi IKA-ETEAM- ja ETAT-rahastoille 543 000 000 euroa ja että määrä on 
minimaalinen suhteessa pankin todellisiin velvoitteisiin pankin työntekijöitä ja eläkeläisiä 
kohtaan. Ne ovat yhteensä 1 550 635 920 euroa, kuten vetoomuksen esittäjän aloitteesta 
laaditussa vakuutusmatemaattisessa asiantuntijaselvityksessä todetaan.

Kreikan laissa 3371/05 (62 artiklassa sellaisena kuin se on muutettuna) määrätään, että 
ETAT-rahastoon sisällytetään sellaiset pankkityöntekijät, jotka on vakuutettu ”luottolaitosten 
henkilöstölle tarkoitetuissa täydentävissä sosiaaliturvarahastoissa”1, erityisesti sen jälkeen, 
kun ne on purettu määrättyä menettelyä noudattaen. Rahastoon sisällyttäminen tapahtuu 
asianomaisten osapuolien, eli työnantajan tai työntekijöiden, ETAT-rahastolle tekemän 
asiaankuuluvan pyynnön perusteella. Jos toisen asianomaisen osapuolen toimivaltainen elin 
on tehnyt rahastoon sisällyttämistä koskevan yksipuolisen pyynnön, ETAT pyytää toisen 
osapuolen toimivaltaiselta elimeltä siitä lausunnon. Valtiovarainministeriö antaa taloudellista 
selvitystä koskevan toimeksiannon, jotta voidaan määrittää työnantajan maksettavaksi tuleva 
määrä ja ”täydentävä sosiaaliturvarahasto”, jolla rahastoon sisällyttäminen voidaan korvata.

Alpha-pankki teki 21. marraskuuta 2006 yksipuolisen pyynnön, joka koski sen työntekijöiden 
sisällyttämistä ETAT-rahastoon. ETAT pyysi toiselta osapuolelta eli vetoomuksen esittäjältä 
lausunnon.

Vetoomuksen esittäjä pyysi toistuvasti ETAT-rahastolta ja valtiovarainministeriöltä Alpha-
pankin toimittamia tietoja, joihin taloudellinen selvitys perustuisi, jotta se voisi muodostaa 
mielipiteensä. Sille ei toimitettu näitä tietoja.

Vetoomuksen esittäjä otti yhteyttä myös ammattientarkastukseen (viimeksi 17.4.2007) ja 
valitti, että pankki rikkoi sen oikeuksia saada tietoja ja tulla kuulluksi, ja vaati pankille 
määrättäväksi seuraamuksia. Vastausta ei toistaiseksi ole saatu.

Selvitys laadittiin ilman vetoomuksen esittäjän lausuntoa, ja se annettiin tiedoksi 
vetoomuksen esittäjälle 25. huhtikuuta 2007.

a) Direktiivi 2002/14/EY 

Kreikan laissa 3371/05 säädetään pelkästään työnantajan mahdollisuudesta tehdä 
yksipuolinen pyyntö sen henkilöstön ottamiseksi mukaan ETAT-rahastoon. Vaikka laissa ei 
säädetä erityisestä menettelystä, jonka mukaan työntekijöiden edustajille olisi tiedotettava tai 
heitä olisi kuultava ennen tällaista yksipuolista pyyntöä, eikä siinä viitata nimenomaisesti 

                                               
1 Tällaiset rahastot on perustettu työehtosopimuksilla, jotka ovat osa työntekijöiden henkilökohtaisia 

työsopimuksia.
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mihinkään muuhun tätä koskevaan lakiin, se ei välttämättä merkitse, etteikö tällaista 
tiedottamista ja kuulemista edellytettäisi jossakin toisessa säädöksessä.

Direktiivi on saatettu osaksi Kreikan kansallista lainsäädäntöä antamalla presidentin asetus 
nro 240, joka tuli voimaan 9. marraskuuta 2006. Kreikka on tuomittu Euroopan yhteisön 
tuomioistuimessa, koska direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä viivästyi 
(tuomio 13.9.2007 asiassa C-381/06). 

Presidentin asetuksen 240/2006 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa toistetaan kirjaimellisesti 
direktiivin 4 artiklan 2 kohdan c alakohta, joka koskee tiedottamisen ja kuulemisen 
järjestämistä käytännössä. Lisäksi oikeuksien suojaa koskeva direktiivin 8 artikla siirretään 
osaksi kansallista lainsäädäntöä presidentin asetuksen 240/2006 8 artiklalla. 

Vaikuttaa siltä, että nyt kyseessä olevan tapauksen kaltaiset työnantajien päätökset kuuluvat 
presidentin asetuksen 240/2006 soveltamisalaan siltä osin kuin ne saattavat muuttaa 
merkittävästi työsopimussuhteita (katso direktiivin ja presidentin asetuksen 240/2006 
4 artiklan 2 kohdan c alakohta).

Komissio lähetti 3. tammikuuta 2008 Kreikan viranomaisille kirjeen, jossa se pyysi 
kommentoimaan vetoomuksen esittäjän väitteitä direktiivin soveltamisesta. Komissio pyysi 
myös Kreikan viranomaisia esittämään näkemyksensä siitä, voidaanko presidentin asetusta 
nro 240/2006 ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan c alakohtaa soveltaa edellä kuvattuun 
tilanteeseen, jossa työnantaja (pankki) aikoo tehdä ETAT-rahastolle yksipuolisen pyynnön 
sisällyttää rahastoon pankin työntekijät, jotka on vakuutettu pankin täydentävässä 
sosiaaliturvarastossa.

Kreikan viranomaiset vastasivat kirjeellä 11. maaliskuuta 2008 seuraavasti: 

i) Se, että pankki ei ole kuullut kantelun tekijää, ei muodosta direktiivin rikkomusta, koska 
direktiiviä ei sovelleta nyt kyseessä olevaan tapaukseen erityisesti seuraavista syistä:

Eläkeoikeuksiin liittyvät kysymykset eivät sisälly työehtosopimuksiin, vaan niitä sääntelee 
valtio Kreikan perustuslain 22 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Työnantajan päätös sisällyttää 
pankin työntekijät ETAT-rahastoon ei liity muutoksiin työn organisoinnissa tai 
työehtosopimuksissa. Tästä syystä se ei kuulu direktiivin 4 artiklan 2 kohdan c alakohdan 
soveltamisalaan, sillä direktiivissä luetellaan tyhjentävästi ne tilanteet, joihin sitä sovelletaan. 
Asia liittyy pikemminkin työntekijöiden työuran jälkeiseen elämään, joka ei kuulu tämän 
säännöksen soveltamisalaan.

ii) Vaikka katsottaisiin, että direktiivistä voidaan johtaa työnantajan velvoite kuulla 
työntekijöitään eläkettä tai sosiaaliturvaa koskevista kysymyksistä, Kreikan viranomaiset 
katsovat, että kantelun tekijän väitteillä ei ole laillista pohjaa, koska valtiovarainministeriö on 
teettänyt taloudellisen selvityksen ulkopuolisella riippumattomalla konsultilla. Näissä 
olosuhteissa on vaikea ymmärtää, mitä kuuleminen koskisi. Lisäksi kantelun tekijän jäsenten 
sosiaaliturva ei muutu siltä osin, että pankin työntekijöiden sisällyttäminen ETAT-rahastoon 
ei ole mahdollista, ellei työnantajan ja sen työntekijöiden välillä ole sopimusta, ja rahasto ja 
sen varat säilyvät lain 3371/05 62 artiklan 6 kohdan c alakohdan mukaisesti koskemattomina. 
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Kantelun tekijä ei myöskään ole käyttänyt käytettävissään olevia oikeudellisia keinoja, jotta 
se olisi voinut tutustua haluamiinsa asiakirjoihin. Se ei varsinkaan ole tehnyt pyyntöä CC:n 
902 artiklan tai lain 1756/88 25 artiklan 4 kohdan perusteella, eikä se hakenut muutosta 
toimivaltaiselta hallintotuomioistuimelta sen perusteella, että ammattientarkastus ei ryhtynyt 
asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin (seuraamusten määräämiseksi). 

b) EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohta

Komissio viittaa eläkevelvoitteiden siirtämisen osalta alustavasti Kreikan pankkialan 
lisäeläkejärjestelmän organisoinnista 10. lokakuuta 2007 tehtyyn päätökseen. Komissio totesi 
päätöksessä, että eläkevelvoitteiden siirtäminen erityisjärjestelmästä yleiseen 
sosiaaliturvajärjestelmään ei muodosta EY:n perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettua 
valtiontukea.

On tärkeää muistaa, että päätöksessä tehdään ero perus- ja erityisten lisäeläkeoikeuksien 
välillä. Komissio tunnustaa päätöksessä, että perusoikeuksien osalta uudistus vapauttaa pankit 
mahdollisesta rahoituksen epätasapainosta, joka voi vallita maksettujen vakuutusmaksujen ja 
peruseläke-etujen välillä. Komissio katsoi kuitenkin, että koska ETEAM-järjestelmään jo 
kuuluvat pankit eivät joudu vastaamaan vakuutuselimensä rahoitusvajeesta, tämä 
rahoitustaakka on ”epänormaali”, eikä sen siirtyminen valtion vastattavaksi merkitse pankeille 
taloudellista etua (katso päätöksen 80–88 kohta).

Komissio arvioi ja hyväksyi erityisiin lisäeläkeoikeuksiin liittyvien sitoumusten arviointia 
varten Kreikan viranomaisten esittämän ennakoituun etuoikeusyksikköön perustuvan 
menetelmän (Projected Unit Credit Method). On syytä korostaa, että kyseessä on 
vakuutusmatemaattinen menetelmä, jota kansainvälisessä tilinpäätösstandardissa (IAS 19) 
edellytetään. Komissio katsoi, että menetelmä, joka kuuluu toiseen kahdesta merkittävästä 
vakuutusmatemaattisten rahoitusmenetelmien luokasta, on rahoitettujen eläkejärjestelmien 
arvioinnissa laajalti tunnustettu ja käytetty vakuutusmatemaattinen menetelmä. Lisäksi on 
huomattava, että edellä mainitun tilinpäätösstandardin ja yleisen käytännön mukaan tässä 
menetelmässä otetaan huomioon pankin vastuu nykyisellä ja aiemmilla kausilla. Siten siinä ei 
oteta huomioon mahdollista rahoituksellista epätasapainoa tulevien velvoitteiden ja maksujen 
välillä eli niiden, jotka kertyvät sen jälkeen, kun sitoumukset on siirretty ETEAM-/ETAT-
järjestelmään. Komissio piti myös mainittuja menetelmässä käytettyjä olettamia järkevinä. 

Näin ollen komissio katsoi, että Kreikan viranomaisten käyttämä menetelmä takaa sen, että 
ETAT- ja ETEAM-rahastojen haltuunsa ottamat erityislisäeläkeoikeuksiin liittyvät 
sitoumukset arvioidaan oikein. 

Jokaisesta pankista, joka pyytää sisällyttämistä yleisjärjestelmään, tehdään erityinen 
rahoitustutkimus komission hyväksymän menetelmän perusteella, jotta siirron kustannukset 
voidaan arvioida  

Päätelmä

Komission näkemyksen mukaan Kreikan viranomaisten tulkinta direktiivin 2002/14/EY 
4 artiklan 2 kohdan c alakohdasta vaikuttaa kohtuuttoman rajoittavalta eikä se näytä 
perustuvan sen enempää direktiivin sananmukaiseen muotoon (eli ”muuttaa 
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työsopimussuhteita”) kuin direktiivin henkeen. Vaikuttaa siltä, että nyt kyseessä olevan 
tapauksen kaltaiset työnantajien päätökset kuuluvat direktiivin soveltamisalaan siltä osin kuin 
ne saattavat muuttaa merkittävästi työsopimussuhteita.

Komissio on antanut kantelun tekijälle Kreikan viranomaisten antaman vastauksen tiedoksi 
kirjeellä 15. toukokuuta 2008, varsinkin tässä vastauksessa esitetyt perustelut, ja on pyytänyt 
tätä toimittamaan mahdolliset huomautuksensa niihin. 

Komissio huomautti kantelun tekijälle, että tämän edun mukaista olisi joka tapauksessa hakea 
muutosta toimivaltaisilta Kreikan tuomioistuimilta, kun otetaan huomioon, kuinka kauan 
aikaa kuluu mahdolliseen komission asiaan puuttumiseen tai menettelyyn, sekä se, että jos 
tällainen menettely aloitetaan, se ei suoraan vaikuta kantelun tekijän henkilökohtaiseen 
tilanteeseen.1.

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan osalta on syytä tuoda esiin, että Alpha-
pankkia koskevassa erityisessä rahoitustutkimuksessa käytettiin menetelmää, jonka komissio 
oli hyväksynyt edellä mainitussa päätöksessä (N 597/06), sanotun vaikuttamatta erityisesti 
Alpha-pankkia koskevaan tilanteeseen, johon komissio ei ole ottanut kantaa.

Komissio pitää vetoomusvaliokunnan ajan tasalla kumpaakin kysymystä koskevista 
jatkotoimista.

                                               
1 Menettelyt koskisivat pelkästään yleisesti sitä, onko Kreikan lainsäädäntö ja/tai käytäntö EU-oikeuden 

vastaista.


