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Ref.: Petiţia nr. 0601/2007, adresată de Anastassios Ghiatis, de naţionalitate elenă, 
în numele angajaţilor Alpha Bank, împreună cu un cosemnatar, privind 
asigurarea pentru angajaţii Alpha Bank şi încălcarea Directivei 2002/14/CE a 
Parlamentului European şi Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui 
cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea 
Europeană

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se referă la regimul de asigurări sociale suplimentare social aferent angajaţilor 
Alpha Bank pentru asigurarea pensiilor lunare şi plăţilor compensatorii pentru membrii 
personalului care părăsesc banca ca urmare a limitei de vârstă, invalidităţii, accidentelor etc. 
Plăţile iau forma beneficiilor de asigurare, fiind, de asemenea, incluse printre condiţiile 
individuale de muncă negociate între angajaţi şi bancă. Între timp, conducerea Alpha Bank, 
fără informarea şi consultarea prealabilă a personalului, a decis transferarea regimului 
suplimentar de asigurări sociale la un nou regim comun de asigurări sociale pentru angajaţii 
băncii, ETAT, înfiinţat în temeiul Legii 3371/05. Această lege reglementează aspecte legate 
de asigurările sociale pentru personalul instituţiilor de credit, făcând distincţia între asigurarea 
primară pentru angajaţii băncii, asigurată de Institutul de Asigurări Sociale IKA şi asigurarea 
suplimentară asigurată de regimul ETAT. Legea permite băncilor să se elibereze de obligaţiile 
contractuale faţă de institutele de asigurări sociale primare şi secundare prin achitarea unei 
sume stabilite nu în temeiul studiilor statistice de asigurări, ci a „studiilor economice”, 
rezultând o valoare considerabil mai redusă decât valoarea iniţială. În consecinţă, petiţionarul 
solicită Parlamentului European să investigheze în ce măsură decizia unilaterală a conducerii 
Alpha Bank de a transfera planul de asigurări sociale suplimentare către ETAT este conformă 
cu dispoziţiile UE relevante, în special Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi 
Consiliului de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor în 
Comunitatea Europeană.

2. Admisibilitate
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Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiţia este înaintată de un sindicat de primă instanţă, „Asociaţia angajaţilor Alpha Bank”, 
privind o presupusă încălcare a literei (a) a Directivei 2002/14/CE1 şi (b) a articolului 87
alineatul (1) CE.

Trebuie menţionat faptul că „Asociaţia angajaţilor Alpha Bank” a înaintat, de asemenea, 
Comisiei o plângere similară, care a fost înregistrată ca atare.

a) În ceea ce priveşte Directiva 2002/14/CE (denumită în continuare „directiva”) 

Asociaţia menţionată mai sus susţine, în particular, că Legea 3371/05, astfel cum a fost 
modificată, încalcă articolul 4 din directiva menţionată mai sus, în sensul că articolul 62 din 
lege permite angajatorului să înainteze „Fondului unic de asigurări sociale pentru angajaţii din 
bănci” (ETAT) o cerere unilaterală de includere în cadrul celui de-al doilea fond pentru 
angajaţii din bănci care sunt asiguraţi prin „fondul complementar de securitate socială pentru 
angajaţii Alpha Bank”. Potrivit spuselor petiţionarului, articolul 62 din lege nu stipulează o 
dispoziţie specifică de informare şi consultare prealabilă a reprezentanţilor personalului cu 
privire la o astfel de cerere unilaterală şi nici nu face referire la un alt act în acest sens. În 
consecinţă, acesta îl îndeamnă pe angajator să ia decizii fără informarea sau consultarea în 
prealabil a angajaţilor cu privire la chestiuni legate de relaţiile contractuale ale acestora. Dacă 
este adevărat că articolul 62 alineatul (7) din lege impune ETAT, în cazul unei cereri 
unilaterale din partea primei părţi, să solicite opinia celeilalte părţi implicate, dispoziţia în 
cauză nu pare să remedieze lipsa informării şi consultării prealabile a personalului. 

Asociaţia personalului adaugă că cerinţele directivei sunt, de asemenea, încălcate la nivel de 
practică administrativă. În particular, cu toate că asociaţia a trimis în mod repetat conducerii 
ETAT şi Ministerului Economiei şi Finanţelor scrisori prin care solicita informaţiile înaintate 
de ALPHA Bank acestor instituţii cu privire la studiul economic stipulat în articolul 62 din 
lege, aceasta nu a primit niciodată informaţiile în cauză. Petiţionarul s-a adresat chiar 
Inspecţiei Muncii2, plângându-se că banca i-a încălcat drepturile la informare şi consultare, şi 
solicitând impunerea de penalităţi. Până în prezent, nu a fost furnizat niciun răspuns.

b) În ceea ce priveşte articolul 87 alineatul (1) CE

În plus, petiţionarul susţine că prevederile Legii 3371/05 sunt contrare articolului 87 alineatul 
(1) CE în sensul că acesta oferă băncilor posibilitatea de „a se exonera” de obligaţiile 
contractuale faţă de angajaţii săi (foşti şi actuali) prin simpla plată a unui „cost” stabilit nu în 
baza unor studii actuariale ci a unor studii economice speciale de o transparenţă, legalitate şi 
acurateţe îndoielnică. În viziunea petiţionarului, aceasta constituie o formă de facto de ajutor 
                                               
1 Directiva 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare ş i  consultare a lucrătorilor din 

Comunitatea Europeană, JO L 80, 23.3.2002, p.29.

2 Prin scrisorile din 7 februarie şi 17 aprilie 2007.
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de stat indirect oferit băncilor, fapt care ar denatura libera concurenţă dintre băncile europene.

Petiţionarul adaugă că studiul economic condus de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi 
comunicat acestuia la 24.4.2007 stipulează plata efectuată de Alpha Bank către IKA-ETEAM 
şi ETAT a unui total de 543 000 000 EUR, sumă minimală în raport cu obligaţiile actuale ale 
băncii faţă de personalul şi pensionarii săi, care echivalează cu 1 550 635 920 EUR, astfel 
cum figurează în Studiul Actuarial realizat de experţi la iniţiativa petiţionarului.

Legea elenă 3371/05 (articolul 62 astfel cum a fost modificat) stipulează includerea în cadrul 
ETAT („Fondul unic de asigurări sociale pentru angajaţii din bănci”) a angajaţilor care sunt 
asiguraţi prin „fondul complementar de securitate socială pentru angajaţii din instituţiile de 
credit”1, în particular în urma desfiinţării acestora în conformitate cu o procedură definită. 
Includerea este realizată în urma unei cereri corespunzătoare înaintate către ETAT de 
organismele competente reprezentând părţile interesate, angajator sau angajaţi. În cazul în 
care organismul competent care reprezintă una dintre părţile implicate a înaintat o cerere 
unilaterală de includere, ETAT solicită opinia organismului competent care reprezintă cealaltă 
parte. Ministerul Economiei şi Finanţelor conduce un studiu economic cu scopul de a 
determina suma care urmează a fi plătită de către angajator şi „fondul complementar de 
securitate socială” pentru a compensa o astfel de includere.

La 21.11.2006, ALPHA Bank a înaintat o cerere unilaterală de includere a personalului său în 
cadrul ETAT. ETAT a solicitat opinia celeilalte părţi implicate, de exemplu petiţionarul.

Pentru a-şi putea forma o opinie, petiţionarul s-a adresat în repetate rânduri conducerii ETAT 
şi Ministerului Economiei şi Finanţelor solicitând informaţiile înaintate de ALPHA Bank pe 
care se bazează studiul economic. Petiţionarul nu a primit informaţiile în cauză. 

Petiţionarul s-a adresat Inspecţiei Muncii (ultima dată la 17.4.2007), plângându-se de faptul că 
banca i-a încălcat dreptul la informare şi consultare şi solicitând impunerea de penalităţi. Până 
în prezent, nu a fost furnizat niciun răspuns.

Studiul a fost realizat în lipsa contribuţiei petiţionarului, fiind comunicat acestuia la 
25.4.2007.

a) În ceea ce priveşte Directiva 2002/14/CE

Legea elenă 3371/05 stipulează doar posibilitatea ca angajatorul să înainteze o cerere 
unilaterală de includere a personalului său în cadrul ETAT. Cu toate că aceasta nu prevede 
nicio procedură specifică de informare şi consultare prealabilă a reprezentanţilor personalului 
cu privire la o astfel de cerere unilaterală şi nici nu face o referire explicită la un alt act în 
acest sens, aceasta nu semnifică în mod necesar că o astfel de informare şi consultare nu este 
solicitată de un alt act juridic. 

Decretul prezidenţial nr. 240 a fost adoptat şi a intrat în vigoare la 9.11.2006 cu scopul de a 

                                               
1 Astfel de fonduri au fost create prin intermediul convenţiilor colective, care fac parte din contractele 

individuale de muncă ale angajaţilor.
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transpune directiva pe teritoriul elen. Grecia a fost condamnată de CEJ pentru întârzierea 
transpunerii (hotărârea din 13.9.2007 în cauza C-381/06). 

Articolul 4 alineatul (2) litera (c) din DP 240/2006 reproduce literal articolul 4 alineatul (2) 
litera (c) din directivă (privind modalităţile de informare şi consultare). În plus, articolul 8 din 
DP 240/2006 transpune articolul 8 din directivă (privind protecţia drepturilor). 

Deciziile angajatorilor, precum cea care face obiectul prezentei petiţii, par a fi acoperite de 
DP 240/2006 în sensul că aceştia pot aduce modificări semnificative relaţiilor contractuale (a 
se consulta articolul 4 alineatul (2) litera (c) din directivă şi DP 240/2006). 

Comisia a adresat, la 3.1.2008, autorităţilor elene o scrisoare prin care solicita observaţiile 
acestora cu privire la declaraţiile petiţionarului referitoare la aplicarea directivei. Comisia a 
solicitat, de asemenea, părerea acestora cu privire la gradul de aplicabilitate a Decretului 
Prezidenţial nr. 240/2006, în special articolul 4 alineatul (2) litera (c), la situaţia prezentată 
mai sus, de exemplu în cazul în care un angajator (bancă) intenţionează să înainteze către 
ETAT o cerere unilaterală de includere în cadrul acestuia a personalului său, care este asigurat 
prin fondul complementar de securitate socială al băncii. 

Autorităţile elene au răspuns prin scrisoarea din 11.3.2008 pe marginea următoarelor 
chestiuni: 

i) Lipsa consultării dintre bancă şi reclamant nu constituie o încălcare a directivei de vreme ce 
aceasta nu este aplicabilă în cazul de faţă, în special din următoarele motive:

Chestiunile referitoare la drepturile de pensionare sunt excluse din convenţiile colective, fiind 
reglementate de către stat, în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) din Constituţia elenă. 
Decizia angajatorului de a include personalul bancar în cadrul ETAT nu are legătură cu 
modificările din sfera organizării lucrului sau a convenţiilor colective. În consecinţă, aceasta 
nu este acoperită de articolul 4 alineatul (2) litera (c) din directivă, care enumeră exhaustiv 
situaţiile de aplicabilitate; aceasta este mai degrabă relaţionată cu viaţa ulterioară angajării 
lucrătorilor, care nu cade sub incidenţa dispoziţiei în cauză. 

ii) Chiar dacă s-a susţinut că directiva implică obligaţia angajatorului de a-şi consulta angajaţii 
în legătură cu problemele privind pensionarea/securitatea socială, autorităţile elene consideră 
că plângerile reclamantului nu au temei juridic, în contextul în care Ministerul Economiei şi 
Finanţelor a condus un studiu economic până la al treilea consultant independent. În aceste 
circumstanţe, este dificil de înţeles obiectul consultaţiei. În plus, situaţia privind securitatea 
socială a membrilor reclamantului nu este afectată, în sensul că, în cazul în care nu există un 
acord între angajator şi angajaţii săi, includerea personalului unei bănci în cadrul ETAT nu 
este posibilă, iar fondul şi activele acestuia rămân intacte în conformitate cu articolul 62 
alineatul (6) litera (c) din legea 3371/2005.

Mai mult, reclamantul nu a recurs la niciunul dintre mijloacele juridice avute la dispoziţie în 
vederea obţinerii accesului la documentele dorite. În particular, acesta nu a înaintat nicio 
cerere în temeiul articolului 902 CC sau al articolului 25 alineatul (4) din legea 1756/88 şi nu 
a solicitat reparaţie judiciară în faţa instanţelor administrative competente invocând lipsa de 
acţiuni juridice pertinente (cu privire la impunerea de sancţiuni) din partea Inspecţiei Muncii. 
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b) În ceea ce priveşte articolul 87 alineatul (1) CE

În legătură cu transferul obligaţiilor privind pensia, Comisia face referire, în calitate de 
observaţie preliminară, la Decizia nr. 597/2006 din 10 octombrie 2007 referitoare la reforma 
privind organizarea regimului de pensie suplimentară din sectorul bancar elen. În decizia în 
cauză, Comisia a concluzionat că transferul obligaţiilor privind pensia de la un regim special 
la un regim general de securitate socială nu implică ajutor de stat în sensul articolului 87 
alineatul (1) din Tratatul CE.  

Este important să reamintim că decizia face o distincţie între drepturile de bază şi cele 
specifice privind pensia suplimentară. În ceea ce priveşte drepturile de bază, Comisia 
recunoaşte în decizie că reforma exonerează băncile de un posibil dezechilibru financiar între 
contribuţiile plătite şi beneficiile pensiei de bază. Cu toate acestea, Comisia consideră că, de 
vreme ce băncile afiliate deja la ETEAM nu trebuie să acopere deficitul organismului de 
asigurări, această povară financiară este „anormală” şi acoperirea sa de către stat nu oferă 
băncilor un avantaj economic (a se consulta alineatele 80-88 din decizie).

În ceea ce priveşte evaluarea angajamentelor privind drepturile speciale la pensie 
suplimentară, Comisia a evaluat şi aprobat metoda de calcul a vechimii anticipate/proiectate, 
astfel cum a fost prezentată de autorităţile elene. Trebuie subliniat faptul că aceasta este o 
metodă actuarială impusă prin standardele contabile internaţionale (IAS 19). Comisia a 
considerat că metoda, care cade sub incidenţa uneia dintre cele două categorii importante 
apaţinând metodelor actuariale de finanţare, este o metodă actuarială larg răspândită şi 
utilizată în vederea evaluării regimurilor de finanţare a pensiilor. De asemenea, trebuie 
menţionat faptul că, în conformitate cu standardele contabile şi practica comună menţionate
mai sus, metoda ia în calcul fiabilitatea băncii în perioadele actuale şi precedente. În 
consecinţă, aceasta nu ia în calcul dezechilibrele financiare dintre obligaţiile şi contribuţiile 
viitoare, de exemplu cele acumulate în urma transferului angajamentelor către 
ETEAM/ETAT. Comisia a considerat, de asemenea, că ipotezele subiacente utilizate în cadrul 
metodei prezentate sunt rezonabile.

În consecinţă, Comisia este de părere că metoda utilizată de autorităţile elene garantează o 
evaluare corectă a angajamentelor referitoare la drepturile specifice la pensie suplimentară 
preluate de ETAT şi ETEAM. 

În vederea analizării costurilor de preluare, un studiu financiar special bazat pe metoda 
aprobată de Comisie va fi condus pentru fiecare bancă care va solicita integrarea în cadrul 
regimului general.

Concluzie

În ceea ce priveşte Directiva 2002/14/CE, în viziunea Comisiei, interpretarea articolului 4 
alineatul (2) litera (c) din directivă de către autorităţile elene pare a fi excesiv de restrictivă şi 
nu pare a fi figura nici în scrisoare (de exemplu „modificările din relaţiile contractuale”) şi 
nici în spiritul directivei. Deciziile angajatorilor, precum cea care face obiectul prezentei 
petiţii, pare a fi acoperită de directivă în sensul că aceştia pot aduce modificări semnificative 
relaţiilor contractuale. 
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Comisia a informat reclamantul prin scrisoarea din 15 mai 2008 în legătură cu conţinutul 
răspunsului primit din partea autorităţilor elene, în particular argumentele stabilite în răspuns, 
şi i-au solicitat acestuia prezentarea de observaţii.

Comisia a evidenţiat faptul că, în orice caz, dată fiind durata oricărei posibile 
intervenţii/proceduri a Comisiei, precum şi faptul că aceste proceduri, în cazul în care sunt 
întreprinse, nu vor avea un impact direct asupra situaţiei individuale a reclamantului1, ar fi în 
interesul acestuia să solicite o reparaţie judiciară în faţa instanţelor naţionale competente.

În ceea ce priveşte articolul 87 alineatul (1) CE, fără a se aduce atingere situaţiei individuale 
din cazul Alpha Bank, în legătură cu care Comisia nu a luat nicio decizie, trebuie subliniat 
faptul că studiul financiar special condus cu privire la situaţia Alpha Bank pare a urmări 
metodologia aprobată prin decizia menţionată mai sus a Comisiei (nr. 597/06).

Comisia va ţine la curent Comisia pentru petiţii în legătură cu desfăşurarea ulterioară a 
ambelor chestiuni.

                                               
1 Acestea ar viza doar întrebarea generală privind neconformarea legislaţiei şi/sau a practicii elene cu legislaţia 

UE.


