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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0678/2008, ko advokātu biroja Souriadakis-Frangakis-Skaltsas-
Pantelakis vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Nikos Frangakis, par 
Grieķijas Bankas darbinieku pensiju fonda reformu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs un iepriekš minētais advokātu birojs pārstāv „Grieķijas Bankas 
darbinieku savienību”, kas dibināta 1928. gadā un kurā šobrīd ir 2602 biedri. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka saskaņā ar nesen publicēto Grieķijas likumu Nr. 3655/2008 par 
sociālās apdrošināšanas sistēmas un citu apdrošināšanas noteikumu administratīvo un 
organizatorisko reformu „Grieķijas Bankas darbinieku pensiju fondam” (TSP-TE) ir 
jāapvienojas ar „Grieķijas Vispārīgo apdrošināšanas kasi – Kopējo darba ņēmēju 
apdrošināšanas fondu” (IKA-ETAM). Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka saskaņā ar Eiropas 
Centrālās bankas (ECB) atzinumu iepriekšminētie noteikumi acīmredzot graus Grieķijas 
Centrālās bankas ekonomisko neatkarību un ir pretrunā EK līguma 101. pantam, kas aizliedz 
piedāvāt kredītiespējas valsts sektora iestādēm, kā noteikts Padomes Regulā (EK) 
Nr. 3603/93, ar ko precizē definīcijas, lai piemērotu Līguma 104. pantā un 104.b panta 
1. punktā minētos aizliegumus. Viņš arī min, ka Eiropas Centrālā banka ir norādījusi, ka viens 
no pieņemtajiem noteikumiem ir pretrunā EK līguma 105. panta 4. punktam un Padomes 
Lēmumam Nr. 98/415/EK par to, kā valstu iestādes apspriežas ar Eiropas Centrālo banku par 
tiesību aktu projektiem. Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību arī uz to, ka Grieķijas 
valdība nav ņēmusi vērā ECB atzinumu, nododot likuma projektu balsošanai bez apstrīdētā 
noteikuma svītrošanas, tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu risināt šo 
problēmu un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu likuma piemērošanu saskaņā ar 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 21. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Savā 2008. gada 19. marta atzinumā par Grieķijas sociālās apdrošināšanas sistēmas reformas 
likumprojektu (CON/2008/13) ECB pauda bažas par dažu noteikumu neatbilstību prasībām 
par Grieķijas Centrālās bankas neatkarību un monetārās finansēšanas aizliegumu saskaņā ar 
EK līgumu. 

Komisija izmeklēja šo jautājumu un lūdza dalībvalsts varas iestādēm jaunāko informāciju par 
Grieķijas Bankas darbinieku pensiju fonda finanšu stāvokli. Pēc jaunākās informācijas 
padziļinātas analīzes veikšanas Komisija secina, ka attiecīgais likums nav pretrunā EK līguma 
noteikumiem par centrālās bankas neatkarību un monetārās finansēšanas aizliegumu. 
Komisija nepārtraukti informēja ECB un darīja tai zināmus saņemtos datus. 

Lūgumraksts

2008. gada martā, pieņemot Likumu 3655/2008 par sociālās apdrošināšanas sistēmas un citu 
apdrošināšanas noteikumu administratīvo un organizatorisko reformu, Grieķijā tika īstenota 
būtiska pensiju sistēmas reforma. Reformas būtiskākais mērķis ir uzlabot pensiju sistēmas 
ilgtspējību, nosakot konkrētu pensionēšanās vecumu, paredzot stimulus nodarbinātības 
turpināšanai un regulējot ar papildu pensiju shēmām saistītos jautājumus. Pēc šīs reformas 
īstenošanas tika ievērojami samazināts arī ārkārtīgi lielais sociālās apdrošināšanas iestāžu 
skaits, kuras bija jāapvieno skaitliski ierobežotās struktūrās. Šī apvienošanās citu starpā skāra 
arī Grieķijas Bankas pensiju fondu, ko apvienoja ar valsts fondu IKA-ETAM.

Lūgumraksta iesniedzēji apstrīd Grieķijas Bankas pensiju fonda pievienošanu valsts fondam 
un uzdod vairākus jautājumus par dažu Likuma 3655/2008 noteikumu neatbilstību Eiropas 
tiesību aktiem.

Attiecībā uz šajā lūgumrakstā norādītajiem jautājumiem ir iesniegta arī oficiāla sūdzība.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija ir pabeigusi lūgumraksta izskatīšanu. Pamatojoties uz sniegto informāciju un 
papildu informāciju, ko Komisija ieguva no kompetentajām Grieķijas varas iestādēm, 
Komisija ir izdarījusi turpmāk tekstā minētos secinājumus. 

Atbilstība monetārās finansēšanas aizlieguma noteikumiem
Vēstulē bija norādīts, ka Likuma 3655/2008 1. pants un 2. panta 4. punkts nosaka, ka 
Grieķijas Banka katru gadu maksā valsts aģentūrai IKA-ETAM ievērojamas naudas summas 
par valsts nodrošinātiem pakalpojumiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, pildot šādas 
centrālās bankas juridiskās saistības no saviem līdzekļiem finansēt valsts nodrošinātus 
pasākumus konkrētām juridiskām personām, kas ir publisku tiesību subjekti, tiek pārkāpts 
monetārās finansēšanas aizliegums saskaņā ar EK līguma 101. panta 1. punktu. 

Grieķijas Bankas pensiju fondu pievienoja valsts fondam IKA-ETAM Grieķijas pensiju 
sistēmas reformas īstenošanas laikā. Likumā noteikts, ka par šādu centrālās bankas saistību 
nodošanu valstij centrālā banka maksā atlīdzību, katru gadu 15 gadu ilgā laika periodā 
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pārskaitot šim valsts fondam EUR 23 miljonus (kopā EUR 345 miljoni). 

EK līguma 101. panta 1. punktā noteikts, ka aizliegts ir pieļaut konta pārtēriņu, kā arī aizliegti 
ir jebkādi citi kredīta pakalpojumi dalībvalstu centrālajās bankās Kopienas iestāžu vai 
struktūru, dalībvalstu valdību, reģionālu, vietēju vai citu publisku iestāžu, vai citu publisku 
tiesību subjektu, vai publisku uzņēmumu vajadzībām. Centrālajai bankai ir aizliegts arī tieši 
pirkt parāda instrumentus no šīm valsts sektora iestādēm. 
Lai noteiktu, vai apstrīdētā atlīdzība ir uzskatāma par finansiālu palīdzību, ko aizliedz 
EK līguma 101. pants, Komisija nolēma pamatot šo analīzi uz jaunāko centrālās bankas 
pensiju fonda finanšu stāvokļa aktuāro novērtējumu. Veicot novērtējumu, galvenokārt tika 
ņemta vērā informācija par pēdējos piecos gados nodotajiem aktīviem vai Grieķijas Bankas 
veiktajām iemaksām, kā arī fonda pašreizējais finanšu stāvoklis un tā iespējamās izmaiņas. 
Attiecībā uz iespējamām izmaiņām Komisija lūdza attiecīgos rādītājus izvērtēt neatkarīgam 
revidentam. 

Ir sagatavots Grieķijas Bankas pensiju fonda, ko iekļāva vispārīgajā sociālās apdrošināšanas 
fondā, aktīvu un pasīvu un naudas plūsmas izvērtējums par 15 gadu ilgu laika periodu. Veicot 
šo izmeklēšanu, tika ņemts vērā, ka centrālās bankas nākamie darbinieki kļūs par IKA-ETAM, 
nevis Grieķijas Bankas struktūrvienības dalībniekiem. Šī izvērtējuma mērķis bija salīdzināt 
fonda ienākumus un izdevumus turpmākajos 15 gados, lai noteiktu iespējamo pārtēriņu. 

Izvērtējuma rezultāti rāda, ka Grieķijas Bankas katru gadu veiktās iemaksas IKA-ETAM fondā 
un aktīvu atdeve ne tuvu nav pietiekama, lai segtu nākotnes saistības, ko Grieķijas Banka ir 
nodevusi IKA-ETAM. Tādējādi Grieķijas Banka nefinansē valsts saistību izpildi; patiesībā 
tieši valsts subsidē bankas pensiju shēmu. 

Pamatojoties uz fonda finanšu stāvokļa novērtējumu un novērtēšanas revīzijas rezultātiem, 
Komisija secina, ka Likuma 3655/2008 noteikumi nav pretrunā monetārās finansēšanas 
aizliegumam, kā to nosaka EK līguma 101. panta 1. punkts. 

Lūgumraksta iesniedzēja pārējās piezīmes attiecībā uz šo jautājumu — apgalvojumi, ka, 
pieņemot attiecīgo likumu, ir apdraudēta arī Grieķijas Bankas neatkarība, ir iztirzātas turpmāk 
tekstā.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Likuma 3655/2008 2. pants ir pretrunā Padomes Regulai 
Nr. 3603/93/EK1. Lūgumrakstā ir norādīts, ka attiecīgie noteikumi var uzlikt par pienākumu 
Grieķijas Bankai veikt darījumus, kas, iespējams, ir pretrunā Padomes regulas 1. panta 
1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem, ar ko nosaka definīcijas, lai piemērotu EK līguma 
104. pantā minētos aizliegumus attiecībā uz izvairīšanos no pārmērīga budžeta deficīta.

Padomes regulas 1. pantā ir sniegti vairāku terminu, ko lieto saistībā ar EK līguma 104. pantu 
un 104.b panta 1. punktu, skaidrojumi. EK līguma pārstrukturēšanas rezultātā, 1997. gadā 
pieņemot Amsterdamas līgumu, cita starpā tika mainīta pantu numerācija — 104. panta 
numuru mainīja uz 101. pantu un 104.b panta numuru — uz 103 pantu. Tādēļ Komisija 
neizprot lūgumraksta iesniedzēja norādi par to, ka Padomes Regulā (EK) Nr. 3603/93 minētās 

                                               
1 Padomes 1993. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 3603/93, ar ko precizē definīcijas, lai 
piemērotu Līguma 104. pantā un 104.b panta 1. punktā minētos aizliegumus.
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definīcijas attiecas uz spēkā esošā EK līguma 104. pantu, kas nosaka par pienākumu 
dalībvalstīm izvairīties no pārmērīga budžeta deficīta, jo Padomes regula uz šo pantu 
neattiecas. 

Attiecībā uz pārējām piezīmēm par monetārās finansēšanas aizliegumu Komisija aicina skatīt 
secinājumus iepriekš tekstā. 

Komisija secina, ka attiecīgie Likuma 3655/2008 noteikumi nebija pretrunā Padomes Regulas 
(EK) Nr. 3603/93 noteikumiem.

Attiecībā uz pēdējo piezīmi par to, ka saskaņā ar EK līguma 237. panta d) apakšpunktu un 
230. panta 3. daļu ECB pienākums būtu celt prasību Eiropas Kopienu Tiesā, Komisija 
uzskata, ka šī piezīme nav jāizskata Komisijai, bet gan ECB, kas ir atbilstošais šīs piezīmes 
adresāts. Tomēr ir jāņem vērā, ka 237. panta d) apakšpunkts attiecas uz valstu centrālo banku 
pieļautiem pārkāpumiem un var nebūt piemērojams šajā gadījumā. 

Grieķijas Bankas neatkarības apdraudēšana
Lūgumraksta iesniedzēja trešā piezīme attiecas uz apgalvojumu, ka Grieķijas Bankai tika 
liegtas tās likumīgās tiesības piedalīties likumdošanas procedūrā, kuras rezultātā Grieķijas 
Bankas pensiju fondu iekļāva IKA-ETAM fondā un saistībā ar kuru būtu nepieciešams izdarīt 
grozījumus Grieķijas Bankas statūtos. Šajā sakarā ir minēti arī Grieķijas Centrālās bankas 
statūtu 38., 71. un 74. panta pārkāpumi. Lūgumrakstā ir apgalvots, ka Grieķijas valdības 
nevēlēšanās apspriesties ar Grieķijas Banku ir tās funkciju ierobežojums un negatīvi ietekmē 
tās darbības neatkarību. 

Komisija izprot lūgumraksta iesniedzēja nostāju, ka saskaņā ar Grieķijas Bankas statūtiem 
viens no centrālās bankas pienākumiem ir garantēt sociālo nodrošinājumu gan tajā 
strādājošajiem, gan arī pensionētajiem darbiniekiem. To paredz 38. panta pēdējās daļas 
noteikumi, kas nosaka, ka centrālā banka maksā algu, pensiju un cita veida atalgojumu tās 
darbiniekiem saskaņā ar ģenerālpadomes noteikumiem. Turklāt 71. pants cita starpā paredz 
centrālās bankas maksājumus tās pensionētajiem darbiniekiem, ko atskaita no bruto 
ienākumiem, aprēķinot bankas gada tīro peļņu. Savukārt 74. pantā ir noteikts, ka centrālās 
bankas pārstrukturēšanas gadījumā valsts „uzņemas pilnu atbildību par bankas iepriekš 
noteiktajām saistībām attiecībā uz visām tās pašreizējo un pensionēto darbinieki tiesībām”. 
Tādēļ Komisijai ir pieņemami lūgumraksta iesniedzēja argumenti, ka, iekļaujot Grieķijas 
Bankas pensiju fondu IKA-ETAM, bija jāpārskata centrālās bankas statūti. 

Turklāt, tā kā statūtu 7. pantā ir noteikts, ka spēkā esošos statūtus var grozīt tikai ar akcionāru 
pilnsapulces lēmumu, ko ratificē ar tiesību aktu, Komisija uzskata, ka šādus grozījumus 
nevarēja izdarīt bez oficiālo centrālās bankas lēmējiestāžu iesaistīšanas. 

Tomēr Komisija uzskata, ka centrālās bankas neiesaistīšana šajā gadījumā nav apdraudējums 
tās neatkarībai, kā nosaka EK līguma 108. pants.

Atbilstoši EK līguma 108. pantam dalībvalstu valdības apņemas respektēt dalībvalstu centrālo 
banku neatkarību un nemēģināt ietekmēt to lēmējiestāžu locekļus, kas veic to uzdevumus. 
Citiem vārdiem sakot, EK līgums aizsargā centrālās bankas neatkarību tiktāl, ciktāl tas ir 
nepieciešamas tās uzdevumu veikšanai.
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ECBS mērķi un uzdevumi galvenokārt ir noteikti EK līguma 105. panta 2. punktā un ECBS 
statūtos1. Dalībvalstu centrālo banku pienākums nodrošināt to darbinieku pensijas šajos 
noteikumos nav ne skaidri noteikts, nedz arī secināms, pamatojoties uz interpretāciju. 

Šo iemeslu dēļ Komisija neuzskata, ka Likuma 3655/2008 noteikumi apdraud Grieķijas 
Bankas finansiālo neatkarību. 

Komisija secina, ka Grieķijas valdības nevēlēšanās apspriesties ar Grieķijas Centrālo banku 
pirms tās pensiju fonda iekļaušanas IKA-ETAM, nerada apdraudējumu Grieķijas Bankas 
neatkarībai, kā noteikts EK līguma 108. pantā. Tomēr Komisija izprot lūgumraksta 
iesniedzēja nostāju, ka Grieķijas valdības rīcība pilnībā nav atbilstoša centrālās bankas statūtu 
noteikumiem. Šis jautājums ir attiecīgo Grieķijas tiesu kompetencē. 

Nevēlēšanās apspriesties ar ECB
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Grieķijas valdības nevēlēšanās pirms Likuma 3655/2008 
par Grieķijas Bankas neatkarību un darbības autonomiju pieņemšanas apspriesties ar ECB par 
tā iespējamajām negatīvajām sekām, iespējams, ir Padomes Lēmuma (EK) Nr. 415/982 un 
EK līguma 10. panta un 105. panta 4. daļas otrā ievilkuma noteikumu pārkāpums. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Grieķijas valdība nav ņēmusi vērā a aposteriori ECB 
Atzinumu CON/2008/133.

Likuma 3655/2008 mērķis ir Grieķijas sociālās apdrošināšanas sistēmas un citu 
apdrošināšanas noteikumu reforma. Reformas būtiskākais uzdevums ir uzlabot pensiju 
sistēmas ilgtspējību, nosakot konkrētu pensionēšanās vecumu, paredzot stimulus 
nodarbinātības turpināšanai un regulējot ar papildu pensiju shēmām saistītos jautājumus. Šīs 
reformas īstenošanas rezultātā ievērojami samazinājās arī ārkārtīgi lielais sociālās 
apdrošināšanas iestāžu skaits, kuras ir integrētas un apvienotas skaitliski ierobežotās 
struktūrās. Citu šīs apvienošanās skarto iestāžu starpā bija arī Grieķijas Bankas pensiju fonds, 
ko pievienoja valsts fondam IKA-ETAM.

EK līguma 10. pants ietver vispārīgus noteikumus, kas nosaka, ka dalībvalstis nodrošina to 
pienākumu izpildi, kas izriet no EK līguma, un atturas no pasākumiem, kas varētu traucēt šā 
līguma mērķu sasniegšanu4. Piemēram, EK līguma 105. panta 4. punkta 2. apakšpunkts 
nosaka, ka valstu varas iestādes apspriežas ar ECB par visiem likumprojektiem, kas ir ECB 
kompetencē, bet ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, ko Padome izvirzījusi saskaņā ar 
107. panta 6. punktā paredzēto procedūru.
                                               
1 ECBS uzdevumi citu starpā ir Kopienas monetārās politikas definēšana un īstenošana, 
valūtas maiņas operāciju veikšana, dalībvalstu oficiālo ārvalstu valūtas rezervju turēšana un 
pārvaldīšana, norēķinu sistēmu vienmērīgas darbības veicināšana u. c.
2 Padomes 1998. gada 29. jūnija lēmums par to, kā valstu iestādes apspriežas ar Eiropas 

Centrālo banku par tiesību aktu projektiem.
3 ECB 2008. gada 19. marta atzinums par Grieķijas sociālās apdrošināšanas sistēmas reformas 

likumprojektu (CON/2008/13).
4 Dalībvalstis veic gan vispārējus, gan īpašus atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu to 
pienākumu izpildi, kas izriet no šā līguma vai ko rada Kopienas iestāžu darbība. Tās 
atvieglina Kopienas uzdevumu veikšanu. Tās atturas no visiem pasākumiem, kas varētu 
traucēt šā līguma mērķu sasniegšanu. 
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Padomes Lēmuma Nr. 415/98 2. pantā ir noteikti jautājumi, saistībā ar kuriem dalībvalstis 
apspriežas ar ECB: valūtas lietas, maksāšanas līdzekļi, valstu centrālās bankas, monetārās, 
finanšu, banku, maksājumu sistēmu un maksājumu bilances statistikas vākšana, apkopošana 
un izplatīšana, maksājumu un norēķinu sistēmas, noteikumi, ko piemēro finanšu iestādēm 
tiktāl, ciktāl tie materiāli ietekmē finanšu iestāžu un tirgu stabilitāti. 

Komisija uzskata, ka Grieķijas Bankas pensiju fonda pievienošana valsts fondam IKA-ETAM 
pensiju sistēmas reformas īstenošanas laikā ir jautājums, kas attiecas uz dalībvalsts centrālo 
banku. Kā jau minēts iepriekš, dalībvalstu centrālo banku uzdevumi ir minēti Padomes 
lēmuma 2. pantā. Tādējādi Grieķijas valdības pienākums bija apspriesties ar ECB pirms 
paredzētā tiesību akta pieņemšanas. 

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzēja viedoklim, ka Grieķijas valdības nevēlēšanās 
apspriesties ar ECB par attiecīgā likuma pieņemšanu ir EK līguma 10. panta un 105. panta 
4. punkta otrā ievilkuma noteikumu un Padomes Lēmuma Nr. 415/98 pārkāpums. 

Secinājumi

Komisija secina, ka Likums 3655/2008 nav pretrunā monetārās finansēšanas aizliegumam, 
kas noteikts EK līguma 101. pantā un Padomes Regulā (EK) Nr. 3603/93.

Komisija neizprot lūgumraksta iesniedzēja secinājumu, ka Grieķijas valdības nevēlēšanās 
apspriesties ar Grieķijas Banku ir Grieķijas Bankas neatkarības apdraudējums, kā noteikts 
EK līguma 108. pantā. Tomēr Komisija izprot lūgumraksta iesniedzēja nostāju, ka Grieķijas 
valdības rīcība pilnībā neatbilst centrālās bankas statūtu noteikumiem. 

Attiecībā uz nevēlēšanos apspriesties ar ECB Komisija atgādinās Grieķijas varas iestādēm to 
pienākumu un informēs par tās nodomu iesniegt šo jautājumu izskatīšanai Eiropas Kopienu 
Tiesā, ja arī turpmāk netiks nodrošināta šā pienākuma izpilde. 

Komisija pašlaik neplāno uzsākt pārkāpumu procedūru pret Grieķiju. 


