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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Nikos Frangakis, görög állampolgár által a Souriadakis, Frangakis, 
Skaltsas és Pantelakis ügyvédi iroda nevében benyújtott, 0678/2008. számú 
petíció a Görög Nemzeti Bank Vállalati Nyugdíjalapjának reformjáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója és a fent említett ügyvédi iroda a Görög Nemzeti Bank Munkavállalói 
Szövetségét képviselik, amelyet 1928-ban alapítottak és 2602 tagja van. A petíció benyújtója 
úgy ítéli meg, hogy a nemrégiben kihirdetett, a szociális biztonsági rendszerek igazgatási és 
szervezeti reformjáról és egyéb biztosítási szabályokról szóló 3655/2008. sz. görög törvény 
eredményeképpen a Görög Nemzeti Bank Vállalati Nyugdíjalapját (TSP-TE) integrálják a 
Görög Általános Szociális Biztonsági Alapja – Munkavállalók Közös Szociális Biztonsági 
Alapjába (IKA-ETAM). A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az Európai Központi Bank 
(EKB) által kiadott egyik véleményre, amely megállapítja, hogy a fent említett szabályok 
minden bizonnyal aláássák majd a Görög Nemzeti Bank gazdasági függetlenségét, és 
ellentétesek az EK-Szerződés 101. cikkével, amely tiltja hitelek nyújtását, a különösen a 
Szerződés 104. cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához 
szükséges fogalmak meghatározásáról szóló 3603/93/EK tanácsi rendeletben megnevezett 
állami szerveknek. A petíció benyújtója azt is megemlíti, hogy az Európai Központi Bank 
megítélése szerint az elfogadott rendelkezések egyike ellentétes az EK-Szerződés 105. 
cikkének (4) bekezdésével és a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a 
jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló 98/415/EK tanácsi határozattal. A 
petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra is, hogy a görög kormány nem vette figyelembe az 
EKB véleményét, és a vitatott rendelkezés törlése nélkül bocsátotta szavazásra a 
törvénytervezetet; ezért felkéri az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel, és tegye 
meg a szükséges lépéseket a vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásának biztosítása 
céljából.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

Az EKB a görög társadalombiztosítási rendszer reformjára vonatkozó törvényjavaslatról 
szóló, 2008. március 19-i véleményében (CON/2008/13) aggályainak adott hangot egyes 
rendelkezéseknek a görög központi bank függetlenségével és az EK-Szerződés értelmében a 
monetáris finanszírozás tilalmával való összeegyeztethetőségét illetően. 

A Bizottság megvizsgálta a kérdést, és naprakész információkat kért a Görög Bank 
nyugdíjalapjának pénzügyi helyzetéről a nemzeti hatóságoktól. Az újonnan kapott adatok 
alapos elemzését követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kérdéses törvény 
nem sérti a központi bank függetlenségére és a monetáris finanszírozás tilalmára vonatkozóan 
a Szerződésben előírt szabályokat. A Bizottság folyamatosan tájékoztatta az EKB-t, és átadta 
számára a beérkező információkat. 

A petíció

Görögországban 2008 márciusában a társadalombiztosítási rendszer igazgatási és szervezési 
reformjáról és más biztonsági rendelkezésekről szóló 3655/2008 törvénnyel a nyugdíjrendszer 
jelentős reformját fogadták el. A reform célja különösen a nyugdíjrendszer 
fenntarthatóságának fokozása olyan módon, hogy külön nyugdíjkorhatárról rendelkeznek, 
ösztönzőket állapítanak meg a további foglalkoztatáshoz, és szabályozzák a kiegészítő 
nyugdíjrendszerekkel kapcsolatos kérdéseket. Emellett jelentős mértékben csökkentették a 
társadalombiztosítási szervezetek jelenleg igen magas számát, amelyeket kevesebb struktúra 
keretében fognak integrálni. Az összevonásokkal érintett nyugdíjalapok között volt a Görög 
Banké is, amely az állami IKA-ETAM nyugdíjalapba került. 

A petíció benyújtói kifogásolják, hogy a Görög Bank nyugdíjalapja az állami nyugdíjalapba 
került, és számos kérdést vetnek fel az európai jognak a 3655/2008 törvény egyes 
rendelkezései által történt megsértését illetően.

Az ebben a petícióban említett elemekkel kapcsolatosan hivatalos panaszt is benyújtottak.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság befejezte a petíció vizsgálatát. A rendelkezésre bocsátott információk és az 
illetékes görög hatóságoktól kapott kiegészítő információk alapján a Bizottság a következő 
észrevételeket teszi: 

A monetáris finanszírozás tilalmával való összeegyeztethetőség
A levélben jelezték, hogy a 3655/2008 törvény 1. cikke és 2. cikkének (4) bekezdése 
együttesen felhatalmazza a Görög Bankot, hogy évente jelentős összegeket fizessen ki az 
állami IKA-ETAM szervezet javára, állami tevékenységek fedezésére. A petíció benyújtója 
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úgy véli, hogy a központi bank jogszabályi kötelezése egyes közjogi személyek állami 
tevékenységeinek saját forrásból történő finanszírozására sértené a monetáris finanszírozás
tilalmát az EK-Szerződés 101. cikkének (1) bekezdése értelmében. 

A Görög Bank nyugdíjalapja a görög nyugdíjrendszer reformja során az állami IKA-ETAM 
alapba került át. A törvény annak fejében, hogy a központi bank feladatai az államhoz 
kerülnek, előírja, hogy a központi bank 15 éven át évente 23 millió EUR összeget fizessen 
ebbe az állami alapba (összesen 345 millió EUR-t). 

Az EK-Szerződés 101. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy tilos folyószámlahitelt vagy 
bármely más hitelt nyújtani a közösségi intézmények vagy szervek, a tagállamok központi 
kormányzata, regionális vagy helyi közigazgatási szervei, közjogi testületei, egyéb 
közintézményei vagy közvállalkozásai részére. Emellett a központi bank ezektől a közjogi 
szervezetektől közvetlenül adósságinstrumentumokat nem vásárolhat. 
Annak értékelésére, hogy vajon a kifogásolt kompenzációs intézkedés az EK-Szerződés 101. 
cikke által tiltott pénzügyi segítségnyújtásnak minősül-e, a Bizottság úgy határozott, hogy 
elemzését a központi bank nyugdíjalapja pénzügyi helyzetének naprakész 
biztosításmatematikai elemzésére alapozza. Ez az elemzés magában foglalta különösen a 
Görög Bank által az elmúlt öt év során átadott eszközökre vagy befizetett hozzájárulásokra, a 
nyugdíjalap jelenlegi pénzügyi helyzetére és pénzügyi helyzetének várható alakulására 
vonatkozó információkat. Az utóbbit illetően a Bizottság kérte az érintett adatok független 
könyvvizsgáló által történő hitelesítését. 

Elkészült a Görög Bank azon részlege eszközeinek és forrásainak 15 éves cash-flow 
elemzése, amelyet a fő társadalombiztosítási alapba integráltak. A vizsgálat során figyelembe 
vették, hogy a központi bank jövőbeli alkalmazottai az IKA-ETAM csapatának tagjai és a 
Görög Bank részlegének munkatársai lesznek. Az elemzés célja az volt, hogy az elkövetkező 
15 évre összehasonlítsák az alap beérkező és kimenő pénzforgalmát, hogy az esetleges hiány 
értékelhető legyen. 

A vizsgálat eredménye szerint a Görög Bank által évente az IKA-ETAM részére fizetendő 
összeg és az eszközök megtérülése messze nem fedezi a Görög Bank által az IKA-ETAM-nak 
átadott várható jövőbeli kötelezettségeket. A Görög Bank tehát nem finanszíroz állami 
kötelezettségeket, hanem gyakorlatilag az állam támogatja a bank nyugdíjrendszerét. 

Az alap pénzügyi helyzetének elemzése és a hitelesítő könyvvizsgálat eredménye alapján a 
Bizottság tehát megállapítja, hogy az 3655/2008 törvény érintett rendelkezései nem sértik a 
monetáris finanszírozásnak az EK-Szerződés 101. cikkének (1) bekezdése szerinti tilalmát. 

Az alábbiakban tárgyaljuk a petíció benyújtójának ide kapcsolódó további észrevételeit, 
amelyek szerint az érintett törvény a Görög Bank pénzügyi függetlenségét is sérti.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a 3655/2008 törvény 2. cikke ellentétes a 3603/93/EK 
tanácsi rendelettel1. Állítása szerint az érintett rendelkezés értelmében a Görög Bank olyan 

                                               
1 A Tanács 1993. december 13-i 3603/93/EK rendelete Szerződés 104. cikkében és a 104b. 
cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak 
meghatározásáról.
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ügyletekre kötelezhető, amelyek sértik a Szerződés 104. cikkében említett tilalmak 
alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról szóló tanácsi rendelet 1. cikke (1) 
bekezdésének b) pontját a túlzott költségvetési hiány elkerülését illetően.

A tanácsi rendelet 1. cikke tisztázza az EK-Szerződés 104. cikkében és 104b. cikkének (1) 
bekezdésében használt fogalmakat. Az EK-Szerződésnek az Amszterdami Szerződés által 
1997-ben történt átalakítása során többek között ezeket a cikkeket is átszámozták: a 104. cikk 
101., a 104b. cikk 103. cikk lett. Vagyis a Bizottság nem ért egyet a petíció benyújtójának 
azon érvével, hogy a 3603/93/EK tanácsi rendelet fogalommeghatározásai az EK-Szerződés 
jelenlegi 104. cikkére alkalmazandók, amely utóbbi a tagállamokat a túlzott költségvetési 
hiány elkerülésére kötelezi, hiszen ezzel a cikkel a tanácsi rendelet nem foglalkozik. 

A monetáris finanszírozás tilalmának megsértésével kapcsolatos további észrevételeket 
illetően a Bizottság fenti következtetéseire tud hivatkozni. 

A Bizottság megállapítja, hogy a 3655/2008 törvény érintett rendelkezései nem sértik a 
3603/93/EK tanácsi rendelet rendelkezéseit. 

Az utóbbi észrevételt illetően, miszerint az EKB az EK-Szerződés 237. cikkének d) pontja és 
230. cikke harmadik albekezdésének értelmében köteles az Európai Bírósághoz fordulni, a 
Bizottság azon az állásponton van, hogy ezekkel az észrevételekkel nem a Bizottság, hanem 
az EKB kell, hogy foglalkozzon, hiszen az utóbbi azoknak a címzettje. Mindenesetre 
megjegyzendő, hogy a 237. cikk d) pontja a nemzeti központi bankok jogsértéseivel 
foglalkozik, holott ebben az esetben ez nem merül fel. 

A Görög Bank függetlenségének megsértése
A petíció benyújtója harmadszor azt állítja, hogy a Görög Bankot kizárták a jogalkotási 
eljárás során számára jogszerűen biztosított részvételtől, és ennek eredményeként került a 
Görög Bank nyugdíjalapja az IKA ETAM alapba, továbbá hogy ehhez a Görög Bank
statútumának felülvizsgálata lett volna szükséges. E tekintetben említés történik a központi 
bank statútuma 38., 71. és 74. cikkének megsértéséről is. Emellett azt állítják, hogy az, hogy a 
görög kormány elmulasztott konzultálni a Görög Bankkal, az utóbbi szerepének korlátozását 
jelenti, és hátrányosan befolyásolja működési függetlenségét. 

A Bizottság megérti a petíció benyújtója azon álláspontját, hogy a Görög Bank statútuma 
szerint a központi bank egyik feladata aktív és nyugdíjas munkavállalói társadalombiztosítási 
ellátásának biztosítása. Ezt a 38. cikk utolsó bekezdése is alátámasztja, amelynek értelmében 
a központi bank fizeti alkalmazottainak bérét, nyugdíját és más javadalmazását a 
kormányzótanács által meghatározott feltételek szerint. Emellett a 71. cikk többek között 
említést tesz arról, hogy a központi bank kifizetéseket eszközöl nyugalmazott munkavállalói 
felé, és ezt a bank éves nettó eredményének kiszámításakor levonják a bruttó jövedelemből. A 
74. cikk pedig azt állítja, hogy a központi bank megszüntetése esetén az állam korlátlanul 
felelős a korábban a bankra  rótt kötelezettségekért annak aktív és nyugalmazott 
munkavállalóit illetően, valamennyi joguk tekintetében. A Bizottság tehát egyetért a petíció 
benyújtójának azon érvével, hogy a Görög Bank nyugdíjalapjának az IKA ETAM alapba 
történő integrálása szükségessé tette volna a központi bank statútumának felülvizsgálatát. 

Emellett mivel a statútum 7. cikke szerint ezt a statútumot a részvényesek közgyűlése 
módosíthatja törvényi ratifikálás mellett, a Bizottság azon az állásponton van, hogy egy ilyen 
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módosításra a központi bank döntéshozatali szerveinek formális részvétele nélkül nem 
kerülhetett volna sor. 

A Bizottság mindenesetre ebben az esetben nem tekinti a központi bank kizárását úgy, hogy 
annak függetlensége a EK-Szerződés 108. cikke értelmében sérült volna.

A EK-Szerződés 108. cikke szerint a tagállami kormányok kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
tiszteletben tartják ezt az elvet, és nem kísérlik meg az EKB vagy a nemzeti központi bankok 
döntéshozó szervei tagjainak befolyásolását feladataik ellátása során. Az EK-Szerződés tehát 
a központi bank függetlenségét csak az utóbbi feladatainak ellátásához szükséges mértékben 
védi.

A KBER célkitűzéseit és feladatait különösen az EK-Szerződés 105. cikkének (2) bekezdése 
és a KBER statútuma állapítja meg1. E rendelkezésekben kifejezetten nem szerepel a nemzeti 
központi bankok arra való kötelezése, hogy alkalmazottaik nyugdíjáról gondoskodjanak, és ez 
értelmezés útján sem következik ezekből. 

A Bizottság tehát az említett okokból nem osztja azt a nézetet, hogy a 3655/2008 törvény 
rendelkezései veszélyeztetnék a Görög Bank pénzügyi függetlenségét. 

A Bizottság arra a következtetésre jut, hogy az a tény, hogy a görög kormány nem konzultált 
a görög központi bankkal, mielőtt annak nyugdíjalapját az IKA ETAM-ba integrálta, nem 
jelenti a Görög Bank függetlenségének megsértését az EK-Szerződés 108. cikke szerint. A 
Bizottság mindenesetre megérti a petíció benyújtójának azon álláspontját, hogy a görög
kormány által alkalmazott megközelítés nem feltétlenül felel meg teljesen a központi bank 
statútumának. A kérdés mindenesetre a görög bíróságok illetékességébe tartozik. 

Az EKB-val való konzultáció elmulasztása
A petíció benyújtója rámutat, hogy az, hogy a görög kormány elmulasztott előzetes 
konzultációt folytatni az EKB-val a 3655/2008 törvény által a Görög Bank függetlenségére és 
működési autonómiájára gyakorolt esetleges hatásokról, a nemzeti hatóságoknak az Európai 
Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló 415/98/EK 
tanácsi határozat2 és az EK-Szerződés 10. cikkének és 105. cikke (4) bekezdése második 
francia bekezdésének megsértését jelenti. Állítása szerint emellett a görög kormánynak 
figyelembe kellett volna vennie az EKB által utólag kiadott, CON 2008/13 sz. véleményt3.

A 3655/2008 törvény célja a görög társadalombiztosítási rendszer és egyes érintett biztonsági 
rendelkezések reformja. A reform célja különösen a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának 
fokozása olyan módon, hogy külön nyugdíjkorhatárról rendelkeznek, ösztönzőket állapítanak 
meg a további foglalkoztatáshoz, és szabályozzák a kiegészítő nyugdíjrendszerekkel 

                                               
1 A KBER feladata többek között a Közösség monetáris politikájának meghatározása és 
végrehajtása, devizaműveletek lebonyolítása, a tagállamok hivatalos devizatartalékainak 
tartása és kezelése, a fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása stb.
2 A Tanács 1998. június 29-i határozata nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a 

jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról 
3 Az EKB 2008. március 19-i véleménye a görög társadalombiztosítási rendszer reformjáról a 

Bank of Greece tekintetében (CON//2008/13) 
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kapcsolatos kérdéseket. Emellett jelentős mértékben csökkentették a társadalombiztosítási 
szervezetek jelenleg igen magas számát, amelyeket kevesebb struktúra keretében fognak 
integrálni. Az összevonásokkal érintett nyugdíjalapok között volt a Görög Banké is, amely az 
állami IKA-ETAM nyugdíjalapba került. 

Az EK-Szerződés 10. cikke általános rendelkezés, amelynek értelmében a tagállamok 
biztosítják az EK-szerződésből eredő kötelezettségek teljesítését, és tartózkodnak minden 
olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti e szerződés célkitűzéseinek megvalósítását.1 Az 
EK-Szerződés 105. cikke (4) bekezdésének második albekezdése pedig megállapítja, hogy az 
EKB-val konzultálnia kell a nemzeti hatóságoknak az EKB hatáskörébe tartozó valamennyi 
jogszabálytervezettel kapcsolatban a Tanács által a 107. cikk (6) bekezdésében megállapított 
eljárásnak megfelelően meghatározott kereteken belül és feltételek mellett. 

A 415/98 tanácsi határozat 2. cikke határozza meg azokat a kérdéseket, amelyekről a 
tagállamok hatóságai konzultálnak az EKB-val: valutaügyek, fizetőeszközök, nemzeti 
központi bankok, a monetáris, pénzügyi, banki, fizetési rendszerrel és fizetési mérleggel 
kapcsolatos statisztikák gyűjtése, összeállítása és továbbítása, fizetési és elszámolási 
rendszerek, a pénzintézetekre vonatkozó szabályok, amennyiben azok lényegesen 
befolyásolják a pénzintézetek és pénzpiacok stabilitását.

A Bizottság nézete szerint az, hogy a Görög Bank nyugdíjalapját az állami IKA-ETAM 
alapba integrálták a nyugdíjreform során, a nemzeti központi bankot érintő kérdés. A fentiek 
szerint a nemzeti központi bankok szerepelnek a tanácsi határozat 2. cikkében. Vagyis a görög
kormánynak kötelessége lett volna a tervezett jogi lépést megelőzően az EKB-val 
konzultálnia. 

A Bizottság osztja a petíció benyújtójának álláspontját, miszerint a görög kormány az EKB-
val e törvényről folytatandó előzetes konzultáció elmulasztásával megsértette az EK-
Szerződés 10. cikkének és 105. cikke (4) bekezdése második francia bekezdését és a 415/98 
tanácsi határozatot. 

Következtetések

A Bizottság következtetése szerint a 3655/2008 törvény nem sérti a központi bank 
függetlenségére és a 3603/93/EK tanácsi rendeletben a monetáris finanszírozás tilalmára 
vonatkozóan az EK-Szerződés 101. cikkében és a előírt szabályokat. 

A Bizottság nem ért egyet a petíció benyújtójának azon állításával, hogy a Görög Bankkal 
folytatandó konzultáció görög kormány általi elmulasztása sérti a Görög Bank függetlenségét 
az EK-Szerződés 108. cikke szerint. A Bizottság azonban megérti a petíció benyújtójának 
azon álláspontját, hogy a görög kormány megközelítése nem teljesen felel meg a központi 
bank statútumának. 

                                               
1 A tagállamok az e Szerződésből, illetve a Közösség intézményeinek intézkedéseiből eredő 
kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében megteszik a megfelelő általános vagy 
különös intézkedéseket. A tagállamok elősegítik a Közösség feladatainak teljesítését.
A tagállamok tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti e Szerződés 
célkitűzéseinek megvalósítását.
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Az EKB-val folytatott konzultáció hiányát illetően a Bizottság emlékeztetni fogja 
kötelezettségeikre a görög hatóságokat, illetve arra, hogy e kötelezettség tartós megsértése 
esetén az üggyel a Bírósághoz fordul. 

A Bizottság a jelenlegi helyzetben nem kíván jogsértési eljárást indítani Görögország ellen. 


