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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0678/2008, внесена от Nikos Frangakis, с гръцко гражданство, от 
името на адвокатска кантора ”Souriadakis-Frangakis-Skaltsas-
Pantelakis”, относно реформата на пенсионния фонд на служителите на 
Централната банка на Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията и гореспоменатата адвокатска кантора представляват 
гръцкото обединение на служителите на Централната банка на Гърция, което е било 
основано през 1928 г.  и което има 2 602 членове. Вносителят посочва, че според 
наскоро оповестения гръцки закон 3655/2008 относно административната и 
организационната реформа на системата за социалното осигуряване и други 
осигурителни постановления, гръцкият пенсионен фонд на служителите на 
Централната банка на Гърция (TSP-TE) следва да се интегрира в гръцката обща 
застрахователна каса – общ застрахователен фонд на наетите на работа (IKA-ETAM). 
Вносителят подчертава, че според изразено от Европейската централна банка (ЕЦБ) 
становище гореспоменатите разпоредби най-вероятно ще подкопаят икономическата 
независимост на Централната банка на Гърция и ще са в противоречие с член 101 от 
Договора за ЕО, който забранява да се предоставят кредитни улеснения в полза на 
органи на публичната власт, в съответствие с Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета за 
уточняване на дефинициите за прилагането на забраните, посочени в член 104 и член 
104б, параграф 1. Той споменава също така, че Европейската централна банка е 
посочила, че една от приетите разпоредби противоречи на член 105, параграф 4 от 
Договора за ЕО и Решение 98/415/ЕО на Съвета за консултирането на националните
власти с Европейската централна банка по отношение на проектите за законодателни 
разпоредби. Вносителят също така насочва вниманието към факта, че становището на 
ЕЦБ не е било взето под внимание от гръцкото правителство, което е подложило 
законопроекта на гласуване, без да отстрани спорната разпоредба, и в тази връзка той 
призовава Европейския парламент да се намеси и да предприеме необходимите мерки с 
оглед на това да се осигури прилагането на важащите в тази сфера разпоредби на ЕС.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

В своето становище от 19 март 2008 г. по законопроекта за реформата на гръцката 
социалноосигурителна система (CON/2008/13), ЕЦБ е посочила съмненията си, 
свързани със съответствието на някои от разпоредбите с изискването за независимост 
на гръцката централна банка, както и със забраната за монетарно финансиране съгласно
Договора за ЕС.

Комисията разгледа въпроса и изиска от националните органи актуална информация 
относно финансовото положение на пенсионния фонд на Централната банка на Гърция. 
След задълбочен анализ на получените нови данни, Комисията стигна до заключението, 
че съответният закон не е в нарушение на указаното в Договора по отношение на 
независимостта на централните банки и забраната за монетарно финансиране. 
Комисията държа ЕЦБ в течение на развитието по случая и споделя с ЕЦБ получената 
информация.

Петицията

През март 2008 г .  Гърция е въвела значителна реформа в пенсионната система 
посредством Закон 3655/2008 за „административната и организационната реформа на 
социалноосигурителната система и други изисквания, свързани с осигуряването”. 
Реформата цели да увеличи устойчивостта на пенсионната система, като въвежда 
специална възраст за пенсиониране, създава стимули за продължаване на трудовата 
заетост и регулира въпросите, свързани с допълнителните пенсионни схеми. Реформата 
също така намалява значително големия брой съществуващи социалноосигурителни 
институции, като предвижда те да бъдат интегрирани в ограничен брой структури. 
Сред фондовете, обхванати от това сливане, е бил и фондът на Централната банка на 
Гърция, който е бил интегриран в държавния фонд IKA-ETAM.

Вносителите на петицията се обявяват против включването на пенсионния фонд на 
Централната банка на Гърция в държавния фонд IKA-ETAM и повдигат няколко 
въпроса, свързани с нарушение на европейското право от няколко разпоредби на Закон 
3655/2008.

Въпросите, повдигнати в тази петиция, са били включени и в официална жалба.

Коментари на Комисията във връзка с петицията

Комисията е приключила разглеждането на петицията. Въз основа на предоставената 
информация и допълнителните данни, които Комисията е успяла да получи от 
компетентните гръцки органи, Комисията е стигнала до следните изводи:
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Спазване на забраната за монетарно финансиране
В писмото е посочено, че комбинирането на изискванията на членове 1 и 2, параграф 4 
на Закон 3655/2008 би означавало, че Централната банка на Гърция ще трябва да 
изплаща на държавната агенция IKA-ETAM всяка година значителни суми за дейности, 
покривани от държавата. Според вносителите на петицията такова законово 
задължение, според което Централна банка трябва да финансира със собствени ресурси 
определени юридически лица от публичното право във връзка с държавни дейности, 
представлява нарушение на забраната за монетарно финансиране съгласно член 101, 
параграф 1 на Договора за ЕС.

В процеса на реформата на гръцката пенсионна система пенсионният фонд на 
Централната банка на Гърция е бил интегриран в държавния фонд IKA-ETAM. Като 
компенсация за това прехвърляне на отговорности от централната банка към 
държавата, законът изисква централната банка да заплаща на този държавен фонд 
сумата от 23 милиона евро годишно в продължение на 15 години (общо 345 милиона 
евро).

Член 101, параграф 1 на Договора за ЕО предвижда забрана за предоставяне на
овърдрафт или всякакъв друг вид кредитиране от страна на националните централни 
банки с цел подпомагане на институции или структури на Общността, правителства, 
регионални, местни или други публични органи, други институции, управлявани от
публичното право или обществени предприятия на държавите-членки. Същото е 
валидно за прякото закупуване от страна на централната банка на дългови инструменти
от тези институции от публичния сектор. За да прецени дали въпросната компенсация 
следва да бъде разглеждана като финансово подпомагане, което е забранено по силата 
на член 101 от Договора за ЕО, Комисията е основала анализа си на актуална оценка на 
финансовото положение на пенсионния фонд на Централната банка. Тази оценка 
включва информация относно прехвърлените активи или плащания, направени от 
Централната банка на Гърция през последните пет години, настоящото финансово
положение на фонда и очакваното развитие на това финансово положение. Във връзка с 
последното, Комисията е изискала потвърждение на съответните цифри от независим 
одитор.

Изготвен е анализ за паричния поток за период от 15 години във връзка с активите и 
задълженията на онова подразделение на пенсионния фонд на Централната банка, 
което е било интегрирано в основния социалноосигурителен фонд. Този преглед е взел 
под внимание факта, че бъдещите служители на Централната банка ще станат членове 
на IKA-ETAM, а не на подразделението на Централната банка. Целта на този анализ е 
да се сравнят очакваните приходи и разходи на фонда през предстоящите 15 години, за 
да се прецени всеки евентуален дефицит.

Резултатите от оценката сочат, че годишните вноски, изплащани от Централната банка 
на IKA-ETAM и възвращаемостта от активите далеч няма да бъдат достатъчни, за да 
покрият очакваните бъдещи задължения, прехвърлени от банката на IKA-ETAM 
Следователно Централната банка не финансира задължения на държавата: всъщност 
държавата de facto субсидира пенсионната схема на банката.

Въз основа на оценката на финансовото положение на фонда и на резултатите от одита 
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Комисията направи заключението, че съответните разпоредби на Закон 3655/2008 не са 
в нарушение на забраната за монетарно финансиране, съгласно член 101, параграф 1 на 
Договора за ЕО.

Следващата теза на вносителя по този въпрос, с която той твърди, че съответният закон 
нарушава финансовата независимост на Централната банка на Гърция, е разгледана по-
долу.

Вносителят на петицията твърди, че член 2 от Закон 3655/2008 противоречи на 
Регламент (ЕО) № 3603/931 на Съвета. Посочва се, че съответната разпоредба би 
задължила Централната банка да извършва транзакции, които биха могли да 
представляват нарушение на член 1, параграф 1б на Регламента на Съвета относно 
дефиницията на термините, необходима за прилагането на забраните, посочени в член 
104 от Договора, свързани с избягването на прекалено големи фискални дефицити.

Член 1 от Регламента на Съвета разяснява няколко термина, използвани за целите на 
членове 104 и 104б (1) на Договора за ЕО. В процеса на реструктурирането на Договора 
за ЕО в Договора от Амстердам през 1997 г., тези членове, inter alia, са били 
преномерирани и член 104 е станал член 101, а член 104 б е станал член 103. Ето защо
Комисията не може да приеме аргумента на вносителя на петицията, който твърди, че 
дефинициите, указани в Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета, са приложими по 
отношение на сегашния член 104 на Договора за ЕО, съдържащ задължението 
държавите-членки да избягват прекомерно големите правителствени дефицити, тъй 
като Регламентът на Съвета не разглежда този член.

По отношение на другите твърдения относно нарушение на забраната за монетарно 
финансиране, Комисията се придържа към своите заключения, посочени по-горе.

Комисията е на мнение, че съответните разпоредби на Закон 3655/2008 не са в 
нарушение на разпоредбите, указани в Регламент (ЕО) No 3603/93 на Съвета.

По отношение на последния коментар, че ЕЦБ ще бъде задължена по силата на чл. 237
г) и чл. 230, алинея 3 на Договора за ЕО да се обърне към Съда на европейските 
общности, Комисията е на мнение, че този въпрос не следва да бъде разглеждан от 
Комисията, а от ЕЦБ, която е правилният адресат в случая. Все пак следва да се 
отбележи, че чл. 237 г) се отнася за нарушения, извършени от националните централни 
банки, което вероятно няма връзка с настоящия случай.

Нарушение на независимостта на Централната банка на Гърция
На трето място, вносителят на петицията твърди, че Централната банка на Гърция е 
била лишена от законното си участие в законодателната процедура, която е довела до 
присъединяването на пенсионния фонд на банката към фонда IKA-ETAM и която би 
трябвало да налага преглед на Закона за Централната банка. В тази връзка се споменава 
за нарушение на членове 38, 71 и 74 от Закона за Централната банка. Твърди се също, 
че пропускът на гръцкото правителство да се допита до централната банка 
                                                       

1 Регламент (ЕО)  3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 година за уточняване на дефинициите за 
прилагането на забраните, посочени в член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора.
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представлява рестрикция на нейната роля и ще повлияе негативно на оперативната й 
независимост.

Комисията разбира аргумента на вносителя на петицията, че според Закона за 
Централната банка, едно от задълженията на тази банка е да предоставя 
социалноосигурително покритие както за работещите, така и за пенсионираните си 
служители. Това е видно от член 38, последен параграф, в който е указано, че 
Централната банка изплаща заплати, пенсии и всякакъв друг вид възнаграждения за 
своите служители съгласно условията, посочени от Генералния Съвет. Освен това, член
71 е свързан, inter alia, с плащанията на Централната банка към нейните пенсионирани 
служители, които плащания се удържат от нейните брутни приходи при изчислението 
на нетната годишна печалба на банката. Също така, съгласно член 74, в случай на 
ликвидация на Централната банка, „държавата поема пълната отговорност за 
задълженията на банката към нейните работещи и пенсионирани служители, 
съблюдавайки гарантирането на всички техни права”. Ето защо Комисията е съгласна с 
твърденията на вносителя на петицията, че включването на пенсионния фонд на 
Централната банка към фонда IKA-ETAM би следвало да наложи промяна на Закона за 
Централната банка.

Тъй като съгласно член 7 от Закона за Централната банка, този закон може да бъде 
изменян от решение на общото събрание на акционерите, ратифицирано със закон, 
Комисията е на мнение, че такова изменение не би следвало да се прави без официално 
включване на управителните органи на централната банка в процеса.

Въпреки това, Комисията не смята, че изключването на централната банка в този 
случай представлява нарушение на нейната независимост съгласно член 108 на 
Договора за ЕО.

Според член 108 на Договора за ЕО, правителствата на държавите-членки са длъжни да 
уважават независимостта на националните централни банки и да не се опитват да 
влияят върху членовете на управителните им органи при изпълнението на техните 
служебни задължения. С други думи, Договорът за ЕО защитава независимостта на 
централната банка само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнението на 
нейните задачи.

Целите и задачите на ЕСЦБ са изброени в член 105, параграф 2 на Договора за ЕО и в 
Закона за ЕСЦБ1. В тази разпоредба задължението на националната Централна банка 
„да осигури пенсиите на своите служители” нито е предвидено изрично, нито може да 
бъде извлечено чрез тълкуване.

По същите причини Комисията не споделя мнението, че разпоредбите на Закон 
3655/2008 биха застрашили финансовата независимост на Централната банка на 
Гърция.

                                                       
1 Задачите на ЕСЦБ включват, inter alia, определянето и приложението на монетарната политика на 
Общността, провеждането на операции по обмен на чужда валута, стопанисване и управление на 
официалните резерви в чуждестранна валута на държавите-членки, насърчаването на гладкото 
функциониране на системите на плащане и пр.
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Комисията не смята, че фактът, че гръцкото правителство не се е допитало до 
Централната банка преди да включи нейния пенсионен фонд към IKA-ETAM
представлява нарушение на независимостта на Централната банка, по смисъла на чл. 
108 на Договора за ЕО. Въпреки това обаче Комисията разбира позицията на вносителя 
на петицията, който твърди, че подходът на гръцкото правителство може да не е 
отговарял напълно на изискванията съгласно Закона за Централната банка. Този въпрос 
обаче е от компетенциите на съответните гръцки съдилища.

Липса на консултация с ЕЦБ
Вносителят на петицията посочва, че пропускът на гръцкото правителство да се допита 
предварително до ЕЦБ относно потенциалните странични ефекти от приложението на 
Закон 3655/2008 по отношение на независимостта и оперативната автономност на 
Централната банка на Гърция, представлява нарушение на Решение (ЕО) No 415/981 на 
Съвета в комбинация с членове 10 и 105, параграф 4, [11:47:52] Vanya: второ тире, от 
Договора за ЕО. Освен това се твърди, че гръцкото правителство е следвало да се 
съобрази с постериорното Становище на ЕЦБ CON 2008/132.

Закон 3655/2008 има за цел реформата на гръцката социалноосигурителна система и 
свързаните с нея разпоредби по осигуряването. Тази реформа е насочена към 
увеличаването на устойчивостта на пенсионната система, като въвежда специална 
възраст за пенсиониране, създава стимули за продължаване на трудовата заетост и 
регулира въпросите, свързани с допълнителните пенсионни схеми. Реформата също 
така намалява значително съществуващия голям брой социалноосигурителни 
институции, като се предвижда те да бъдат интегрирани в ограничен брой структури. 
Сред фондовете, които са били обхванати от тези обединителни мерки, е бил и фондът 
на Централната банка на Гърция, който е бил интегриран в държавния фонд IKA-
ETAM.

Член 10 на Договора за ЕО е основна разпоредба, според която държавите-членки 
следва да осигурят изпълнението на задълженията, произтичащи от Договора за ЕО и 
да не въвеждат мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на  
Договора.3 По-конкретно, съгласно член 105, параграф 4, алинея 2 на Договора за ЕО, 
националните органи следва да се допитват до ЕЦБ във връзка с всякакви проекти на 
законови разпоредби, които са от нейната сфера на компетентност, но в рамките на и 
съгласно условията, зададени от Съвета в съответствие с процедурата, посочена в член
107, параграф 6.

Член 2 на Решение № 415/98 на Съвета уточнява въпросите, във връзка с които 
държавите-членки следва да се консултират с ЕЦБ: валутни въпроси, начини на 
плащане, национални централни банки, събиране и разпределяне на монетарни, 

                                                       
1 Решение на Съвета от 29 юни 1998г, относно допитване до ЕЦБ от страна на националните органи във 
връзка с проекти на законови разпоредби.
2 Становище на ЕЦБ от 19 март 2008 г. относно проектозакон за реформата на гръцката 

социалноосигурителна система (CON//2008/13).
3 Държавите-членки предприемат подходящи мерки, общи или конкретни, за да гарантират изпълнението 
на задълженията по Договора или на задължения, произтичащи от действия на институциите на 
Общността. Държавите-членки способстват изпълнението на задачите на Общността. Те се въздържат от 
мерки, които биха могли да накърнят постигането на целите на Договора.
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финансови и банкови системи на плащане и статистики за баланс на плащанията, 
правила, приложими за финансовите институции, доколкото те значително влияят на 
стабилността на финансовите институции и пазари.

Комисията е на мнение, че включването на пенсионния фонд на Централната банка на 
Гърция в държавния фонд IKA-ETAM в процеса на пенсионната реформа е въпрос, 
който засяга националната централна банка. Както е посочено по-горе, националните 
централни банки са изброени в член 2 на Решението на Съвета. Следователно, гръцкото 
правителство е било задължено предварително да се консултира с ЕЦБ във връзка с 
планираната законова мярка.

Комисията споделя позицията на вносителя на петицията, според която, с пропуска си 
да се консултира предварително във връзка с този закон с ЕЦБ, гръцкото правителство 
е нарушило разпоредбите на членове 10 и 105, параграф 4, второ тире от Договора за 
ЕО в комбинация с Решение № 415/98 на Съвета.

Заключения

Комисията е стигнала до заключението, че Закон 3655/2008 не нарушава забраната за 
монетарно финансиране съгласно член 101 на Договора за ЕО и Регламент (ЕО) №
3603/93 на Съвета.

Комисията не споделя заключението на вносителя на петицията, според който фактът, 
че гръцкото правителство не се е допитало до Централната банка, преди да включи 
нейния пенсионен фонд към IKA-ETAM, представлява нарушение на независимостта 
на централната банка по смисъла на член 108 на Договора за ЕО. Въпреки това 
Комисията разбира позицията на вносителя на петицията, който твърди, че подходът на 
гръцкото правителство може да не е отговарял напълно на изискванията съгласно 
Закона за Централната банка.

По отношение на липсата на консултация с ЕЦБ, Комисията ще напомни на гръцките 
органи за тяхното задължение и за намерението си да заведе дело в Съда на 
Европейските общности в случай, че това задължение продължи да не бъде спазвано.

Към момента Комисията не възнамерява да открие процедура за нарушение срещу 
Гърция.


