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asianajotoimisto Souriadakis, Frangakis, Skaltsas ja Pantelakisin puolesta, 
Kreikan keskuspankin henkilöstön eläkekassan uudistuksesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ja yllä mainittu asianajotoimisto edustavat Kreikan keskuspankin 
työntekijöiden yhdistystä, joka perustettiin vuonna 1928 ja jossa on 2 602 jäsentä. 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että sosiaaliturvajärjestelmän hallinnollista ja rakenteellista 
uudistusta sekä muita vakuutussäännöksiä koskevan äskettäin julkistetun Kreikan lain 
3655/2008 seurauksena Kreikan keskuspankin henkilöstön eläkekassa (TSP-TE) liitetään
Kreikan yleiseen sosiaaliturvakassaan – työntekijöiden yhteiseen sosiaaliturvakassaan (IKA-
ETAM). Vetoomuksen esittäjä korostaa Euroopan keskuspankin (EKP) antamaa lausuntoa, 
jonka mukaan yllä mainitut säännöt heikentävät todennäköisesti Kreikan keskuspankin 
taloudellista riippumattomuutta ja ovat ristiriidassa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
101 artiklan kanssa, sillä artikla kieltää luottojärjestelyjen myöntämisen julkisen sektorin 
elimille, mikä käy ilmi erityisesti neuvoston asetuksesta (EY) N:o 3603/93 
perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen 
soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä. Vetoomuksen esittäjä mainitsee 
myös, että Euroopan keskuspankin mukaan yksi hyväksytyistä säännöksistä rikkoo Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaa ja neuvoston päätöstä 98/415/EY 
jäsenmaiden viranomaisten velvollisuudesta kuulla Euroopan keskuspankkia suunnitelmista 
lainsäädännöksi. Vetoomuksen esittäjä korostaa, että Kreikan hallitus ei ottanut Euroopan 
keskuspankin lausuntoa huomioon, vaan piti lakiesityksestä äänestyksen poistamatta 
kiistanalaista säännöstä. Siksi hän pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan ja 
ryhtymään toimiin, joilla voidaan taata asiaan liittyvän EU:n lainsäädännön noudattaminen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
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tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Kreikan sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista koskevasta lakiesityksestä 
19. maaliskuuta 2008 antamassaan lausunnossa (CON/2008/13) Euroopan keskuspankki 
ilmaisi huolensa eräiden säännösten vaikutuksesta Kreikan keskuspankin riippumattomuuteen 
ja niiden yhteensopivuudesta EY:n perustamissopimukseen sisältyvän 
keskuspankkirahoituksen käyttöä koskevan kiellon kanssa. 

Komissio tutki asiaa ja pyysi kansallisilta viranomaisilta ajantasaisia tietoja Kreikan 
keskuspankin eläkekassan taloudellisesta tilanteesta. Analysoituaan perusteellisesti saatuja 
uusia tietoja komissio on tullut siihen johtopäätökseen, että asianomainen lainsäädäntö ei riko 
perustamissopimuksen säännöksiä keskuspankkien riippumattomuudesta eikä 
keskuspankkirahoituksen käyttöä koskevaa kieltoa. Komissio on tiedottanut säännöllisesti 
asian etenemisestä Euroopan keskuspankille ja jakanut saamansa tiedot EKP:n kanssa. 

Vetoomus 

Kreikan eläkejärjestelmää uudistettiin syvällisesti maaliskuussa 2008 annetulla 
sosiaaliturvajärjestelmän hallinnollista ja rakenteellista uudistusta sekä muita 
vakuutussäännöksiä koskevalla lailla 3655/2008. Uudistuksen tarkoituksena on etenkin lisätä 
eläkejärjestelmän kestävyyttä säätämällä erityisestä eläkeiästä, luomalla kannusteita 
työelämässä pysymistä varten sekä sääntelemällä lisäeläkejärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 
Sen yhteydessä vähennettiin lisäksi merkittävästi sosiaaliturvasta vastaavia lukuisia eri elimiä, 
jotka yhdistämällä luodaan rajallinen määrä rakenteita. Fuusio vaikutti myös Kreikan 
keskuspankin eläkekassaan, joka liitettiin valtion IKA-ETAM-sosiaaliturvakassaan. 

Vetoomuksen esittäjät vastustavat Kreikan keskuspankin eläkekassan liittämistä valtion 
sosiaaliturvakassaan ja katsovat lain 3655/2008 eräiden säännösten rikkovan useita EU:n 
säädöksiä.

Vetoomuksessa käsitellyistä seikoista on tehty myös muodollinen kantelu.

Komission huomautukset vetoomuksesta 

Komissio on tutkinut vetoomuksen. Vetoomuksen esittäjän antamien tietojen sekä Kreikan 
toimivaltaisilta viranomaisilta saamiensa lisätietojen perusteella komissio esittää seuraavat 
huomautukset: 

Yhteensopivuus keskuspankkirahoituksen käyttöä koskevan kiellon kanssa
Vetoomuksen esittäjä kertoi kirjeessään, että lain 3655/2008 1 pykälän ja 2 pykälän 
4 momentin nojalla Kreikan keskuspankin olisi maksettava vuosittain valtion IKA-ETAM-
virastolle merkittävä summa vastineeksi valtion hoitamista tehtävistä. Vetoomuksen esittäjän 
mukaan keskuspankille asetettu laillinen velvoite rahoittaa omista varoistaan valtion tehtäviä 
hoitavia julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä rikkoo EY:n perustamissopimuksen 101 artiklan 
1 kohtaan sisältyvää keskuspankkirahoituksen käyttöä koskevaa kieltoa. 
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Kreikan keskuspankin eläkekassa liitettiin valtion IKA-ETAM-sosiaaliturvakassaan Kreikan 
eläkejärjestelmän uudistuksen yhteydessä. Vastineeksi velvoitteiden siirtämisestä 
keskuspankilta valtiolle laki vaatii keskuspankkia maksamaan valtion sosiaaliturvakassaan 
23 miljoonaa euroa vuodessa 15 vuoden ajan (kaikkiaan 345 miljoonaa euroa). 

EY:n perustamissopimuksen 101 artiklan 1 kohdan mukaan tilinylitysoikeudet ja muut 
sellaiset luottojärjestelyt kansallisissa keskuspankeissa yhteisön toimielinten tai laitosten, 
jäsenvaltioiden keskushallintojen, alueellisten, paikallisten tai muiden viranomaisten, muiden 
julkisoikeudellisten laitosten tai julkisten yritysten hyväksi ovat kiellettyjä. Keskuspankit 
eivät myöskään saa hankkia suoraan velkasitoumuksia näiltä julkisilta laitoksilta. 
Arvioidakseen, onko kiistelty vastike katsottava EY:n perustamissopimuksen 101 artiklassa 
kielletyksi taloudelliseksi tueksi, komissio päätti pohjata analyysinsä keskuspankin 
eläkekassan taloudellisen tilanteen ajantasaiseen vakuutusmatemaattiseen arviointiin. 
Arvioinnissa tarkasteltiin erityisesti Kreikan keskuspankin viimeisten viiden vuoden aikana 
suorittamia varojensiirtoja ja maksuja, rahaston nykyistä taloudellista tilannetta ja sen 
odotettua kehitystä. Eläkekassan taloudellisen tilanteen osalta komissio pyysi riippumatonta 
tilintarkastajaa vahvistamaan asiaankuuluvat luvut. 

Yleiseen sosiaaliturvakassaan liitetyn Kreikan keskuspankin eläkekassan osaston varoista ja 
vastuista laadittiin 15-vuotinen kassavirtalaskelma. Laskelmissa huomioitiin, että 
keskuspankin tulevat työntekijät liitetään IKA-ETAM-kassan jäseniksi eivätkä he kuulu 
asianomaiseen Kreikan keskuspankin eläkekassan osastoon. Analyysin tarkoituksena oli 
verrata rahaston sisään tulevia ja ulos meneviä kassavirtoja seuraavien 15 vuoden aikana 
mahdollisen vajeen arvioimiseksi. 

Analyysin tulokset osoittavat, että Kreikan keskuspankin IKA-ETAM-kassaan maksamat 
vuosittaiset maksut ja omaisuuden tuotot eivät ole läheskään riittävät kattamaan odotettavissa 
olevia Kreikan keskuspankilta IKA-ETAM-kassalle siirrettyjä vastuita. Kreikan keskuspankki 
ei näin ollen rahoita valtion velvoitteita – käytännössä valtio subventoi pikemminkin 
keskuspankin eläkejärjestelmää. 

Eläkekassan taloudellisen tilanteen arvioinnin sekä vahvistetun tilintarkastuksen perusteella 
komissio on tullut siihen johtopäätökseen, että asianomaiset lain 3655/2008 säännökset eivät 
riko EY:n perustamissopimuksen 101 artiklan 1 kohtaan sisältyvää keskuspankkirahoituksen 
käyttöä koskevaa kieltoa. 

Jäljempänä tarkastellaan vetoomuksen esittäjän muita väitteitä siitä, että kyseinen laki loukkaa 
Kreikan keskuspankin riippumattomuutta.

Vetoomuksen esittäjän mukaan lain 3655/2008 2 pykälä rikkoo neuvoston 
asetusta (EY) N:o 3603/931. Hän huomauttaa, että kyseinen säännös voisi velvoittaa Kreikan 
keskuspankin toteuttamaan liiketoimia, jotka saattavat rikkoa liiallisten julkistalouden 
alijäämien välttämistä koskevassa perustamissopimuksen 104 artiklassa tarkoitettujen 
kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä annetun neuvoston 
asetuksen 1 artiklan 1 b kohtaa.

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 3603/93, annettu 13 päivänä joulukuuta 1993, perustamissopimuksen 
104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien 
täsmentämisestä.
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Neuvoston asetuksen 1 artiklassa selvennettiin useita EY:n perustamissopimuksen 
104 artiklan ja 104 b artiklan 1 kohdan soveltamiseksi tarvittavia termejä. Kun EY:n 
perustamissopimusta muutettiin muun muassa vuonna 1997 tehdyllä Amsterdamin 
sopimuksella, 104 artikla muutettiin 101 artiklaksi ja 104 b artikla 103 artiklaksi. Komissio ei 
näin ollen voi yhtyä vetoomuksen esittäjän perusteluun, että neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 3603/93 määritelmiä sovellettaisiin EY:n perustamissopimuksen 
nykyiseen 104 artiklaan, jolla jäsenvaltiot velvoitetaan välttämään liiallisia julkistalouden 
alijäämiä, sillä kyseistä artiklaa ei käsitellä neuvoston asetuksessa. 

Muiden keskuspankkirahoituksen käyttöä koskevan kiellon rikkomiseen liittyvien 
huomautusten osalta komissio viittaa edellä esitettyihin päätelmiinsä. 

Komissio on tullut siihen johtopäätökseen, että lain 3655/2008 asianomaiset säännökset eivät 
riko neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 säännöksiä. 

Koskien vetoomuksen esittäjän viimeistä huomautusta siitä, että EY:n perustamissopimuksen 
237 d artiklan ja 230 artiklan 3 kohdan nojalla Euroopan keskuspankin on turvauduttava 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, komissio katsoo, että asiaa koskevat huomautukset 
olisi osoitettava EKP:lle eikä komissiolle. Huomautettakoon kuitenkin, että 237 artiklan 
d kohta koskee kansallisten keskuspankkien velvollisuuksien laiminlyömistä, mistä tässä 
asiayhteydessä ei välttämättä ole kyse. 

Kreikan keskuspankin riippumattomuuden loukkaaminen
Kolmanneksi vetoomuksen esittäjä väittää, että Kreikan keskuspankki ei voinut osallistua lain 
mukaisesti lainsäädäntömenettelyyn, jonka seurauksena sen eläkekassa liitettiin IKA-ETAM-
sosiaaliturvakassaan ja joka edellytti keskuspankin perussäännön muuttamista. Tässä 
yhteydessä vetoomuksen esittäjä viittaa myös keskuspankin perussäännön 38, 71 ja 
74 pykälän rikkomiseen. Lisäksi vetoomuksen esittäjän mukaan se, että Kreikan hallitus ei 
kuullut Kreikan keskuspankkia asiasta, merkitsee keskuspankin roolin rajoittamista ja 
heikentää sen toiminnallista riippumattomuutta. 

Komissio ymmärtää vetoomuksen esittäjän näkemystä, että Kreikan keskuspankin 
perussäännön mukaan keskuspankin tehtäviin kuuluu myös sosiaaliturvan tarjoaminen 
nykyisille ja eläkkeelle jääneille työntekijöilleen. Se vahvistetaan 38 pykälän viimeisessä 
kohdassa, jonka mukaan keskuspankki maksaa henkilöstön palkat, eläkkeet ja muut palkkiot 
yleisneuvoston määrittelemin ehdoin. Lisäksi 71 pykälässä viitataan muun muassa 
keskuspankin eläkkeelle jääneille työntekijöilleen suorittamiin maksuihin, jotka vähennetään 
sen bruttotuloista laskettaessa pankin vuosittaista nettotulosta. Lisäksi 74 pykälässä säädetään, 
että mikäli keskuspankki lakkautetaan, Kreikan valtio kantaa täyden vastuun pankin 
aiemmista velvoitteista palveluksessa olevia ja eläkkeelle jääneitä työntekijä kohtaan näiden 
kaikkien oikeuksien osalta. Komissio voi näin ollen yhtyä vetoomuksen esittäjän perusteluun, 
että Kreikan keskuspankin eläkekassan liittäminen IKA-ETAM-sosiaaliturvakassaan olisi 
edellyttänyt keskuspankin perussäännön muuttamista. 

Lisäksi koska perussäännön 7 pykälän mukaan perussääntöä voidaan muuttaa laillisesti 
vahvistetulla osakkeenomistajien yleiskokouksen päätöksellä, komissio katsoo, että 
perussäännön muuttaminen olisi edellyttänyt keskuspankin päättävien elinten muodollista 
osallistumista. 
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Komissio ei kuitenkaan katso, että keskuspankin poissulkeminen asian käsittelystä loukkaa 
sen riippumattomuutta EY:n perustamissopimuksen 108 artiklan nojalla.

EY:n perustamissopimuksen 108 artiklan mukaan jäsenvaltioiden hallitukset sitoutuvat 
kunnioittamaan kansallisten keskuspankkien riippumattomuutta ja pidättymään yrityksistä 
vaikuttaa niiden päätöksentekoelinten jäseniin heidän suorittaessaan tehtäviään. Toisin sanoen 
EY:n perustamissopimus suojelee keskuspankin riippumattomuutta vain siinä määrin, kuin on 
tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tavoitteet ja tehtävät on määritelty etenkin EY:n 
perustamissopimuksen 105 artiklan 2 kohdassa ja EKPJ:n perussäännössä1. Kyseisissä 
säännöksissä ei ole nimenomaisesti säädetty kansallisten keskuspankkien velvoitteesta turvata 
työntekijöidensä eläke eikä niitä voida tulkita siten, että ne johtaisivat tällaisen velvoitteen 
syntyyn. 

Samaisista syistä komissio ei yhdy vetoomuksen esittäjän näkemykseen, että lain 3655/2008 
säännökset vaarantavat Kreikan keskuspankin taloudellisen riippumattomuuden. 

Komissio on tullut siihen johtopäätökseen, että se seikka, että Kreikan hallitus ei kuullut 
Kreikan keskuspankkia ennen sen eläkekassan liittämistä IKA-ETAM-sosiaaliturvakassaan, ei 
loukkaa Kreikan keskuspankin riippumattomuutta siten, kuin se on määritelty EY:n 
perustamissopimuksen 108 artiklassa. Komissio ymmärtää kuitenkin vetoomuksen esittäjän 
näkemystä, että Kreikan hallituksen menettelytapa ei mahdollisesti noudattanut täysin 
keskuspankin perussääntöä. Asia kuuluu kuitenkin toimivaltaisten Kreikan tuomioistuinten 
toimivaltaan. 

Euroopan keskuspankin kuulematta jättäminen
Vetoomuksen esittäjän mukaan se, että Kreikan hallitus ei kuullut etukäteen Euroopan 
keskuspankkia lain 3655/2008 mahdollisista sivuvaikutuksista Kreikan keskuspankin 
riippumattomuuteen ja toiminnalliseen itsenäisyyteen, rikkoo neuvoston päätöstä 98/415/EY2

sekä EY:n perustamissopimuksen 10 artiklaa ja 105 artiklan 4 kohdan toista luetelmakohtaa. 
Vetoomuksen esittäjä väittää lisäksi, että Kreikan hallituksen olisi pitänyt huomioida 
Euroopan keskuspankin myöhempi lausunto CON 2008/133 .

Lailla 3655/2008 uudistetaan Kreikan sosiaaliturvajärjestelmää ja siihen liittyviä 
vakuutussäännöksiä. Uudistuksen tarkoituksena on etenkin lisätä eläkejärjestelmän 
kestävyyttä säätämällä erityisestä eläkeiästä, luomalla kannusteita työelämässä pysymistä 
varten sekä sääntelemällä lisäeläkejärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. Sen yhteydessä 
vähennettiin lisäksi merkittävästi sosiaaliturvasta vastaavia lukuisia eri elimiä, jotka 
yhdistämällä luodaan rajallinen määrä rakenteita. Fuusio vaikutti myös Kreikan keskuspankin 
eläkekassaan, joka liitettiin valtion IKA-ETAM-sosiaaliturvakassaan. 

                                               
1 EKPJ:n tehtäviin kuuluu muun muassa yhteisön rahapolitiikan määritteleminen ja toteuttaminen, 
valuuttaoperaatioiden suorittaminen, jäsenvaltioiden virallisten valuuttavarantojen hallussapito ja hoito, 
maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen jne.  
2 Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 1998, jäsenmaiden viranomaisten velvollisuudesta kuulla 

Euroopan keskuspankkia suunnitelmista lainsäädännöksi.  
3 EKP:n 19. maaliskuuta 2008 antama lausunto lakiluonnoksesta Kreikan sosiaaliturvajärjestelmän 

uudistamiseksi (CON/2008/13).
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EY:n perustamissopimuksen 10 artikla on yleissäännös, jonka mukaan jäsenvaltiot toteuttavat 
kaikki EY:n perustamissopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi 
tarpeelliset toimenpiteet ja pidättyvät toimenpiteistä, jotka ovat omiaan vaarantamaan 
sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen.1 Tarkemmin, EY:n perustamissopimuksen 
105 artiklan 4 kohdan 2 alakohdassa todetaan, että kansalliset viranomaiset kuulevat 
Euroopan keskuspankkia suunnitelmista lainsäädännöksi EKP:n toimivaltaan kuuluvilla 
aloilla, mutta niissä rajoissa ja sellaisin ehdoin, jotka neuvosto vahvistaa 107 artiklan 
6 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen. 

Neuvoston päätöksen 98/415/EY 2 artiklassa täsmennetään ne kysymykset, joiden osalta 
jäsenvaltioiden on kuultava Euroopan keskuspankkia: valuuttakysymykset; maksuvälineet; 
kansalliset keskuspankit; raha-, rahoitus-, pankki-, maksujärjestelmä- ja maksutasetilastojen 
kerääminen, laatiminen ja jakaminen; maksu- ja selvitysjärjestelmät; rahoituslaitoksiin 
sovellettavat säännöt siltä osin kuin ne vaikuttavat merkittävästi rahoituslaitosten ja 
markkinoiden vakauteen. 

Komissio katsoo, että Kreikan keskuspankin eläkekassan liittämisellä valtion IKA-ETAM-
sosiaaliturvakassaan eläkeuudistuksen yhteydessä on vaikutusta kansalliseen keskuspankkiin. 
Kuten edellä osoitettiin, kansalliset keskuspankit sisältyvät neuvoston päätöksen 2 artiklaan. 
Niin ollen Kreikan hallitus oli velvollinen kuulemaan Euroopan keskuspankkia suunnitellusta 
lainsäädännöstä. 

Komissio yhtyy vetoomuksen esittäjän näkemykseen siitä, että Kreikan hallitus rikkoi EY:n 
perustamissopimuksen 10 artiklaa ja 105 artiklan 4 kohdan toista luetelmakohtaa sekä 
neuvoston päätöstä 98/415/EY, kun se ei kuullut Euroopan keskuspankkia asianomaisesta 
lainsäädännöstä. 

Päätelmät 

Komissio on tullut siihen johtopäätökseen, että laki 3655/2008 ei riko EY:n 
perustamissopimuksen 101 artiklassa ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3603/93 määritettyä 
keskuspankkirahoituksen käyttöä koskevaa kieltoa. 

Komissio ei yhdy vetoomuksen esittäjän näkemykseen, että Kreikan keskuspankin kuulematta 
jättäminen Kreikan hallituksen toimesta loukkasi keskuspankin riippumattomuutta EY:n 
perustamissopimuksen 108 artiklan nojalla. Komissio ymmärtää kuitenkin vetoomuksen 
esittäjän näkemystä, että Kreikan hallituksen menettelytapa ei mahdollisesti noudattanut 
täysin keskuspankin perussääntöä. 

EKP:n kuulematta jättämisen osalta komissio muistuttaa Kreikan viranomaisia näiden 
velvollisuudesta ja ilmoittaa näille aikomuksestaan viedä asia yhteisöjen tuomioistuimeen, 
mikäli Kreikka jatkaa kyseisen velvollisuutensa laiminlyömistä. 

Komissio ei toistaiseksi aio aloittaa rikkomismenettelyä Kreikkaa vastaan. 

                                               
1 Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki yleis- ja erityistoimenpiteet, jotka ovat aiheellisia tästä sopimuksesta tai yhteisön 
toimielinten säädöksistä johtuvien velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi. Ne helpottavat yhteisön 
päämäärän toteuttamista. Ne pidättyvät kaikista toimenpiteistä, jotka ovat omiaan vaarantamaan tämän
sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.


