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Suġġett: Petizzjoni 0601/2007, mressqa minn Anastassios Ghiatis, ta’ nazzjonalità 
Griega, f'isem il-unjin tal-impjegati tal-Alpha Bank, u ko-firmatarju wieħed, 
dwar l-assigurazzjoni għall-impjegati tal-Alpha Bank u l-ksur tad-Direttiva 
2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2002 li 
tistabbilixxi qafas ġenerali sabiex l-impjegati fl-Unjoni Ewropea jiġu 
informati u kkonsultati

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-iskema ta’ assigurazzjoni soċjali supplimentari mwaqqfa għall-
impjegati tal-Alpha Bank sabiex tipprovdi pensjonijiet kull xahar u pagamenti f’każ li jagħlaq 
il-kuntratt tax-xogħol għall-impjegati li jieqfu jaħdmu mal-Bank minħabba età, invalidità, 
inċidenti etc.  Il-pagamenti jsiru taħt forma ta’ benefiċċji ta’ assigurazzjoni filwaqt li jkunu 
wkoll inklużi mal-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ kull individwu, mifthiema bejn l-impjegati u 
l-Bank. Sadanittant, il-maniġment tal-Alpha Bank, mingħajr avviż jew konsultazzjoni mal-
istaff, iddeċidiet li titrasferixxi l-iskema ta’ assigurazzjoni soċjali supplimentari fi skema 
ġdida ta’ assigurazzjoni soċjali konġunta għall-impjegati tal-Bank, ETAT, imwaqqfa skond il-
Liġi 3371/05. Din il-liġi tirregola l-kwistjonijiet relatati ma’ assigurazzjoni soċjali għall-istaff 
ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu b’distinzjoni bejn assigurazzjoni primarja għall-impjegati tal-
Bank provduta mill-Istitut ta’ Assigurazzjoni Soċjali IKA u l-assigurazzjoni supplimentari 
provduta taħt l-iskema ETAT. Il-liġi tippermetti lill-banek li jeħilsu lilhom infushom mill-
obbligi kuntrattwali tagħhom lejn l-istituti soċjali, kemm tal-assigurazzjoni primarja u kemm 
dik supplimentari, billi jagħmlu pagament ta’ somma stabbilita abbażi ta’ ‘stħarriġ 
ekonomiku’, u mhux abbażi ta’ stħarriġ statistku tal-assigurazzjoni, bir-riżultat li s-somma 
maħduma tammonta għal ħafna anqas mis-somma oriġinali. Għalhekk, min ressaq il-
petizzjoni jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga u jara sa liema punt id-deċiżjoni 
unilaterali tal-maniġment tal-Alpha Bank li jittrasferixxi l-iskema ta’ assigurazzjoni soċjali 
supplimentari tal-Bank lejn l-ETAT, skond id-dispożizzjonijiet relevanti tal-UE, 
partikularment id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
qafas ġenerali sabiex l-impjegati tal-Komunità Ewropea jkunu infurmati u kkonsultati.
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2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont ir-Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-petizzjoni hija sottomessa minn trejd unjin tal-ewwel istanza, l-“Assoċjazzjoni tal-Persunal 
tal-Alpha Bank”, rigward l-allegat ksur ta’ a) id-Direttiva 2002/14/KE1 u b) l-Artikolu 87(1) 
KE.

Wieħed għandu jinnota li l-“Assoċjazzjoni tal-Persunal tal-Alpha Bank” issottomettiet ukoll 
lill-Kummissjoni ilment simili, li kien irreġistrat formalment bħala tali.

a) Fir-rigward tad-Direttiva 2002/14/KE (minn hawn ’il quddiem imsejħa d-Direttiva)

L-Assoċjazzjoni tal-Istaff imsemmija qabel targumenta, b’mod partikulari, li l-liġi 3371/05 kif 
emendata tikser l-Artikolu 4 tad-Direttiva msemmija qabel, sal-punt li l-Artikolu 62 tal-liġi 
jippermetti lil min iħaddem li jissottometti lill-“Fond Uniku għall-Assigurazzjoni Soċjali tal-
Impjegati tal-Banek” (ETAT) talba unilaterali għall-inklużjoni fil-fond aħħari ta’ impjegati 
tal-banek li huma assigurati mill-“fond tas-sigurtà soċjali kumplimentari għall-persunal tal-
Alpha Bank”. Skont il-petizzjonant, l-Artikolu 62 tal-liġi la jipprevedi proċedura speċifika ta’ 
informazzjoni u konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-impjegati qabel tali talba unilaterali, u 
lanqas jirreferi għal xi att ieħor f’dan l-ambitu. Għaldaqstant, huwa jħajjar lil min iħaddem 
biex jieħu deċiżjonijiet mingħajr avviż u konsultazzjoni minn qabel mal-impjegati rigward 
kwistjonijiet relatati mar-relazzjonijiet kuntrattwali tagħhom. Fil-waqt li huwa veru li l-
Artikolu 62(7) tal-liġi jimponi fuq l-ETAT, fil-każ ta’ talba unilaterli tal-ewwel parti, li jitlob 
l-opinjoni tal-parti l-oħra, din id-dispożizzjoni probabbilment mhix se tpatti għan-nuqqas ta’ 
avviż u konsultazzjoni minn qabel mal-impjegati.   

L-Assoċjazzjoni tal-Persunal iżżid li r-rekwiżiti tad-Direttiva nkisru wkoll fil-livell tal-
prattika amministrattiva. B’mod partikulari, għalkemm hija ripetutament indirizzat ittri lill-
ETAT u lill-Ministeru tal-Finanzi u l-Affarijiet Ekonomiċi biex titlob id-dejta, li l-Alpha 
Bank issottometta lil dawn l-istituzzjonijiet rigward l-istudju ekonomiku previst fl-Artikolu 62 
tal-liġi, l-Assoċjazzjoni tal-Persunal qatt ma rċeviet id-dejta mitluba. Il-petizzjonant kiteb 
wkoll lill-Ispettorat tax-Xogħol2 fejn ilmenta li l-Bank kiser id-drittijiet tiegħu li jkun avżat u 
kkonsultat, u jitlob li jkunu imposti l-penali. Sa llum ma kienx hemm tweġiba.

b) Fir-rigward tal-Artikolu 87(1) KE

Barra min hekk, il-petizzjonant jallega li d-dispożizzjonijiet tal-Liġi 3371/05 huma 
direttament kontra l-Artikolu 87(1) KE sal-punt li jagħtu lill-banek il-possibilità li ‘jeżentaw 
lilhom infushom’ mill-obbligi kuntrattwali tagħhom lejn l-impjegati tagħhom (tal-preżent u 
                                               
1 Id-Direttiva 2002/14/KE  li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati 

fil-Komunità Ewropea, ĠU L 80 tat-23.3.2002, pġ.29.

2 Permezz tal-ittri tas-7 ta’ Frar u s-17 ta’ April 2007.
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ta’ qabel), sempliċiment billi jħallsu ‘spiża’ li trid tkun determinata mhux abbażi ta’ stħarriġ 
attwarjali imma abbażi ta’ stħarriġ ekonomiku speċjali li jnissel dubji rigward it-trasparenza, 
il-legalità u l-preċiżjoni tiegħu. Fil-fehma tal-petizzjonant, dan de facto jikkostitwixxi forma 
ta’ għajnuna tal-istat indiretta lill-banek, li allegatament ixxellef il-kompetizzjoni ħielsa bejn 
il-banek fl-UE. 

Il-petizzjonant iżid li l-istħarriġ ekonomiku kkummissjonat mill-Ministeru tal-Ekonomija u l-
Finanzi u kkomunikat lilu fl-24.04.2007 jipprevedi l-ħlas mill-Alpha Bank lill-IKA-ETEAM 
u l-ETAT it-total ta’ €543 000 000, somma li hija minima fir-relazzjoni mal-obbligi attwali 
tal-bank lejn il-persunal u l-pensjonanti tiegħu, li jammontaw għal €1 550 635 920, kif indikat 
mill-Istħarriġ Attwarjali mfassal mill-esperti fuq inizjattiva tal-petizzjonant.

Il-liġi Griega 3371/05 (l-Artikolu 62 kif emendat) tipprevedi għall-inklużjoni fl-ETAT (“Fond 
Uniku għall-Assigurazzjoni Soċjali tal-Impjegati tal-Banek”) ta’ impjegati tal-banek li 
mhumiex assigurati mill-‘fondi tas-sigurtà soċjali kumplimentari għall-persunal tal-
istituzzjonijiet ta’ kreditu’1, b’mod partikulari wara x-xoljiment tagħhom f’konformità ma’ 
proċedura definita. Din l-inklużjoni titwettaq wara talba relevanti sottomessa lill-ETAT mill-
korpi kompetenti tal-partijiet konċernati, min iħaddem jew l-impjegati. Jekk il-korp 
kompetenti ta’ wieħed mill-partijiet konċernati jkun issottometta talba unilaterali għall-
inklużjoni, l-ETAT titlob lill-korp kompetenti tal-parti l-oħra għall-opinjoni tiegħu dwarha. Il-
Ministeru tal-Finanzi u l-Affarijiet Ekonomiċi jikkummissjona studju ekonomiku biex 
jiddetermina l-ammont li jrid jitħallas minn min iħaddem u ‘l-fond tas-sigurtà soċjali 
kumplimentari’ biex ipattu għal tali inklużjoni.

Fil-21.11.2006, l-Alpha Bank issottometta talba unilaterali għall-inklużjoni tal-persunal 
tiegħu fl-ETAT. L-ETAT talbet l-opinjoni tal-parti l-oħra, jiġifieri l-petizzjonant.

Biex ikun jista’ jifforma l-opinjoni tiegħu, il-petizzjonant kiteb ħafna drabi lill-ETAT u lill-
Ministeru tal-Finanzi u l-Affarijiet Ekonomiċi fejn talab għad-dejta sottomessa mill-Alpha 
Bank, li fuqha se jkun ibbażat l-istudju ekonomiku. Tali dejta ma ngħatatx.

Il-petizzjonant kiteb wkoll lill-Ispettorat tax-Xogħol (l-aħħar darba fis-17.04.2007) fejn 
ilmenta li l-Bank kiser id-drittijiet tiegħu li jkun avżat u kkonsultat, u talab li jkunu imposti l-
penali. Sal-lum ma kienx hemm tweġiba.

L-istudju twettaq mingħajr l-indħil tal-petizzjonant u kien ikkomunikat lill-petizzjonant fil-
25.04.2007

a) Fir-rigward tad-Direttiva 2002/14/KE

Il-liġi Griega 3371/05 tipprevedi biss il-possibilità li min iħaddem jitlob unilateralment l-
inklużjoni tal-persunal tiegħu fl-ETAT. Għalkemm ma tipprevedix proċedura speċifika ta’ 
avviż u konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-impjegati qabel tali talba unilaterali u lanqas 
tirreferi b’mod espliċitu għal xi att ieħor f’dan ir-rigward, dan mhux neċessarjament ifisser li 

                                               
1 Tali fondi nħolqu permezz ta’ ftehimiet kollettivi, li jiffurmaw parti mill-kuntratti tax-xogħol individwali tal-

impjegati.
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tali avviż u konsultazzjoni mhumiex rikjesti minn xi att ġuridiku ieħor.

Id-Digriet Presidenzjali nru 240 kien adottat u daħal fis-seħħ fid-9.11.2006 bil-għan li ssir it-
traspożizzjoni tad-Direttiva fil-Greċja. Il-Greċja kienet ikkundannata mill-ECJ għad-dewmien 
fit-traspożizzjoni (is-sentenza tat-13.09.2007 fil-każ C-381/06). 

L-Artikolu 4 (2, c) tad-DP 240/2006 jirriproduċi litteralment l-Artikolu (2, c) tad-Direttiva 
(rigward l-arranġamenti prattiċi għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni). Barra minn hekk, l-
Artikolu 8 tad-DP 240/2006 huwa traspożizzjoni tal-Artikolu 8 tad-Direttiva (dwar il-
protezzjoni tad-drittijiet).

Id-deċiżjonijiet ta’ min iħaddem, bħal per eżempju dik fil-kwistjoni tal-każ preżenti, jidher li 
huma koperti mid-DP 240/2006 sal-punt fejn huma x’aktarx iwasslu għal bidliet sostanzjali 
fir-relazzjonijiet kuntrattwali (ara l-Artikolu 4 (2, c) tad-Direttiva u tad-DP 240/2006).

Fit-3.01.2008, il-Kummissjoni indirizzat ittra lill-awtoritajiet Griegi fejn talbet il-kummenti 
tagħhom rigward l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant fir-rigward tal-applikazzjoni tad-Direttiva. 
Hija talbet ukoll għall-fehmiet tagħhom rigward jekk id-Digriet Presidenzjali Nru 240/2006, l-
aktar l-Artikolu 4 (2, c) tiegħu, kienx applikabbli għas-sitwazzjoni deskritta hawn fuq, jiġifieri 
fejn min iħaddem (bank) jipprevedi li jissottometti lill-ETAT talba unilaterali għall-inklużjoni 
fl-ETAT tal-impjegati tiegħu li huma assigurati mill-fond tas-sigurtà soċjali kumplimentari 
tal-Bank.

L-awtoritajiet Griegi wieġbu bl-ittra tal-11.03.2008 bil-mod li ġej:

i) In-nuqqas ta’ konsultazzjoni bejn il-bank u l-kwerelant ma jikkostitwixxix ksur tad-
Direttiva għax din mhix applikabbli fil-każ fil-kwistjoni l-aktar minħabba r-raġunijiet li 
ġejjin:

Il-kwistjonijiet relatati għad-drittijiet tal-irtirar mix-xogħol huma esklużi mill-ftehimiet 
kollettivi u regolati mill-Istat, skont l-Artikolu 22(5) tal-Kostituzzjoni Griega. Id-deċiżjoni ta’ 
min iħaddem dwar l-inklużjoni tal-persunal ta’ bank fl-ETAT mhix relatata mat-tibdiliet fl-
organizzazzjoni tax-xogħol jew mal-ftehimiet kollettivi. Għalhekk, mhix koperta mill-
Artikolu 4 (2, c) tad-Direttiva, li tagħmel lista twila ħafna tas-sitwazzjonijiet li tapplika 
għalihom; hija aktar relatata mal-ħajja tal-ħaddiema wara li jispiċċaw mix-xogħol li ma 
tidħolx fil-firxa tal-applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni.

ii) Anki jekk jitqies li d-Direttiva timplika obbligu għal min iħaddem li jikkonsulta mal-
impjegati tiegħu rigward il-kwistjonijiet tal-irtirar mix-xogħol/sigurtà soċjali, l-awtoritajiet 
Griegi jqisu li s-sottomissjonijiet tal-kwerelant m’għandhom l-ebda bażi ġuridika, minħabba li 
l-Ministeru tal-Ekonomija kkummissjona studju ekonomiku mingħand konsulent terz 
indipendenti. F’dawn iċ-ċirkustanzi, huwa diffiċli li wieħed jifhem x’jista’ jkun is-suġġett tal-
konsultazzjoni. Barra minn hekk, is-sitwazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-membri tal-kwerelant 
mhix affettwata, sal-punt li, fil-każ li ma jkunx hemm qbil bejn min iħaddem u l-impjegati 
tiegħu, l-inklużjoni tal-persunal ta’ bank fl-ETAT ma tkunx possibbli, u l-Fond u l-assi tiegħu 
jibqgħu intatti skont l-Artikolu 62 (6, c) tal-liġi 3371/2005.

Barra minn hekk, il-kwerelant m’għamilx użu mill-mezzi legali għad-dispożizzjoni tiegħu, 
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bil-għan li jikseb aċċess għad-dokumenti mixtieqa. B’mod partikulari, huwa ma ssottometta l-
ebda talba abbażi tal-Artikolu 902 CC jew tal-Artikolu 25(4) tal-liġi 1756/88 u ma fittixx 
riparazzjoni quddiem il-qrati amministrattivi kompetenti rigward in-nuqqas ta’ azzjoni 
ġuridika xierqa (rigward l-impożizzjoni tas-sanzjonijiet) mill-Ispettorat tax-Xogħol.

b) Fir-rigward tal-Artikolu 87(1) KE

Fl-ambitu tat-trasferiment tal-obbligi dwar il-pensjonijiet, il-Kummissjoni tirreferi, bħala 
kumment preliminari, għad-Deċiżjoni Nru 597/2006 tal-10 ta’ Ottubru 2007 dwar ir-riforma 
tal-organizzazzjoni tas-sistema tal-pensjoni supplimentari fis-settur tal-banek Griegi. F’din id-
Deċiżjoni, il-Kummissjoni kkonkludiet li t-trasferiment tal-obbligi tal-pensjoni minn sistema 
speċjali għas-sistema ġenerali tas-sigurtà soċjali ma tinvolvix għajnuna tal-Istat fit-tifsira tal-
Artikolu 87(1) tat-Trattat tal-KE.

Huwa importanti li wieħed jiftakar li ssir distinzjoni f’din id-Deċiżjoni bejn id-drittijiet ta’ 
pensjoni bażika u drittijiet speċifiċi ta’ pensjoni supplimentari. Fir-rigward tad-drittijiet 
bażiċi, il-Kummissjoni tagħraf fid-Deċiżjoni li r-riforma trid teħles lill-banek minn żbilanċ 
finanzjarju potenzjali bejn il-kontribuzzjonijiet imħallsa u l-benefiċċji tal-pensjoni bażika.
Madankollu, il-Kummissjoni tqis li, minħabba li l-banek diġà affiljati fl-ETEAM 
m’għandhomx bżonn ikopru l-iżbilanċ tal-korp tal-assigurazzjoni tagħhom, din l-ispiża 
finanzjarja hija ‘annormali’ u l-kopertura tagħha mill-Istat ma tagħti l-ebda vantaġġ 
ekonomiku lill-banek (ara l-paragrafi 80-88 tad-Deċiżjoni).  

Fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-impenji marbuta mad-drittijiet speċifiċi ta’ pensjoni 
supplimentari, il-Kummissjoni evalwat u approvat il-Metodu ta’ Unità tal-Kreditu Stmat kif 
ippreżentat mill-awtoritajiet Griegi. Wieħed għandu jenfasizza li dan huwa metodu attwarjali 
li huwa impost mill-istandards tal-akkawnting internazzjonali (IAS 19). Il-Kummissjoni tqis li 
dan il-metodu, li jidħol f’wieħed miż-żewġ kategoriji importanti ta’ metodi ta’ finanzjament 
attwarjali, huwa rikonoxxut b’mod wiesa’ u juża metodu attwarjali għall-evalwazzjoni tas-
sistemi ta’ pensjonijiet iffinanzjati. Dak li jkun irid jinnota wkoll li skont l-istandards tal-
akkawnting u l-prattika komuni msemmija fuq, dan il-metodu jqis l-obbligi tal-bank fil-
perjodi attwali u ta’ qabel. Għaldaqstant dan ma jqisx kwalunkwe żbilanċ finanzjarju bejn l-
obbligi tal-ġejjieni u l-kontribuzzjonijiet, jiġifieri dawk li jakkumulaw wara t-trasferiment tal-
impenji lill-ETEAM/ETAT. Il-Kummissjoni qieset ukoll li l-ipoteżi tal-bażi użata fil-metodu 
ppreżentat kienu raġonevoli.

Konsegwentement, il-Kummissjoni ddeċidiet li l-metodu użat mill-awtoritajiet Griegi 
jiggarantixxi evalwazzjoni korretta tal-impenji marbuta mad-drittijiet speċifiċi ta’ pensjoni 
supplimentari li se jittieħdu f’idejn l-ETAT u l-ETEAM.

Biex issir evalwazzjoni tal-ispejjeż ta’ dan l-akkwist, studju finanzjarju speċjali ibbażat fuq il-
metodu approvat mill-Kummissjoni, se jitwettaq għal kull bank li jitlob għal integrazzjoni fl-
iskema ġenerali.

Konklużjoni

Fir-rigward tad-Direttiva 2002/14/KE, fil-fehma tal-Kummissjoni, l-interpretazzjoni tal-
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Artikolu 4 (2, c) tad-Direttiva mill-awtoritajiet Griegi tidher restrittiva aktar milli huwa xieraq 
u jidher li la hija bbażata fuq l-ittra (jiġifieri “tibdil fir-relazzjonijiet kuntrattwali”), u lanqas l-
ispirtu tad-Direttiva. Id-deċiżjonijiet ta’ min iħaddem, bħal dik fil-kwistjoni tal-każ preżenti, 
jidhru suxxettibbli li jkunu koperti mid-Direttiva sal-punt li possibilment huma jwasslu għal 
tibdiliet sostanzjali fir-relazzjonijiet kuntrattwali. 

Il-Kummissjoni infurmat lill-kweralant b’ittra tal-15 ta’ Mejju 2008 rigward il-kontenut tat-
tweġiba lill-awtoritajiet Griegi, b’mod partikulari l-argumenti stipulati f’din it-tweġiba, u 
talbitu jissotmetti kwalunkwe kummenti dwarha.

Il-Kummissjoni enfasizzat li, fi kwalunkwe każ, minħabba d-dewmien ta’ kwalunkwe 
intervent/proċedura potenzjali tal-Kummissjoni, kif ukoll il-fatt li tali proċeduri, jekk 
jitwettqu, ma jkollhomx effett dirett fuq is-sitwazzjoni1 individwali tal-kwerelant, kien fl-
interess tiegħu li jfittex riparazzjoni quddiem il-qrati kompetenti Griegi.

Fir-rigward tal-Artikolu 87(1) KE, mingħajr preġudizzju għas-sitwazzjoni individwali fil-każ 
tal-Alpha Bank, li dwarha l-Kummissjoni ma ħaditx pożizzjoni, wieħed għandu jenfażizza li 
l-istudju finanzjarju speċjali li kien ikkummissjonat mill-Alpha Bank jidher li segwa l-
metodoloġija approvata fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (Nru 597/06) msemmija qabel.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat rigward is-segwitu taż-
żewġ kwistjonijiet.

                                               
1 Dawn ikunu jikkonċernaw biss il-kwistjoni ġenerali ta’ nuqqas ta’ konformità tal-leġiżlazzjoni u/jew il-prattika 

Griega mad-Dritt tal-UE.


