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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0601/2007, ingiven av Anastassios Ghiatis (grekisk medborgare) 
för fackföreningen vid Alpha Bank, och undertecknad av ytterligare en person, om 
försäkringar för Alpha Banks anställda och överträdelse av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om 
inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i 
Europeiska gemenskapen

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till det kompletterande socialförsäkringssystem som har inrättats för 
de anställda vid Alpha Bank när det gäller månadspensioner och avgångsvederlag för 
anställda som slutar vid banken på grund av ålder, invaliditet, olyckor etc. Betalningarna har 
formen av försäkringsförmåner, men omfattas samtidigt av de enskilda anställningsvillkor 
som förhandlas fram mellan banken och de anställda. Ledningen för Alpha Bank har under 
tiden, utan att först informera eller samråda med personalen, beslutat att överföra det 
kompletterande socialförsäkringssystemet till den nya allmänna försäkringskassan för 
banktjänstemän (ETAT), som har inrättats enligt lag 3371/05. I denna lag regleras frågor 
rörande socialförsäkringar för personal vid kreditinstitutioner och en åtskillnad görs mellan 
primära försäkringar för banktjänstemän som utbetalas av Socialförsäkringsinstitutet (IKA) 
och den tilläggsförsäkring som utbetalas enligt ETAT-systemet. Lagen ger bankerna 
möjlighet att slippa undan sina avtalsmässiga skyldigheter gentemot institut för både primära 
socialförsäkringar och tilläggsförsäkringar genom att de utbetalda beloppen inte beräknas på 
grundval av försäkringsstatistiska prognoser, utan på ”ekonomiska prognoser”, vilket leder till 
att siffran blir betydligt lägre än det ursprungliga beloppet. Framställaren ber därför 
Europaparlamentet att undersöka i vilken utsträckning det ensidiga beslutet av Alpha Banks 
ledning att överföra bankens kompletterande socialförsäkringssystem till ETAT 
överensstämmer med de berörda EU-bestämmelserna, särskilt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för 
information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen.
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2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 november 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008

Framställningen har i första hand ingetts av fackföreningen ”Alpha Banks personalförening”, 
och rör en påstådd överträdelse av a) direktiv 2002/14/EG1 och b) artikel 87.1 i EG-fördraget.

Det ska påpekas att Alpha Banks personalorganisation även har ingett ett liknande klagomål 
till kommissionen, som har registrerats formellt som sådant.

a) Direktiv 2002/14/EG (nedan ”direktivet”)

Personalorganisationen hävdar särskilt att den ändrade lag 3371/05 utgör en överträdelse av 
artikel 4 i direktivet, i den mån som arbetsgivaren enligt artikel 62 i lagen har rätt att till ”den 
allmänna försäkringskassan för banktjänstemän” (ETAT) inge en ensidig begäran om att 
banktjänstemän som är försäkrade genom ”den kompletterande socialförsäkringskassan för 
anställda vid Alpha Bank” ska överföras till denna försäkringskassa. Enligt framställaren 
innehåller artikel 62 i lagen varken bestämmelser om något särskilt förfarande för information 
och samråd med arbetstagarnas företrädare innan en sådan ensidig begäran inges eller en 
hänvisning till någon annan rättsakt i detta avseende. Lagen uppmuntrar följaktligen 
arbetsgivarna till att fatta beslut utan att först informera och samråda med de anställda i frågor 
som rör deras avtalsmässiga förbindelser. Det stämmer att ETAT vid en ensidig begäran från 
den första parten enligt artikel är 62.7 i lagen är skyldig att inhämta den andra partens 
synpunkter, men denna bestämmelse bidrar sannolikt inte till att avhjälpa bristen på 
information och samråd med de anställda på förhand.

Personalorganisationen tillägger att kraven i direktivet även kränks när det gäller 
administrativ praxis. Trots att personalorganisationen vid upprepade tillfällen har sänt 
skrivelser till ETAT och ekonomi- och finansministeriet med en begäran om att de uppgifter 
som Alpha Bank har lämnat till dessa institutioner om den ekonomiska studie som ska 
genomföras enligt artikel 62 i lagen ska lämnas ut, fick personalorganisationen aldrig de 
begärda uppgifterna. Framställaren vände sig också till Arbetsinspektionen2 med ett klagomål 
om att banken kränker de anställdas rättigheter till information och samråd, och begärde att 
påföljder skulle utdömas. Inget svar hade mottagits hittills.

b) Artikel 87.1 i EG-fördraget

Framställaren hävdar dessutom att bestämmelserna i lag 3371/05 strider direkt mot 
artikel 87.1 i EG-fördraget eftersom banken kan ”undanta” sig själv från sina avtalsmässiga 
skyldigheter gentemot sina (nuvarande och tidigare) anställda genom att endast betala en
”kostnad” som inte avgörs på grundval av försäkringstekniska studier, utan av särskilda 

                                               
1 Direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med 
arbetstagare i Europeiska gemenskapen, EGT L 80, 23.3.2002, s. 29.
2 Genom skrivelser av den 7 februari och den 17 april 2007.
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ekonomiska studier. Dessa undersökningar är tvivelaktiga när det gäller insyn, laglighet och 
riktighet. Enligt framställarens åsikt utgör detta i själva verket en form av indirekt statligt stöd 
till bankerna, och han menar att detta snedvrider den fria konkurrensen mellan banker inom 
EU.

Framställaren tillägger att Alpha Bank enligt den ekonomiska studie som beställts av 
ekonomi- och finansministeriet och som han informerades om den 24 april 2007 ska betala 
sammanlagt 543 000 000 euro till IKA–ETEAM och ETAT, ett belopp som är minimalt i 
förhållande till bankens verkliga förpliktelser gentemot sina anställda och pensionärer, som 
uppgår till 1 550 635 920 euro, vilket anges i en försäkringsstudie som tagits fram av experter 
på framställarens initiativ.

Enligt den grekiska lagen 3371/05 (den ändrade artikel 62) kan banktjänstemän som är 
försäkrade genom kompletterande socialförsäkringsfonder för anställda vid kreditinstitut1 tas 
upp i allmänna försäkringskassan för banktjänstemän (ETAT), särskilt efter det att dessa 
upplösts enligt ett fastställt förfarande. Denna överföring genomförs efter en begäran om 
detta, som inges till ETAT av de berörda parternas behöriga organ, arbetsgivare eller 
anställda. Om en av de berörda parternas behöriga organ har ingett en ensidig begäran om 
överföring inhämtar ETAT synpunkterna från den andra partens behöriga organ. Ekonomi-
och finansministeriet beställer en ekonomisk studie för att beräkna det belopp som ska betalas 
av arbetsgivaren och den ”kompletterande socialförsäkringsfonden” för att kompensera för en 
sådan överföring.

Den 21 november 2006 ingav Alpha Bank en ensidig begäran om att bankens personal skulle 
tas upp i ETAT. ETAT inhämtade den andra partens synpunkter, dvs. den 
personalorganisation som framställaren företräder.

För att kunna bilda sig en åsikt vände sig framställaren vid upprepade tillfällen till ETAT och 
ekonomi- och finansministeriet och begärde att få tillgång till de uppgifter som lämnats av 
Alpha Bank och som den ekonomiska studien skulle grundas på. Framställaren fick inte dessa 
uppgifter.

Framställaren vände sig även till Arbetsinspektionen (senast den 17 april 2007) med ett 
klagomål på att banken kränkte de anställdas rätt till information och samråd, och begärde att 
påföljder skulle utdömas. Inget svar hade inkommit hittills.

Undersökningen utarbetades utan framställarens medverkan och meddelades framställaren 
den 25 april 2007.

a) Direktiv 2002/14/EG

Den grekiska lagen 3371/05 innehåller enbart möjligheten att en arbetsgivare ensidigt begär 
överföring av sin personal till ETAT. Även om lagen varken innehåller bestämmelser om 
något särskilt förfarande för information och samråd med arbetstagarnas företrädare innan en 

                                               
1 Dessa fonder har inrättats genom kollektivavtal som ingår i de anställdas enskilda anställningsavtal.
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sådan ensidig begäran inges eller någon hänvisning till en annan rättsakt i detta avseende, 
innebär detta inte nödvändigtvis att information och samråd inte krävs enligt någon annan lag.

Direktivet införlivades i Grekland genom presidentdekret nr 240, som trädde i kraft den 
9 november 2006. Grekland dömdes av EG-domstolen för försenat införlivande (dom av den 
13 september 2007 i mål C-381/06).

I artikel 4.2 c i presidentdekret nr 240/2006 återges texten i artikel 4.2 c i direktivet ordagrant 
(om praktiska arrangemang för information och samråd). Artikel 8 i direktivet (om skydd av 
rättigheter) införlivas genom artikel 8 i presidentdekret nr 240/2006.

Arbetsgivarnas beslut i frågor som föreliggande fall tycks omfattas av presidentdekret nr 
240/2006 i sådan omfattning att de sannolikt kommer att leda till avsevärda förändringar av 
de avtalsmässiga förbindelserna (se artikel 4.2 c i direktivet och i presidentdekret nr 
240/2006).

Den 3 januari 2008 sände kommissionen en skrivelse till de grekiska myndigheterna och bad 
om deras kommentarer till framställarens påståenden om tillämpningen av direktivet. 
Kommissionen bad även myndigheterna att inkomma med sina synpunkter på huruvida 
presidentdekret nr 240/2006, särskilt artikel 4.2 c i detta, är tillämpligt på ovannämnda 
situation, dvs. när en arbetsgivare (en bank) planerar att inge en ensidig begäran till ETAT om 
att arbetsgivarens anställda som är försäkrade i bankens kompletterande socialförsäkringsfond 
ska tas upp i ETAT.

De grekiska myndigheterna svarade genom en skrivelse av den 11 mars 2008 och lämnade 
följande synpunkter:

i) Det faktum att det inte finns något samrådförfarande mellan banken och den klagande utgör 
inte en överträdelse av direktivet eftersom det inte är tillämpligt på ärendet i fråga, särskilt av 
följande skäl:

Pensionsfrågor undantas från kollektivavtal och regleras av staten enligt artikel 22.5 i den 
grekiska konstitutionen. Arbetsgivarens beslut om att en banks anställda ska tas upp i ETAT 
berör inte förändringar av arbetsorganisationen eller av kollektivavtal. De omfattas därför inte 
av artikel 4.2 c i direktivet. De situationer som direktivet är tillämpligt på räknas upp utförligt 
i direktivet, men de berör snarare arbetstagarnas situation efter pensioneringen, som inte 
omfattas av denna bestämmelses tillämpningsområde.

ii) Även om man skulle hävda att arbetsgivaren har en skyldighet att samråda med sina 
anställda om pensions-/socialförsäkringsfrågor enligt direktivet, anser de grekiska 
myndigheterna att den klagandes argument saknar all rättslig grund, med tanke på att 
ekonomiministeriet beställde en ekonomisk studie av en oberoende konsult. Under dessa 
omständigheter är det svårt att förstå vilka frågor som skulle bli föremål för ett samråd. 
Dessutom påverkas inte socialförsäkringssituationen för fackföreningens medlemmar 
eftersom en banks anställda inte kan överföras till ETAT om ingen överenskommelse nås 
mellan arbetsgivaren och de anställda och fonden och dess tillgångar förblir då intakta enligt 
artikel 62.6 c i lag 3371/2005.
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Dessutom utnyttjade inte den klagande något av de rättsliga medel som finns till förfogande 
för att få tillgång till de efterfrågade handlingarna. Det ska särskilt påpekas att den klagande 
inte ingav en begäran på grundval av artikel 902 CC eller artikel 25.4 i lag 1756/88 och han 
har inte heller utnyttjat möjligheten till rättslig prövning vid de behöriga administrativa 
domstolarna när det gäller Arbetsinspektionens underlåtenhet att vidta vederbörliga rättsliga 
åtgärder (påföljder).

b) Artikel 87.1 i EG-fördraget

När det gäller överföring av pensionsförpliktelser hänvisar kommissionen som en inledande 
anmärkning till sitt beslut nr 597/2006 av den 10 oktober 2007 om reformen av den allmänna 
tilläggspensionen inom det grekiska bankväsendet. I detta beslut drar kommissionen 
slutsatsen att en överföring av pensionsförpliktelser från ett särskilt system till det allmänna 
socialförsäkringssystemet inte utgör statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget.

Det är viktigt att betona att det görs en åtskillnad i beslutet mellan allmänna och särskilda 
tilläggspensionsrättigheter. När det gäller de allmänna tilläggspensionsrättigheterna tillstår 
kommissionen i beslutet att reformen kan bidra till att bankerna kan undvika eventuella 
finansiella obalanser mellan de avgifter som inbetalas och de allmänna pensionsförmånerna. 
Eftersom de banker som redan är anslutna till ETEAM inte måste täcka underskottet i sina 
försäkringsorgan ansåg kommissionen emellertid att denna finansiella utgift är ”onormal”, 
och att det faktum att avgiften täcks av staten inte medför någon ekonomisk fördel för 
bankerna (se punkterna 80–88 i beslutet).

När det gäller bedömningen av de åtaganden som är kopplade till särskilda 
tilläggspensionsrättigheter utvärderade och godkände kommissionen den planerade 
PUC-metod (Unit Credit Method) som föreslagits av de grekiska myndigheterna. Det är 
viktigt att betona att denna beräkningsmetod uppfyller kraven i internationella 
redovisningsstandarder (IAS 19). Kommissionen ansåg att metoden, som ingår i en av de två 
stora kategorierna för försäkringsfinansieringsmetoder, är en allmänt erkänd och använd 
beräkningsmetod för utvärdering av finansierade pensionssystem. Det ska även understrykas 
att bankens ansvarsskyldighet för innevarande period och föregående perioder beaktas enligt 
de ovannämnda redovisningsstandarderna och allmän praxis. Detta innebär i sin tur att 
finansiella obalanser mellan framtida skyldigheter och avgifter, dvs. de som ackumuleras efter 
överföringen av åtagandena till ETEAM/ETAT, inte beaktas. Kommissionen ansåg även att 
de underliggande antaganden som tillämpas i metoden var rimliga.

Kommissionen ansåg därför att den metod som tillämpas av de grekiska myndigheterna 
garanterar en korrekt utvärdering av de åtaganden som är kopplade till de särskilda 
tilläggspensionsrättigheter som ska tas över av ETAT och ETEAM.

För att utvärdera kostnaderna för övertagandet kommer en särskild finansiell studie som 
grundas på den metod som godkänts av kommissionen att genomföras för varje bank som 
begär att få tas upp i det allmänna systemet.
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Slutsats

När det gäller direktiv 2002/14/EG anser kommissionen att de grekiska myndigheternas 
tolkning av artikel 4.2 c i direktivet är onödigt restriktiv och varken förefaller vara grundad på 
bokstaven (dvs. ”förändringar i de avtalsmässiga förbindelserna”), eller andan i direktivet. 
Arbetsgivares beslut i dessa ärenden förefaller kunna omfattas av direktivet så att de sannolikt 
kommer att leda till avsevärda förändringar av de avtalsmässiga förbindelserna.

Genom en skrivelse av den 15 maj 2008 upplyste kommissionen den klagande om innehållet i 
svaret från de grekiska myndigheterna och särskilt om de argument som framförts, och bad 
honom att inkomma med sina synpunkter på detta.

Med tanke på hur lång tid kommissionens eventuella ingripande/förfaranden kan ta och att 
sådana förfaranden, om de vidtas, inte kommer att ha någon direkt effekt på den klagandes 
enskilda situation1, påpekade kommissionen att det i alla händelser ligger i den klagandes 
intresse att ansöka om rättslig prövning vid de behöriga grekiska domstolarna.

När det gäller artikel 87.1 i EG-fördraget bör det, utan att det påverkar den individuella 
situationen i ärendet med Alpha Bank, som kommissionen inte har tagit ställning till, betonas 
att den särskilda finansiella studie som beställdes rörande Alpha Bank förefaller ha 
genomförts enligt den metod som kommissionen godkände i sitt ovannämnda beslut 
(nr 597/06).

Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar informerat om uppföljningen av 
båda dessa frågor.

                                               
1 De skulle endast beröra den allmänna frågan om huruvida den grekiska lagstiftningen och/eller praxis 
överensstämmer med EU-lagstiftningen.


