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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0678/2008 af Nikos Frangakis, græsk statsborger, for 
advokatvirksomheden "Souriadakis - Frangakis - Skaltsas -Pantelakis", om reform 
af "Pensionsfonden for Personalet i Bank of Greece" (den græske centralbank)

1. Sammendrag

Andrageren og ovennævnte advokatvirksomhed repræsenterer "Sammenslutningen af 
Arbejdstagere i Bank of Greece", der blev oprettet i 1928, og som har 2602 medlemmer. 
Andrageren påpeger, at ifølge den for nyligt offentliggjorte græske lov 3655/2008 om den 
administrative og organisatoriske reform af den sociale sikringsordning og andre 
forsikringsbestemmelser skal "Pensionsfonden for Personalet i Bank of Greece (TSP-TE)" 
integreres i "Den Græske Almindelige Forsikringskasse - Den Fælles Forsikringsfond for 
Lønmodtagere (IKA-ETAM)". Andrageren understreger, at i henhold til en udtalelse fra Den 
Europæiske Centralbank (ECB) vil ovennævnte bestemmelse sandsynligvis undergrave den 
græske centralbanks økonomiske uafhængighed og være i modstrid med EF-traktatens artikel 
101, som forbyder, at der gives kreditfaciliteter til organer inden for den offentlige sektor, 
således som det især er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 om fastlæggelse af 
definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i traktatens artikel 104 og artikel 
104 b, stk. 1. Han nævner tillige, at Den Europæiske Centralbank har påpeget, at en af de 
vedtagne bestemmelser er i modstrid med EF-traktatens artikel 105, stk. 4, og Rådets 
afgørelse 98/415/EF om de nationale myndigheders høring af Den Europæiske Centralbank 
om udkast til retsforskrifter. Andrageren gør endvidere opmærksom på, at ECB's udtalelse 
ikke blev taget i betragtning af den græske regering, som satte lovforslaget til afstemning 
uden at fjerne den omstridte bestemmelse, og han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at 
tage sagen op og træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre håndhævelsen 
af bestemmelserne i EF's på området gældende retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. oktober 2008). 
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Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"I sin udtalelse af 19. marts 2008 om lovforslaget om reformen af den græske sociale 
sikringsordning (CON/2008/13) udtrykte ECB bekymring over visse bestemmelsers 
forenelighed med den græske centralbanks uafhængighed og forbuddet mod monetær 
finansiering i henhold til EF-traktaten.

Kommissionen undersøgte problemet og anmodede de græske myndigheder om ajourførte 
oplysninger om den økonomiske situation i den græske centralbanks pensionsfond. Efter en 
dybdegående analyse af de modtagne oplysninger konkluderer Kommissionen, at den 
pågældende lovgivning ikke er i strid med traktatens bestemmelser om centralbankers 
uafhængighed og forbuddet mod monetær finansiering. Kommissionen har til enhver tid holdt 
ECB orienteret og har videresendt de modtagne oplysninger til banken.

Andragendet

I marts 2008 blev der i Grækenland vedtaget en omfattende reform af pensionssystemet ved 
lov 3655/2008 om den administrative og organisatoriske reform af den sociale 
sikringsordning og andre forsikringsbestemmelser. Reformen sigter især mod at øge 
pensionssystemets bæredygtighed ved at fastsætte en særlig pensionsalder, skabe incitament 
til at blive på arbejdsmarkedet og regulere spørgsmål vedrørende tillægspensionsordninger.
Desuden reducerede den væsentligt det store antal eksisterende socialsikringsenheder, som 
skal integreres i et begrænset antal strukturer. Blandt de fonde, som blev berørt af 
integrationen, er den græske centralbanks pensionsfond, som er blevet integreret i den 
statsdrevne fond IKA-ETAM.

Andragerne anfægter integrationen af den græske centralbanks pensionsfond i den statsdrevne 
fond og rejser en række spørgsmål vedrørende påstanden om, at visse bestemmelser i lov 
3655/2008 er i strid med EU-lovgivningen.

De aspekter, der nævnes i dette andragende, er desuden genstand for en formel klage.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Kommissionen har afsluttet behandlingen af andragendet. På grundlag af de forelagte 
oplysninger samt de supplerende oplysninger, som Kommissionen har været i stand til at 
indhente fra de kompetente græske myndigheder, fremsætter Kommissionen følgende 
bemærkninger:

Forenelighed med forbuddet mod monetær finansiering

Det er anført i skrivelsen, at kombinationen af artikel 1 og artikel 2, stk. 4, i lov 3655/2008 vil 
pålægge den græske centralbank en årlig indbetaling af et anseeligt beløb til statsagenturet 
IKA-ETAM for aktiviteter, der er dækket af staten. Efter andragerens mening vil en sådan 
retlig forpligtelse for en centralbank til at yde kreditfaciliteter til visse juridiske personer 
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inden for den offentlige sektor være i strid med forbuddet mod monetær finansiering i 
henhold til EF-traktatens artikel 101, stk. 1.

Den græske centralbanks pensionsfond er blevet integreret i den statsdrevne fond IKA-ETAM 
under reformen af det græske pensionssystem. Som kompensation for denne overførsel af 
forpligtelser fra centralbanken til staten kræver loven, at centralbanken årligt indbetaler et 
beløb på 23 mio. euro til den statsdrevne fond i en periode af 15 år (i alt 345 mio. euro).

I EF-traktatens artikel 101, stk. 1, hedder det, at det er forbudt for de nationale centralbanker 
at give fællesskabsinstitutioner eller -organer, centralregeringer, regionale, lokale eller andre 
offentlige myndigheder, andre organer inden for den offentlige sektor eller offentlige 
foretagender i medlemsstaterne mulighed for at foretage overtræk eller at yde dem andre 
former for kreditfaciliteter. Det samme gælder ECB's og de nationale centralbankers køb af 
gældsinstrumenter direkte fra disse offentlige enheder.

Med henblik på at vurdere, om den anfægtede kompensation skal betragtes som en finansiel 
bistand, som er forbudt i henhold til EF-traktatens artikel 101, besluttede Kommissionen at 
basere sin analyse på en ajourført aktuarmæssig vurdering af den økonomiske situation i 
centralbankens pensionsfond. Denne vurdering omfattede navnlig oplysninger om de aktiver, 
som den græske centralbank har overført, eller de bidrag, som den har betalt, i løbet af de 
sidste fem år, fondens nuværende økonomiske situation samt den forventede udvikling i dens 
økonomiske situation. Med hensyn til sidstnævnte anmodede Kommissionen om en 
uafhængig revisors godkendelse af de relevante tal.

Der blev udarbejdet en likviditetsanalyse af aktiverne og passiverne for de seneste 15 år 
tilhørende den del af den græske centralbanks pensionsfond, som blev integreret i den 
statsdrevne socialsikringsfond. Undersøgelsen tog hensyn til, at centralbankens fremtidige 
personale vil blive medlemmer af IKA-ETAM og dermed ikke vil være medlemmer af denne 
del af den græske centralbank. Formålet med analysen var at sammenligne fondens 
tilstrømning og udstrømning i løbet af de næste 15 år med henblik på at vurdere et eventuelt 
underskud.

Resultatet viser, at den græske centralbanks årlige bidrag til IKA-ETAM og aktivernes afkast 
på ingen måde er tilstrækkelige til at dække de fremtidige forventede forpligtelser, som 
overføres fra den græske centralbank til IKA-ETAM. Den græske centralbank finansierer 
således ikke statens forpligtelser. Reelt set er det snarere staten, der støtter bankens 
pensionsordning.

På grundlag af vurderingen af fondens økonomiske situation og resultatet af revisorens 
godkendelse konkluderer Kommissionen, at de pågældende bestemmelser i lov 3655/2008 
ikke er i strid med forbuddet mod monetær finansiering i henhold til EF-traktatens artikel 101, 
stk. 1.

Andragerens yderligere bemærkning under dette punkt, med påstand om at den pågældende 
lov desuden vil være i strid med den græske centralbanks uafhængighed, vil blive gennemgået 
nedenfor.
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Andrageren erklærer, at artikel 2 i lov 3655/2008 vil være i strid med Rådets forordning nr. 
3603/93/EF1. Det er anført, at den pågældende bestemmelse kunne forpligte den græske 
centralbank til at foretage transaktioner, som kunne være i strid med artikel 1, stk. 1 b, i 
Rådets forordning om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af 
forbuddene i traktatens artikel 104 om undgåelse af uforholdsmæssigt store offentlige 
underskud.

Artikel 1 i Rådets forordning indeholder en præcisering af flere af de udtryk, som anvendes i 
EF-traktatens artikel 104 og 104 b, stk. 1. Under Amsterdamtraktatens ændring af EF-
traktaten i 1997 blev disse artikler omnummereret fra artikel 104 til artikel 101 og fra artikel 
104 b til artikel 103. Som følge heraf kan Kommissionen ikke følge andragerens påstand om, 
at definitionerne i Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 vil finde anvendelse på EF-traktatens 
nuværende artikel 104, der indeholder en forpligtelse for medlemsstaterne til at undgå 
uforholdsmæssigt store offentlige underskud, eftersom denne artikel ikke er omfattet af 
Rådets forordning.

Hvad angår de yderligere bemærkninger om overtrædelsen af forbuddet mod monetær 
finansiering, henviser Kommissionen til sine tidligere konklusioner ovenfor.

Kommissionen konkluderer, at de pågældende bestemmelser i lov 3655/2008 ikke er i strid 
med bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 3603/93.

For så vidt angår den sidste bemærkning om, at ECB ifølge EF-traktatens artikel 237 d og 
artikel 230, afsnit 3, er forpligtet til at indbringe klager for EF-Domstolen, er Kommissionen 
af den opfattelse, at disse bemærkninger ikke bør behandles af Kommissionen, men af ECB, 
da sidstnævnte er den rette adressat. Det bør imidlertid understreges, at artikel 237, litra d), 
vedrører overtrædelser begået af nationale centralbanker, hvilket muligvis ikke er tilfældet i 
denne sag.

Overtrædelse af den græske centralbanks uafhængighed

Under det tredje punkt hævder andrageren, at den græske nationalbank var blevet udelukket 
fra sin retlige deltagelse i den lovgivningsproces, som førte til integrationen af den græske 
nationalbanks pensionsfond i IKA-ETAM-fonden, og som ville have krævet en revision af 
den græske centralbanks statut. I denne forbindelse nævnes desuden overtrædelsen af artikel 
38, 71 og 74 i den græske centralbanks statut. Det hævdes endvidere, at den græske regerings 
undladelse af at høre den græske centralbank vil medføre en begrænsning af bankens rolle og 
påvirke dens oprationelle uafhængighed negativt.

Kommissionen forstår andragerens synspunkt om, at en af centralbankens pligter ifølge den 
græske centralbanks statut er at sikre socialsikringsdækning af både dens nuværende og 
pensionerede personale. Dette fremgår af artikel 38, sidste afsnit, hvori det hedder, at 
centralbanken skal udbetale løn, pension og enhver anden godtgørelse til sit personale på de 
betingelser, som det generelle råd har fastlagt. Derudover henvises der i artikel 71 bl.a. til 
centralbankens udbetalinger til dens pensionerede personale, som vil blive fratrukket dens 
bruttoindkomst ved beregningen af bankens årlige nettofortjeneste. Endvidere hedder det i 

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 af 13. december 1993, der fastlægger definitioner med henblik på 
gennemførelsen af de forbud, der er nævnt i traktatens artikel 104 og 104 b, stk. 1.
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artikel 74, at i tilfælde af en opløsning af centralbanken påtager staten sig det hele og fulde 
ansvar for bankens tidligere forpligtelser over for dens nuværende og pensionerede personale 
med hensyn til alle deres rettigheder. Kommissionen kan derfor følge andragerens argument 
for, at integrationen af den græske centralbanks pensionsfond i IKA-ETAM-fonden burde 
have krævet en revision af centralbankens statut.

Eftersom det i artikel 7 i statutten hedder, at den nuværende statut kan ændres ved en 
stadfæstet beslutning fra generalforsamlingen, mener Kommissionen endvidere, at en sådan 
ændring ikke burde have været foretaget uden centralbankens besluttende organers formelle 
inddragelse.

Kommissionen betragter imidlertid ikke denne udelukkelse af centralbanken som en 
overtrædelse af dens uafhængighed ifølge EF-traktatens artikel 108.

Ifølge EF-traktatens artikel 108 forpligter medlemsstaternes regeringer sig til at respektere de 
nationale centralbankers uafhængighed og ikke søge at øve indflydelse på, hvordan 
medlemmerne af deres besluttende organer udfører deres opgaver. Med andre ord beskytter 
EF-traktaten kun en centralbanks uafhængighed, såfremt det er nødvendigt for udførelsen af 
dens opgaver.

ESCB's mål og opgaver er opført i EF-traktatens artikel 105, stk. 2, og i ESCB-statutten1. I 
disse bestemmelser er de nationale centralbankers forpligtelse til at sikre deres personales 
pension ikke udtrykkeligt fastlagt, og der kan heller ikke udledes en sådan forpligtelse via 
fortolkning.

Af samme grund er Kommissionen ikke enig i, at bestemmelserne i lov 3655/2008 vil bringe 
den græske centralbanks økonomiske uafhængighed i fare.

Kommissionen konkluderer, at den omstændighed, at den græske regering ikke havde hørt 
den græske centralbank inden bankens pensionsfond blev integreret i IKA-ETAM, ikke udgør
en overtrædelse af den græske centralbanks uafhængighed som fastlagt i EF-traktatens artikel 
108. Kommissionen har imidlertid forståelse for andragerens mening om, at den græske 
regerings tilgang måske ikke har været helt på linje med centralbankens statutter. Dette 
spørgsmål henhører imidlertid under de relevante græske domstoles kompetence.

Undladelse af at høre ECB

Andrageren påpeger, at den græske regerings undladelse af at høre ECB på forhånd om de 
mulige negative konsekvenser af lov 3655/2008 på den græske centralbanks uafhængighed og 
operationelle autonomi udgør en overtrædelse af Rådets afgørelse (EF) nr. 415/982 i 
kombination med EF-traktatens artikel 10 og 105, stk. 4, andet led. Desuden hævdes det, at 

                                               
1 De opgaver, der skal udføres af ESCB, er bl.a. at formulere og gennemføre Fællesskabets monetære politik, at 
foretage transaktioner i udenlandsk valuta, at besidde og forvalte af medlemsstaternes officielle valutareserver, at 
fremme betalingssystemernes smidige funktion osv.
2 Rådets afgørelse af 29. juni 1998 om de nationale myndigheders høring af ECB om udkast til retsforskrifter.
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den græske regering burde have taget ECB's efterfølgende udtalelse, CON 2008/131, i 
betragtning.

Formålet med lov 3655/2008 er at reformere den græske sociale sikringsordning og de dertil 
knyttede forsikringsbestemmelser. Reformen sigter primært mod at øge pensionssystemets 
bæredygtighed ved at fastsætte en særlig pensionsalder, skabe incitament til at blive på 
arbejdsmarkedet og regulere spørgsmål vedrørende tillægspensionsordninger. Desuden 
reducerer den væsentligt det eksisterende antal socialsikringsenheder, som integreres og 
konsolideres i et begrænset antal strukturer. Blandt de enheder, der blev berørt af 
integrationen, er den græske centralbanks pensionsfond, som blev integreret i den statsdrevne 
fond IKA-ETAM.

EF-traktatens artikel 10 er en generel bestemmelse, hvori det hedder, at medlemsstaterne skal 
sikre opfyldelsen af de forpligtelser, som følger af EF-traktaten, og afholde sig fra at træffe 
foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af traktatens målsætning i fare2. Mere 
specifikt hedder det i EF-traktatens artikel 105, stk. 4, andet afsnit, at ECB skal høres af de 
nationale myndigheder om ethvert udkast til retsforskrift inden for dens kompetenceområder, 
men inden for de rammer og på de betingelser, der fastsættes af Rådet efter fremgangsmåden i 
artikel 107, stk. 6.

I artikel 2 i Rådets afgørelse nr. 415/98 specificeres de emner, som medlemsstaterne skal høre 
ECB om: valutaforhold, betalingsmidler, de nationale centralbanker, indsamling, udarbejdelse 
og udgivelse af monetære og finansielle statistikker samt bank-, betalingssystems- og 
betalingsbalancestatistikker, clearing- og betalingssystemer, regler for finansielle institutioner, 
for så vidt de materielt påvirker de finansielle institutioner og de finansielle markeders 
stabilitet.

Kommissionen er af den opfattelse, at integrationen af den græske centralbanks pensionsfond 
i den statsdrevne fond IKA-ETAM i forbindelse med pensionsreformen er et emne, som 
påvirker en national centralbank. Som vist ovenfor, er de nationale centralbanker anført i 
artikel 2 i Rådets afgørelse. Derfor var den græske regering forpligtet til på forhånd at høre 
ECB om de påtænkte retlige foranstaltninger.

Kommissionen deler andragerens mening om, at den græske regerings undladelse af på 
forhånd at høre ECB om denne lov udgør en overtrædelse af EF-traktatens artikel 10 og 
artikel 105, stk. 4, andet led, i kombination med Rådets afgørelse (EF) nr. 415/98.

Konklusioner

Kommissionen konkluderer, at lov 3655/2008 ikke var i strid med forbuddet mod monetær 
finansiering i henhold til EF-traktatens artikel 101 og Rådets forordning (EF) nr. 3603/93.

Kommissionen kan ikke følge andragerens konklusion om, at den græske regerings 
                                               
1 Udtalelse fra ECB af 19. marts 2008 om lovforslaget om reformen af den græske sociale sikringsordning 
(CON/2008/13).
2 Medlemsstaterne træffer alle almindelige eller særlige foranstaltninger, som er egnede til at sikre opfyldelsen 
af de forpligtelser, som følger af denne traktat, eller af retsakter foretaget af Fællesskabets institutioner. De letter 
Fællesskabet for gennemførelsen af dets opgaver. De afholder sig fra at træffe foranstaltninger, der er egnede til 
at bringe virkeliggørelsen af denne traktats målsætning i fare.
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undladelse af at høre den græske centralbank udgør en overtrædelse af den græske 
centralbanks uafhængighed i henhold til EF-traktatens artikel 108. Kommissionen har 
imidlertid forståelse for andragerens mening om, at den græske regerings tilgang ikke var helt 
på linje med centralbankens statutter.

Hvad angår undladelsen af at høre ECB, vil Kommissionen minde de græske myndigheder
om deres forpligtelse og om dens hensigt om at indbringe sagen for EF-Domstolen i tilfælde 
af vedvarende overtrædelse af denne forpligtelse.

Kommissionen agter i øjeblikket ikke at indlede en overtrædelsesprocedure mod 
Grækenland."


