
CM\746003HU.doc PE414.092v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

26.09.2008

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Anastassios Ghiatis, görög állampolgár és egy társaláíró által az Alpha 
Bank munkavállalói szervezete névében benyújtott 0601/2007 sz. petíció az 
Alpha Bank munkavállalóinak biztosításáról, valamint az Európai Közösség 
munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános 
keretének létrehozásáról szóló, 2002. március 11-i 2002/14/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Alpha Bank alkalmazottai számára létrehozott kiegészítő 
társadalombiztosítási rendszer kapcsán fordul a Petíciós Bizottsághoz, amely rendszer célja, 
hogy a bankot koruk, rokkantságuk, balesetek stb. miatt elhagyó alkalmazottak számára havi 
nyugdíjkifizetést és végkielégítést nyújtson. A kifizetések biztosítási juttatások formájában 
történnek, továbbá szerepelnek az alkalmazottak és a bank által megtárgyalt egyéni 
munkafeltételek között. Az Alpha Bank vezetése időközben – az alkalmazottak előzetes 
értesítése vagy a velük folytatott konzultáció nélkül – úgy határozott, hogy a kiegészítő 
társadalombiztosítási rendszert egy új, a banki alkalmazottak számára a 3371/05 sz. törvény 
értelmében létrehozott, egyesített társadalombiztosítási rendszerbe (ETAT) helyezi át. A 
szóban forgó törvény a hitelintézetek alkalmazottainak társadalombiztosításával kapcsolatos 
kérdéseket szabályozza, és különbséget tesz az IKA társadalombiztosítási intézet által a banki 
alkalmazottak számára nyújtott alapbiztosítás, valamint az ETAT rendszer keretében nyújtott 
kiegészítő biztosítás között. A törvény lehetővé teszi a bankok számára, hogy felbontsák az 
alap- és kiegészítő biztosítással foglalkozó biztosítótársaságokkal szemben fennálló 
szerződéses kötelezettségeiket egy adott összeg megfizetése által, amelyet nem biztosítási 
statisztikai felmérések, hanem „gazdasági felmérések” alapján állapítanak meg; az ily módon 
kiszámított összeg jelentősen alacsonyabb az eredeti összegnél. A petíció benyújtója ezért 
annak kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet, hogy az Alpha Bank vezetése által 
egyoldalúan hozott abbéli döntés, hogy a bank kiegészítő biztosítási rendszerét az ETAT-ba 
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helyezik át, mennyire áll összhangban a vonatkozó uniós rendelkezésekkel, különösen az 
Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános 
keretének létrehozásáról szóló 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. november 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2008. szeptember 26-án kapott válasz

A a) 2002/14/EK irányelv1, valamint az b) EK 87. cikkének (1) bekezdésének állítólagos 
megsértéséhez kapcsolódó petíciót első fokon egy szakszervezet, az „Alpha Bank 
Dolgozóinak Szövetsége” nyújtotta be.

Megjegyzendő, hogy „Alpha Bank Dolgozóinak Szövetsége” hasonló panaszt nyújtott be a 
Bizottsághoz, amelyet hivatalosan ennek megfelelően iktattak.

a) A 2002/14/EK irányelv vonatkozásában (továbbiakban: az Irányelv) 

A fent említett dolgozói szövetség állítása szerint a módosított 3371/05 sz. törvény különösen 
a fent említett Irányelv 4. cikkébe ütközik, mivel a törvény 62. cikke lehetővé teszi a 
munkáltató számára, hogy az utóbbi, az „Alpha Bank alkalmazottai számára létrehozott 
kiegészítő társadalombiztosítási alap” által biztosított banki dolgozók áthelyezésre vonatkozó
egyoldalú kérelemmel forduljon az egyesített társadalombiztosítási rendszerhez (ETAT). A 
petíció benyújtója szerint a törvény 62. cikke sem az ilyen egyoldalú kérelmet megelőző,
külön tájékoztató és konzultációs eljárást nem biztosít a munkavállalók képviselői számára, 
sem más jogszabályra nem hivatkozik e tekintetben. Ezáltal arra ösztönözi a munkáltatókat, 
hogy a munkavállalókkal folytatott előzetes tájékoztató és konzultációs eljárás nélkül 
hozzanak döntéseket a szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatban. Miközben igaz, hogy a 
törvény 62. cikkének (7) bekezdése kötelezővé teszi az ETAT számára, hogy az egyik fél 
egyoldalú kérelme esetében kikérje a másik fél véleményét, ez a rendelkezés nem valószínű, 
hogy képes lenne orvosolni a munkavállalók előzetes tájékoztatásának és a konzultációnak a 
hiányát.

A dolgozói szövetség hozzáteszi, hogy az Irányelv előírásai a közigazgatási gyakorlat szintjén 
is sérülnek. Bár már több alkalommal is az ETAT-hoz, a Pénzügyi és Gazdasági Ügyek 
Minisztériumához fordult azokra az adatokra vonatkozó kérelemmel, amelyeket az ALPHA 
Bank ezeknek az intézményeknek a 62. cikkben által meghatározott gazdasági tanulmánnyal 
kapcsolatban szolgáltatott, a dolgozói szövetség soha nem kapta meg a kért adatokat. A 
petíció benyújtója a munkaügyi felügyelethez2 is fordult azt sérelmezve, hogy a Bank 
megsértette a tájékoztatáshoz és konzultációhoz fűződő jogait, valamint büntetések kiszabását
kérte. Erre a mai napig nem érkezett válasz.
                                               
1 A 2002/14/EK irányelv az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció 

általános keretének létrehozásáról, HL L 80, 2002.03.22., 29. o.

2 A 2007. február 7-i és április 17-i levélben.
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b) Az EK 87. cikk (1) bekezdése vonatkozásában

A petíció benyújtója továbbá állítja, hogy a 3371/05 sz. törvény rendelkezései szöges 
ellentétben állnak az EK 87. cikkének (1) bekezdésével, ami biztosítja a bankok számára a 
lehetőséget, hogy egyszerűen a „költséget” fizetve „mentesítsék magukat” (aktuális és 
korábbi) munkavállalóikkal szembeni olyan szerződéses kötelezettségeik alól, amelyeket nem 
biztosítási statisztikai felmérések, hanem olyan speciális gazdasági felmérések alapján 
állapítanak meg, amelyek átláthatósága, jogszerűsége és pontossága kétségbe vonható. A
petíció benyújtójának véleménye szerint ez ténylegesen indirekt állami támogatást jelent a 
bankok számára, amely állítólag torzítja a bankok közötti szabad versenyt az EU-ban.

A petíció benyújtója hozzáteszi, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Ügyek Minisztérium által 
készíttetett, és a vele 2007. április 24-én közölt gazdasági felmérés szerint az Alpha Bank az 
IKA-ETEAM-nak és ETAT-nak összesen 543 000 000 eurót fizetett, egy olyan összeget, 
amely a banknak az alkalmazottai és nyugdíjas dolgozói iránti tényleges kötelezettségéhez 
képest – amely a petíció benyújtójának felkérésére szakértők által elkészített 
biztosításmatematikai felmérés szerint eléri a 1 550 635 920 eurót – minimális.

A görög 3371/05 sz. törvény (módosított 62. cikk) rendelkezik azokról a banki 
alkalmazottakról, akiket „hitelintézetek alkalmazottai számára létrehozott kiegészítő 
társadalombiztosítási alapok” keretében biztosítanak1, különösképpen egy meghatározott 
eljárás szerinti felmentésük után. Az átvétel a vonatkozó kérelemnek az érintett felek, 
munkáltatók vagy munkavállalók hatáskörrel rendelkező testületei által az ETAT-hoz való 
benyújtása után valósul meg. Ha az érintett felek valamelyikének hatáskörrel rendelkező 
testülete egyoldalú kérelmet nyújtott be az átvétel iránt, azzal kapcsolatban az ETAT kikéri a 
másik fél hatáskörrel rendelkező testületének véleményét. A Pénzügyi és Gazdasági Ügyek 
Minisztériuma gazdasági felmérést készíttet a munkáltató, valamint a „kiegészítő 
társadalombiztosítási alap” által fizetendő összeg felmérése érdekében, hogy az ilyen átvétel 
kompenzálható legyen.

2006. november 21-én az Alpha Bank egyoldalú kérelmet nyújtott be alkalmazottainak az 
ETAT-ba történő átvétele iránt. Az ETAT kikérte a másik fél, azaz a petíció benyújtójának 
véleményét.

Annak érdekében, hogy kialakíthassa véleményét, a petíció benyújtója ismételten az ETAT-
hoz és a Pénzügyi és Gazdasági Ügyek Minisztériumához fordult, kérve az ALPHA Bank 
által szolgáltatott adatokat, amelyeken a gazdasági felmérés alapult. Ezeket az adatokat nem 
kapta meg.

A petíció benyújtója a munkaügyi felügyelethez fordult (legutóbb 2007. április 17-én), és 
panaszt emelt amiatt, hogy a Bank megsértette a tájékoztatáshoz és konzultációhoz fűződő 
jogait, valamint büntetések kiszabását kérte. Erre a mai napig nem érkezett válasz.

                                               
1 Ilyen alapokat kollektív szerződések útján hoztak létre, amelyek a munkavállalók egyéni munkaszerződéseinek 

részét képezik.
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A tanulmány a petíció benyújtójának közreműködése nélkül készült, a petíció benyújtóját 
2007. április 25-én tájékoztatták arról.

a) A 2002/14/EK irányelv vonatkozásában

A görög 3371/05 sz. törvény kizárólag a lehetőséget biztosítja a munkáltatók számára, hogy 
egyoldalúan kérelmezzék munkavállalóiknak az ETAT-ba történő átvételét. Bár nem 
rendelkezik a munkavállalók képviselőinek az ilyen egyoldalú kérelmet megelőző külön 
tájékoztatási vagy konzultációs jogáról, sem nem hivatkozik kifejezetten bármely más 
jogszabályra ebben a tekintetben, ez nem jelenti szükségszerűen, hogy más jogszabály nem ír 
elő ilyen tájékoztatáshoz és konzultációhoz fűződő jogot.

A 240. sz. elnöki rendeletet 2006. november 9-én fogadták el és ekkor lépett hatályba azzal a 
céllal, hogy átültesse az Irányelvet Görögországban. Görögországot az EB elítélte a 
késedelmes átültetés miatt (a C-381/06 sz. ügyben hozott 2007. szeptember 13-i ítélet).

A 240/2006 sz. elnöki rendelet 4. cikke (2) bekezdésének c) pontja szó szerint veszi át az 
Irányelv 4. cikke (2) bekezdésének c) pontját (a tájékoztatásra és konzultációra vonatkozó 
gyakorlati lépésekről). Továbbá a 240/2006 sz. elnöki rendelet az Irányelv (jogok védelméről 
szóló) 8. cikkét is átülteti.

Úgy tűnik, hogy a 240/2006 sz. elnöki rendelet rendezi a munkáltatói döntést – mint amiről 
ebben az ügyben is szó van – annyiban, amennyiben az érdemi változásokhoz vezethet a 
szerződéses viszonyokban (lásd az Irányelv, valamint az elnöki rendelet 4. cikke (2) 
bekezdésének c) pontját).

A Bizottság 2008. január 3-án intézett levelet a görög hatóságokhoz, és felkérte azokat, hogy 
tegyenek észrevételeket a petíció benyújtójának az Irányelv alkalmazásával kapcsolatos 
állításaival összefüggésben. A levél szintén a véleményüket kérte a 240/2006 sz. elnöki 
rendeletről, kiemelten pedig arról, hogy annak 4. cikke (2) bekezdésének c) pontja 
alkalmazandó-e a fentebb bemutatott helyzetre, azaz amikor egy munkáltató (bank) a bank 
kiegészítő társadalombiztosítási alapja által biztosított alkalmazottainak átvételére vonatkozó 
egyoldalú kérelemnek az ETAT-hoz való benyújtását tervezi.

A görög hatóságok a 2008. március 11-én kelt levélben válaszoltak az alábbiak szerint:

i) A bank és a panaszos közötti konzultáció hiánya nem eredményezi az Irányelv megsértését, 
mivel az elsősorban a következő okok miatt nem alkalmazandó a szóban forgó ügyben:

Aa nyugellátáshoz fűződő jogok a görög alkotmány 22. cikkének (5) bekezdése alapján nem 
tartoznak a kollektív szerződés hatálya alá és azokat az állam szabályozza. A munkáltató bank 
alkalmazottainak az ETAT általi átvételére vonatkozó döntés nem kapcsolódik a 
munkaszervezésben vagy a kollektív szerződésekben bekövetkező változásokhoz. Emiatt az 
Irányelv 4. cikke (2) bekezdésének c) pontja – ami kimerítő jelleggel sorolja fel azokat a 
helyzeteket, amelyekben alkalmazandó – nem vonatkozik arra. Sokkal inkább kapcsolódik a 
munkavállalóknak a munkaviszonyt követő életéhez, amely nem esik a rendelkezés
alkalmazási területére.
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ii) Még ha úgy is ítélnék meg, hogy az Irányelv kötelezettséget ír elő a munkáltatók számára, 
hogy konzultáljanak alkalmazottjaikkal nyugellátási/társadalombiztosítási kérdésekben, a 
görög hatóságok szerint a panaszos beadványa minden jogi alapot nélkülöz, mivel a Pénzügyi 
és Gazdasági Ügyek Minisztériuma egy harmadik, független felet bízott meg a gazdasági 
tanulmány elkészítésével. E körülmények alapján nehéz megérteni, hogy mi lenne a 
konzultáció tárgya. Továbbá a panaszos tagjainak szociális helyzetét nem érinti, mert ha az 
egyezség a munkáltató és munkavállalói között nem jön létre, a bank alkalmazottainak az 
ETAT általi átvétele nem lehetséges, illetve az Alap és annak vagyona – a 3371/2005 sz. 
törvény 62. cikk (6, c) bekezdése szerint – sértetlen marad.

Ezenkívül a panaszos nem használta fel a rendelkezésére álló jogi eszközök egyikét sem a 
kívánt dokumentumokhoz való hozzáférés érdekében. Nem nyújtott be egyetlen kérelmet sem 
az 1756/88 sz. törvény 902 CC. cikke vagy 25. cikk (4) bekezdése alapján, valamint nem 
keresett jogorvoslatot az illetékes közigazgatási bíróságok előtt a munkaügyi felügyelet 
(szankciók kiszabása tekintetében) elmaradt jogi intézkedései miatt.

b) Az EK 87. cikk (1) bekezdése vonatkozásában

A nyugellátási kötelezettség átvitele tekintetében a Bizottság előzetes megjegyzésként a 2007. 
október 10-i 597/2006 sz., a görög bankrendszerben a kiegészítő nyugdíjrendszer szervezeti 
reformjáról szóló határozatára utal. A Bizottság ebben a határozatban arra a következtetésre 
jutott, hogy a nyugellátási kötelezettségek átvitele egy speciális rendszerből egy általános 
társadalombiztosítási rendszerbe az EK-Szerződés 87. cikk (1) bekezdése értelmében nem 
tartalmazott állami támogatást.

Fontos felidézni, hogy ez a határozat különbséget tesz az alapvető és speciális kiegészítő 
nyugellátási jogok között. Az alapvető jogok vonatkozásában a Bizottság a döntésben 
elismeri, hogy a reform mentesíti a bankokat a kifizetett hozzájárulások és az alapvető 
nyugellátások közötti lehetséges pénzügyi egyensúlyhiánytól. Mindazonáltal a Bizottság úgy 
vélte, hogy mivel a bankok már úgyis csatlakoztak az ETEAM-hez, nem kell, hogy a biztosító 
szervük deficitjét is fedezzék, ez a pénzügyi teher „abnormális”, és az állam általi fedezete 
nem jelent anyagi előnyt a bankok számára (lásd a határozat 80-88. pontját).

A különleges kiegészítő nyugellátási jogok tekintetében a Bizottság áttekintette és jóváhagyta 
a görög hatóságok által bemutatott, halmozott jogosultságok módszerét (Projected Unit Credit 
Method). Hangsúlyozandó, hogy ez egy biztosításstatisztikai módszer, amelyet a nemzetközi 
számviteli standardok (IAS 19) alapján alkalmaznak. A Bizottság úgy vélte, hogy ez a 
módszer – a két fontos biztosításmatematikai finanszírozási módszer egyikeként – tág körben 
elismert és alkalmazott biztosításmatematikai módszer a tőkefedezeti ellátási alapú 
nyugellátási rendszerek értékelésére. Szintén megjegyzendő, hogy a fent említett számviteli 
standardok és közös gyakorlat alapján ez a módszer egyaránt figyelembe veszi a bank 
felelősségét az aktuális és a korábbi időszakokban. Emiatt viszont nem veszi figyelembe a 
jövőbeni kötelezettségek és hozzájárulások közötti pénzügyi egyensúlyhiányokat, vagyis 
azokat, amelyek a kötelezettségeknek az ETEAM/ETAT-ba történő átvitele után 
halmozódnak fel. A Bizottság szintén úgy vélte, hogy a bemutatott módszerben alkalmazott
alapvető feltevések ésszerűek voltak.

Következésképpen a Bizottság úgy találta, hogy a görög hatóságok által alkalmazott módszer 
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garantálja az ETAT és ETEAM által átveendő specifikus kiegészítő nyugellátási jogokhoz 
kapcsolódó kötelezettségek megfelelő értékelését.

Az átvételi költségek felmérése érdekében a Bizottság által jóváhagyott módszeren alapuló 
tanulmány fog készülni minden olyan bank esetében, amelyik kérelmezi az integrációt az 
általános rendszerbe.

Végkövetkeztetések

A 2002/14/EK irányelv tekintetében a Bizottság véleménye szerint az Irányelv 4. cikke (2) 
bekezdése c) pontjának a görög hatóságok általi értelmezése indokolatlanul korlátozó jellegű, 
illetve nem alapulhat sem a levélen (azaz „a szerződéses viszonyokban bekövetkezett 
változások”), sem pedig az Irányelv szellemiségén. A munkáltatói döntések – mint az ügyben 
tárgyalt döntés – az Irányelv hatálya alá tartozhatnak, mivel a lényeges változásokat 
okozhatnak a szerződéses viszonyokban.

A Bizottság 2008. május 15-i levelében tájékoztatta a panaszost a görög hatóságok válaszának 
tartalmáról, különösen az ebben a válaszban felhozott érvekről, és felkérte, hogy tegye meg 
megállapításait ezekkel kapcsolatban.

A Bizottság rámutatott, hogy – mint minden esetben – a lehetséges bizottsági 
beavatkozás/eljárás hossza miatt, valamint mert az ilyen eljárások – ha megindulnak – nem 
befolyásolják a panaszos egyéni helyzetét1, az ő érdekében állna, hogy jogorvoslatért az 
illetékes görög bíróságokhoz forduljon.

Az EK 87. cikkének (1) bekezdése vonatkozásában – tekintet nélkül az Alpha Bank esetében 
fennálló egyedi helyzetre, amellyel kapcsolatban a Bizottság nem foglalt állást – kiemelendő, 
hogy az Alpha Bankkal kapcsolatban készíttetett egyedi pénzügyi tanulmány a korábban 
említett bizottsági határozatban (597/06 sz.) jóváhagyott módszertant tűnik követni.

A Bizottság továbbra is tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a fejleményekről mindkét 
kérdéssel kapcsolatban.

                                               
1 Kizárólag azt az általános kérdést mérlegelnék, hogy a görög jogszabályok és/vagy gyakorlat megfelel-e az 

uniós jogszabályoknak.


