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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0601/2007, ko Alpha Bank darbinieku arodbiedrības vārdā 
iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Anastassios Ghiatis un kam pievienots viens 
paraksts, par Alpha Bank darbinieku apdrošināšanu un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 11. marta Direktīvas 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju 
sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā, pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz papildu sociālās apdrošināšanas shēmu, kas izveidota 
Alpha Bank darbiniekiem, lai nodrošinātu ikmēneša pensijas un darba attiecību pārtraukšanas 
pabalstus personālam, kas aiziet no bankas vecuma, invaliditātes, negadījumu u. tml. dēļ.
Pabalsti iegūst apdrošināšanas prēmiju veidu, vienlaikus tiekot iekļauti individuālos darba 
nosacījumos, par kuriem vienojas darbinieki un banka. Alpha Bank vadība šajā laikā bez 
iepriekšējas personāla informēšanas vai konsultācijām ir nolēmusi pārvest papildu sociālās 
apdrošināšanas shēmu uz jaunu kopīgu sociālās apdrošināšanas shēmu bankas darbiniekiem, 
ETAT, kas izveidota ar tiesību aktu Nr. 3371/05. Šis tiesību akts regulē jautājumus, kas 
attiecas uz kredītiestāžu personāla sociālo apdrošināšanu, nodalot banku darbinieku 
pirmatnējo sociālo apdrošināšanu, ko nodrošina IKA sociālās apdrošināšanas institūts, no 
papildu apdrošināšanas, ko nodrošina ETAT shēma. Likums atļauj bankām atbrīvot sevi no 
līgumsaistībām gan pret sākotnējo, gan papildu sociālo apdrošināšanu ar tādas summas 
izmaksu, kas noteikta, pamatojoties nevis uz apdrošināšanas statistikas pārskatiem, bet uz 
„ekonomikas pārskatiem”, kuru rezultātā iegūst skaitli, kas ir ievērojami mazāks par sākotnējo 
summu. Lūgumraksta iesniedzējs tādēļ lūdz Eiropas Parlamentu izpētīt, cik lielā mērā Alpha 
Bank vadības vienpusējais lēmums pārvest bankas papildu sociālās apdrošināšanas shēmu uz 
ETAT saskan ar atbilstīgajiem ES noteikumiem, it īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Eiropas Kopienā.

2. Pieņemamība
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Atzīts par pieņemamu 2007. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumrakstu iesniedz pirmās instances arodbiedrība „Alpha Bank personāla asociācija” 
saistībā ar iespējamiem a) Direktīvas 2002/14/EC1 un b) EK līguma 87. panta 1) apakšpunkta 
pārkāpumiem.

Jāatzīmē, ka arīdzan „Alpha Bank personāla asociācija” Komisijai ir iesniegusi līdzīgu 
sūdzību, kas formāli kā tāda tika arī reģistrēta.

a) Direktīva 2002/14/EK (turpmāk - Direktīva)

Iepriekšminētā personāla asociācija apgalvo, ka tiesību akti 3371/05 ar grozījumiem pārkāpj 
iepriekšminētās Direktīvas 4. pantu tādā mērā, ka tiesību akta 62. pants ļauj darba devējam 
iesniegt „Vienreizējā fondā bankas darbinieku sociālajai apdrošināšanai” (ETAT) vienpusēju
prasību to bankas darbinieku iekļaušanai, kas ir apdrošināti „Alpha Bank darbinieku papildu 
sociālajā garantiju fondā”. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja viedokli tiesību akta 62. pantā 
nav sniegta nedz konkrēta darbinieka pārstāvju informēšanas un uzklausīšanas kārtība pirms 
vienpusējas prasības sniegšanas, nedz arī tajā ir atsauce uz citu saistīto informāciju. Tajā 
izskan pamudinājums darba devējiem pieņemt lēmumus pirms darbinieku informēšanas un 
uzklausīšanas jautājumos, kas skar līgumattiecības. Lai gan tiesību akta 62. panta 7. punktā 
paredz, ka ETAT pirmās puses vienpusējas prasības gadījumā noskaidros otras puses viedokli, 
tomēr šis noteikums nemazina vajadzību pēc iepriekšējas darbinieku informēšanas un 
uzklausīšanas.

Personāla asociācija piebilst, ka Direktīvas prasības ir pārkāptas arīdzan administratīvās 
prakses līmenī. Lai gan ETAT un Finanšu un ekonomisko lietu ministrijai atkārtoti tika 
nosūtītas vēstules ar norādi pēc nepieciešamajiem datiem, ko Alpha Bank iesniedza šajās 
institūcijās saistībā ar tiesības akta 62. pantā norādīto ekonomisko pētījumi, tomēr Personāla 
asociācija prasītos datus tā arī nesaņēma. Lūgumraksta iesniedzējs arīdzan rakstīja sūdzību 
Darba inspekcijai2, ka Banka ir pārkāpusi informēšanas un uzklausīšanas tiesības, un prasīja 
piemērot sodu.
Atbilde nav saņemta līdz pat šodienai.

b) EK līguma 87. panta 1. punkts

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tiesību akta 3371/05 nosacījumi ir tieši pretēji EK 
līguma 87. panta 1. punktam tādā ziņā, ka bankām tiek sniegta iespēja „atbrīvot sevi” no 
līgumsaistībām pret viņu (tagadējiem un iepriekšējiem) darbiniekiem, samaksājot 
„apdrošināšanas summu”, ko nosaka, balstoties nevis uz aktuāru pārskatiem, bet uz 
speciāliem ekonomiskiem apskatiem par apšaubāmu pārredzamību, likumību un precizitāti.
                                               
1 Direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas 

Kopienā, OV L 80 23.3.2002., 29. lpp.

2 2007. gada 7. februāra un 17. aprīļa vēstules
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No lūgumraksta iesniedzēja skatupunkta tādējādi bankām tiek sniegti de facto veida netiešie 
valsts pabalsti, kas, iespējams, izkropļo brīvo konkurenci ES banku starpā.

Lūgumraksta iesniedzējs piebilst, ka Ekonomikas un Finanšu ministrijas pasūtītais un 2007.
gada 24. aprīlī nodotais ekonomiskais apskats nodrošina Alpha Bank maksājumu IKA-
ETEAM un ETAT €543 000 000 vērtībā, kas ir minimāla summa salīdzinājumā ar bankas 
faktiskajām saistībām pret tās personālu un pensionāriem, kas veido €1 550 635 920 lielu 
summu, kā norādīts pēc lūgumraksta iesniedzēja iniciatīvas izstrādātā aktuāru pārskatā.

Grieķijas tiesību akts 3371/05 (62. pants ar grozījumiem) par bankas darbinieku iekļaušanu
ETAT („Vienreizējais fonds banku darbinieku sociālajai apdrošināšanai”), kuri ir apdrošināti 
pēc papildu sociālās apdrošināšanas fondos kredītinstitūciju1 personālam, jo īpaši pēc viņu 
atlaišanas saskaņā ar noteikto kārtību. Iekļaušanu var īstenot pēc tam, kad iesaistīto pušu, 
darba devēju un darbinieku kompetentās iestādes ETAT ir iesniegušas attiecīgu lūgumu. Ja 
vienas puses kompetentā iestāde ir iesniegusi vienpusēju iekļaušanas prasību, ETAT noskaidro 
otras puses kompetentās iestādes viedokli šajā jautājumā. Finanšu un ekonomisko lietu 
ministrija pasūta ekonomisko pētījumu, lai noteikto darba devējam izmaksājamo summu un 
„papildu sociālās nodrošinātības fondu”, lai kompensētu iekļaušanu.

2006. gada 21. novembrī Alpha Bank iesniedza vienpusēju prasību par sava personāla 
iekļaušanu ETAT. ETAT pieprasīja otras puses, proti, lūgumraksta iesniedzēja, viedokli.

Lai puse būtu šāds viedoklis, lūgumraksta iesniedzējs atkārtoti vērsās pie ETAT un Finanšu un 
ekonomisko lietu ministrijas ar lūgumu saņemt Alpha Bank iesniegtos datus, uz ko balstītos 
ekonomiskais pētījums. Šādi dati tai netika sniegti.

Lūgumraksta iesniedzējs arīdzan rakstīja Darba inspekcijai (pēdējoreiz 2007. gada 17. aprīlī)
sūdzību, ka Banka ir pārkāpusi informēšanas un uzklausīšanas tiesības, un prasīja tai piemērot 
sodu. Atbilde nav saņemta līdz pat šodienai.

Pētījums tika izstrādāts bez lūgumraksta iesniedzēja ieguldījuma un nodots lūgumraksta 
iesniedzējam 2007. gada 25. aprīlī.

a) Direktīva 2002/14/EK

Grieķijas likumā 3371/05 ir paredzēts, ka darba devējam ir iespējams iesniegt vienpusēju 
prasību sava personāla iekļaušanai ETAT. Lai gan tas neparedz nekādu īpašu darbinieku 
pārstāvju informēšanas un uzklausīšanas kārtību pirms vienpusējas prasības iesniegšanas, 
nedz arī atsaucas uz kādu citu tiesību aktu, tomēr tas nenozīmē, ka informēšanu un 
uzklausīšanu nedrīkst pieprasīt kāds cits tiesību akts.

Prezidenta dekrēts n° 240 tika pieņemts un stājās spēkā 2006. gada 9. novembrī ar mērķi 
transponēt Grieķijas Direktīvu. EKT nosodīja Grieķiju par novēlotu transpozīciju 
(13.09.2007. spriedums lietā C-381/06).

                                               
1 Šādi fondi ir izveidoti uz kolektīvo vienošanos pamata, kas ir daļa no darbinieku individuālā darba līguma 
sastāvdaļa 
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PD 240/2006 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā burtiski ir atveidots Direktīvas (par 
praktiskiem pasākumiem darbinieku informēšanai un uzklausīšanai) 4. panta 2.punkta c) 
apakšpunktā. Turklāt PD 240/2006 8. pants transponē Direktīvas (par tiesību aizsardzību) 8. 
pantu.

Darba devēja lēmumi, piemēram, kā šī lieta, PD 240/2006 ir aplūkots tādā mērā, ka, 
iespējams, līgumattiecības būs ievērojamas izmaiņas (skatīt Direktīvas un PD 240/2006 4. 
panta 2. punkta c) apakšpunktu).

Komisija 2008. gada 3. janvārī nosūtīja Grieķijas varas iestādēm adresētu vēstuli ar prasību 
sniegt komentārus par lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem attiecībā uz Direktīvas 
piemērošanu. Turklāt tā pieprasīja sniegt savu viedokli jautājumā, vai Prezidenta dekrēts N° 
240/2006, konkrēti 4. panta 2. punkta c) apakšpunkts, ir piemērojams iepriekš aprakstītās 
situācijas gadījumā, proti, kur darba devējs (banka) paredz iesniegt ETAT vienpusēju prasību 
iekļaut viņa darbiniekus, kas ir apdrošināti Bankas papildu sociālās drošības fondā.

Grieķijas varas iestādes 2008. gada 11. martā sniedza šādu atbildi:

i) Ja nenotiek uzklausīšana starp banku un prasītāju, Direktīva netiek pārkāpta, jo tā nav 
piemērojama konkrētajā gadījumā šādu iemeslu dēļ:

Jautājumi, kas attiecas uz pensionēšanās tiesībām, no kolektīviem līgumiem ir izslēgti un tos 
regulē Valsts, kā to paredz Grieķijas Konstitūcijas 22. panta 5. punkts. Darba devēja lēmums 
iekļaut bankas personālu ETAT nav saistīts ar izmaiņām darba organizēšanā vai kolektīvajos 
līgumos. Tādējādi tas nav iekļauts Direktīvas 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā, kurā sīki ir 
uzskaitītas piemērojamās situācijas; drīzāk tas attiecas uz darbinieku dzīvi pēc darba mūža 
beigām, kas nav šī nosacījuma piemērošanas lauks.

ii) Pat ja Direktīvā d a r b a  devējam būtu noteikts uzklausīt savas darbiniekus 
pensionēšanās/sociālās drošības jautājumos, tomēr Grieķijas iestādes uzskata, ka prasītāja 
iesniegumiem trūkst juridiskā pamata, zinot, ka Ekonomikas ministrija pasūtīja ekonomiskā 
pētījuma izpildi neatkarīgam trešās puses konsultantam. Šādos apstākļos ir grūti noteikt 
uzklausīšanas mērķi. Bez tam prasītāja locekļu sociālās drošības situācija netiek ietekmēta 
tādā mērā, ka starp darba devēju un darbinieku nav vienošanās, bankas personāla iekļaušana 
ETAT nav iespējama un Fonds un tā aktīvi paliek neskarti saskaņā ar tiesību akta 3371/2005 
62. panta 6. punkta c) apakšpunktu.

Jāmin, ka prasītājs vēlamo dokumentu piekļuves nodrošināšanai neizmantoja tā rīcībā esošos 
juridiskos līdzekļus. Netika iesniegta prasība, pamatojoties uz CC 902. pantu vai tiesību akta 
1756/88 25. panta 4. punktu, kā arī nemēģināja vērsties kompetentā administratīvā tiesā par 
Darba inspekcijas savlaicīgas tiesiskas darbības neizpildi (par sankciju uzlikšanu).

b) EK līguma 87. panta 1. punkts

Attiecībā uz pensiju saistību nodošanu Komisija kā iepriekšēju piezīmi norāda uz 2007. gada 
10. oktobra Lēmumu Nr. 597/2006 par papildpensijas režīma organizācijas reformu Grieķijas 
banku nozarē. Šajā lēmumā Komisija secināja, ka pirmā pīlāra pensiju saistību nodošana no 
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īpašā režīma uz vispārējo sociālās apdrošināšanas režīmu neparedzēja valsts atbalstu EK 
līguma 87. panta 1. punkta nozīmē.

Ir svarīgi atcerēties, ka šajā Lēmumā pastāv atšķirība starp pamata un specifiskām 
papildpensijas tiesībām. Saskaņā ar pamattiesībām, Komisija Lēmumā atzīst, ka reforma 
atbrīvotu bankas no iespējamas finansiālās nelīdzsvarotības starp izmaksātajām iemaksām un 
pamata pensiju pabalsti. Tā kā bankām, kas jau ir pievienojušās ETAM, nav jāsedz savas 
apdrošināšanas iestādes deficīts, tad šie finanšu izdevumi ir „nenormāli” un to segšana no 
valsts līdzekļiem nepiešķirs bankām ekonomisko labumu (skatīt Lēmuma 80-88 par.), ko 
Komisija ņēma vērā.

Kā liecina ar specifiskām papildpensijas tiesībām saistītais saistību novērtējums, Komisija 
novērtēja un apstiprināja „Projektēto vienību kredīta metodi”, ko prezentēja Grieķijas varas 
iestādes. Ir jāuzsver, ka tā ir aktuārā metode, ko nosaka starptautiskie grāmatvedības standarti 
(IAS 19). Komisija uzskatīja, ka šī metode, kas ietilpst vienā no divām aktuāru finansēšanas 
metožu kategorijām, ir plaši atzīta un izmantota aktuārā metode fondēto pensijas režīmu 
novērtēšanai. Jāpiebilst, ka saskaņā ar iepriekš minētājiem grāmatvedības standartiem un 
pieņemto praksi šī metode ņem vērā banku saistības pašreizējā un iepriekšējos periodos.
Tādējādi netiktu iekļauti finanšu traucējumi starp nākotnes saistībām un iemaksām, proti, ko 
uzkrāj pēc saistību nodošanas ETEAM/ETAT. Komisija arīdzan uzskatīja, ka minētajā metodē 
izmantotie pamatpieņēmumi bija saprātīgi.

Tādējādi Komisija uzskata, ka Grieķijas varas iestāžu izmantotā metode garantē pareizu ar 
specifisku papildpensiju tiesībām saistītu saistību novērtējumu, ko pārņems ETAT un ETEAM.

Lai novērtētu pārņemšanas izmaksas, katrai bankai, kas vēlēsies integrēties vispārīgajā shēmā, 
tiks veikta speciāla finanšu izpēte, pamatojoties uz Komisijas apstiprināto metodi.  

Secinājumi

Kā nosaka Direktīva 2002/14/EK, Komisijas viedoklis ir tāds, ka Direktīvas 4. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta interpretācija Grieķijas varas iestāžu izpratnē šķiet pārmērīgi ierobežota, un 
tās pamatā nav nedz vēstule (t. i., „izmaiņas līgumattiecībās”), nedz arī Direktīvas būtībā.
Darba devēja lēmumi, piemēram, kā šī lieta, Direktīvā ir aplūkoti tādā mērā, ka, iespējams, 
līgumattiecībās būs ievērojamas izmaiņas.

Komisija 2008. gada 15. maija vēstulē informēja prasītāju par Grieķijas varas iestāžu sniegtās 
atbildes saturu, jo īpaši atbildē izklāstītajiem argumentiem, un aicināja iesniegt savus 
komentārus.

Komisija uzsvēra, ka jebkurā gadījumā, pieņemot, ka jebkuras Komisijas 
intervences/tiesvedības ilgums, kā arī fakts, ka tiesvedības uzsākšanas gadījumā tam nebūtu 
nekādas ietekmes uz prasītāja individuālo situāciju1, tās interesēs bija vērsties kompetentās 
Grieķijas tiesās.

                                               
1 Tas attiektos tikai uz Grieķijas likumdošanas un/vai prakses ar eirolikumu vispārēju neatbilstību.
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Saskaņā ar EK 87. panta 1. punktu, neierobežojot Alpha Bank individuālo situāciju, par ko 
Komisija nav pieņēmusi konkrētu nostāju, jāuzsver, ka pasūtītais speciālais finanšu pētījums 
attiecībā uz Alpha Bank ievēro iepriekš minētajā Komisijas Lēmumā (Nr. 597/06) apstiprināto 
metodoloģiju. 

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par abu jautājumu attīstību.


