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Suġġett: Petizzjoni 0678/2008, ippreżentata minn Nikos Frangakis, ta’ nazzjonalità 
Griega, f'isem iid-ditta tal-avukati ta’ Souriadakis, Frangakis, Skaltsas u 
Pantelakis, dwar ir-riforma tal-Fond tal-Pensjoni tal-Istaff tal-Bank tal-
Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant u d-ditta tal-avukati msemmija hawn fuq jirrappreżentaw l-Assoċjazzjoni tal-
Impjegati tal-Bank tal-Greċja, li ġiet stabbilita fl-1928 u għandha 2602 membri. Il-
petizzjonant iqis li, bħala riżultat tal-liġi Griega 3655/2008 ppubblikata reċentement dwar ir-
riforma amministrattiva u organizzazzjonali tas-sistema tas-sigurtà soċjali u regoli oħra tal-
assigurazzjoni, il-Fond tal-Pensjoni tal-Istaff tal-Bank tal-Greċja (TSP-TE) se jkun inkorporat 
fil-Fond Ġenerali tas-Sigurtà Soċjali Griega – Fond Konġunt tal-Impjegati tas-Sigurtà Soċjali 
(IKA-.ETAM). Il-petizzjonant jenfasizza l-opinjoni maħruġa mill-Bank Ċentrali Ewropew 
(EBB) li tiddikjara li r-regoli msemmija hawn fuq probabbilment ifixklu l-indipendenza 
ekonomika tal-Bank tal-Greċja u tmur kontra l-Artikolu 101 tat-Trattat tal-KE, li jipprojbixxi 
l-faċilitajiet tal-kreditu mogħtija lil korpi tas-settur pubbliku, kif stabbilit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 3603/93 li jispeċifika d-definizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-
projbizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 104 u 104b (1) tat-Trattat. Huwa jsemmi wkoll li l-
Bank Ċentrali Ewropew iqis li waħda mid-dispożizzjonijiet adottati tmur kontra l-Artikolu 
105(4) tat-Trattat tal-KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/415/KE dwar il-konsultazzjoni tal-Bank 
Ċentrali Ewropew mill-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward ta’ dispożizzjonijiet leġiżlattivi 
abbozzati. Il-petizzjonant jenfasizza wkoll il-fatt li l-opinjoni tal-BĊE ma ġietx ikkunsidrata 
mill-gvern Grieg, li ressaq il-liġi abbozzata għall-votazzjoni mingħajr ma neħħa d-
dispożizzjoni inkwistjoni, u għaldaqstant huwa jappella lill-Parlament Ewropew biex 
jindirizza l-kwistjoni u jieħu l-miżuri meħtieġa bl-għan li jassigura l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-UE relevanti.

2. Ammissibilità
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Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Fl-Opinjoni tagħha tad-19 ta’ Marzu 2008 dwar il-Liġi abbozzata li tikkonċerna r-riforma tas-
sistema tas-sigurtà soċjali Griega (CON/2008/13), il-BĊE qajjem tħassib dwar il-
kompatibilità ta’ xi dispożizzjonijiet mal-indipendenza tal-Bank Ċentrali Grieg u l-
projbizzjoni tal-finanzjament monetarju skont it-Trattat tal-KE. 

Il-Kummissjoni investigat il-kwistjoni u talbet informazzjoni aġġornata dwar is-sitwazzjoni 
finanzjarja tal-fond tal-pensjoni tal-Bank tal-Greċja mill-awtoritajiet nazzjonali. Wara l-
analiżi fid-dettall tad-dejta ġdida li rċeviet il-Kummissjoni, hija tasal għall-konklużjoni li l-
liġi rispettiva ma kisritx ir-regoli tat-Trattat dwar l-indipendenza tal-Bank Ċentrali u l-
projbizzjoni tal-finanzjament monetarju. Il-Kummissjoni żammet il-BĊE infurmat il-ħin kollu 
u qasmet miegħu l-informazzjoni kollha li rċeviet. 

Il-petizzjoni 

F’Marzu 2008, ġiet adottata riforma sinifikanti tas-sistema tal-pensjoni fil-Greċja mil-Liġi 
3655/2008 dwar “Ir-riforma amministrattiva u organizzazzjonali tas-sistema tas-sigurtà soċjali 
u dispożizzjonijiet oħra tas-sigurtà”. Ir-riforma timmira b’mod partikulari li żżid is-
sostenibilità tas-sistema tal-pensjoni billi tipprovdi għal età speċjali għall-itirar, toħloq 
inċentivi għan-nies biex jibqgħu fis-servizz, u tirregola kwistjonijiet li jirrelataw ma’ skemi 
supplimentari għall-irtirar. Naqqset ukoll b’mod sinifikanti n-numru enormi ta’ entitajiet tas-
sigurtà soċjali eżistenti li għandhom jiġu integrati f’numru limitat ta’ strutturi. Fost il-fondi 
affettwati minn din il-fużjoni kien hemm il-Bank tal-Greċja, li ġie integrat fil-fond IKA-
ETAM li huwa amministrat mill-Istat. 

Il-petizzjonanti kkontestaw l-inklużjoni tal-fond tal-pensjoni tal-Bank tal-Greċja fil-fond 
amministrat mill-Istat u qajmu bosta kwistjonijiet li jikkonċernaw il-ksur tal-Liġi Ewropea 
minn ċertu dispożizzjonijiet tal-Liġi 3655/2008.

L-elementi msemmija f’din il-petizzjoni huma wkoll suġġetti għal ilment formali.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Il-Kummissjoni temmet l-eżami tal-petizzjoni. Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta u tal-
informazzjoni addizzjonali li l-Kummissjoni kienet kapaċi tikseb mill-awtoritajiet Griegi 
kompetenti, il-Kummissjoni tagħmel l-osservazzjonijiet li ġejjin: 

Kompatibilità mal-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju
Kien indikat fl-ittra li l-kombinazzjoni tal-Artikolu 1 u l-Artikolu 2, paragrafu 4 tal-Liġi 
3655/2008 jobbliga l-Bank tal-Greċja biex iħallas kull sena lill-aġenzija IKA-ETAM tal-Istat 
somom importanti għal attivitajiet koperti mill-Istat. Skont il-petizzjonant, obbligu legali bħal 
dak għal Bank Ċentrali biex jiffinanzja bir-riżorsi tiegħu stess, ċertu persuni legali tal-liġi 
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pubblika għall-attivitajiet tal-Istat jiksru l-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju skont l-
Artikolu 101 paragrafu 1 tat-Trattat tal-KE. 

Il-fond tal-pensjoni tal-Bank tal-Greċja ġie integrat fil-fond IKA-ETAM li huwa amministrat 
mill-Istat matul ir-riforma tas-sistema tal-pensjoni Griega. Bħala kumpens għal dan it-
trasferiment ta’ obbligi mill-Bank Ċentrali għall-Istat, il-Liġi tirrikjedi li l-Bank Ċentrali 
jħallas kull sena lil dan il-fond amministrat mill-Istat ammont ta’ EUR 23 miljun għal perjodu 
ta’ 15-il sena (total ta’ EUR 345 miljun). 

L-Artikolu 101 paragrafu 1 tat-Trattat tal-KE jipprevedi li l-faċilitajiet ta’ self kurrenti jew 
kull tip ieħor ta’ faċilità tal-kreditu mal-banek ċentrali nazzjonali favur l-istituzzjonijiet u l-
korpi Komunitarji, l-amministrazzjonijiet ċentrali, l-awtoritajiet reġjonali, lokali jew pubbliċi 
oħra, korpi oħra mmexxija mil-liġi pubblika jew mill-impriżi pubbliċi tal-Istati Membri 
għandhom jiġu pprojbiti. Dan huwa validu wkoll għax-xiri dirett mill-Bank Ċentrali ta’ 
strumenti ta’ kreditu minn dawn l-entitajiet tas-settur pubbliku. 
Sabiex jiġi evalwat jekk il-kumpens ikkontestat għandu jitqies bħala assistenza finanzjarja 
pprojbita mill-Artikolu 101 tal-KE, il-Kummissjoni ddeċidiet li tibbaża l-analiżi tagħha fuq 
evalwazzjoni attwarja aġġornata tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-fond tal-pensjoni tal-Bank 
Ċentrali. Din l-evalwazzjoni inkludiet, b’mod partikulari, informazzjoni dwar l-assi ttrasferiti 
jew il-kontribuzzjonijiet imħallsa mill-Bank tal-Greċja tul dawn l-aħħar ħames snin, is-
sitwazzjoni finanzjarja attwali tal-fond u l-evoluzzjoni mistennija tas-sitwazzjoni finanzjarja 
tagħha. Għal din tal-aħħar, il-Kummissjoni talbet validazzjoni taċ-ċifri relevanti minn awditur 
indipendenti. 

Ġiet ippreparata analiżi ta’ 15-il sena tal-fluss tal-likwidità tal-assi u l-obbligi tat-taqsima tal-
fond tal-pensjoni tal-Bank tal-Greċja li ġiet integrata fil-Fond tas-Sigurtà Soċjali ewlieni. Dan 
l-eżami qies li l-impjegati futuri tal-Bank Ċentrali se jsiru membri tal-IKA-ETAM u mhux se 
jkunu membri tat-taqsima tal-Bank tal-Greċja. L-iskop ta’ din l-analiżi kien li jiġu mqabbla d-
dħul u l-ħruġ tal-fond tul dawn l-aħħar 15-il sena sabiex jiġi evalwat kull żbilanċ possibbli.

Ir-riżultat tagħha juri li l-kontribuzzjonijiet annwali mħallsa mill-Bank tal-Greċja lill-IKA-
ETAM u l-qligħ tal-assi s’issa mhumiex biżżejjed biex ikopru l-obbligi futuri mistennija 
ttrasferiti mill-Bank tal-Greċja lill-IKA-ETAM. Għaldaqstant, il-Bank tal-Greċja mhuwiex 
jiffinanzja obbligi li jappartienu lill-Istat: de facto huwa aktar l-Istat li qiegħed jissussidja l-
iskema tal-pensjoni tal-Bank. 

Billi tibbażata fuq l-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-fond u fuq ir-riżultat tal-
verifika tal-validazzjoni, il-Kummissjoni tasal għall-konklużjoni li d-dispożizzjonijiet 
rispettivi tal-Liġi 3655/2008 ma kisrux il-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju skont l-
Artikolu 101 paragrafu 1 tat-Trattat tal-KE. 

Se jiġu diskussi hawn taħt ir-rimarki ulterjuri tal-petizzjonant taħt dan il-punt, fejn isostni li l-
liġi rispettiva tikser ukoll l-indipendenza finanzjarja tal-Bank tal-Greċja.

Il-petizzjonant jiddikjara li l-Artikolu 2 tal-Liġi 3655/2008 jmur kontra ir-Regolament tal-
Kunsill Nru 3603/93/KE1. Jiġi indikat li d-dispożizzjoni rispettiva tista’ tobbliga l-Bank tal-

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3603/93 tat-13 ta’ Diċembru 1993 li jispeċifika d-
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Greċja biex jagħmel tranżazzjonijiet li jistgħu jikkostitwixxu ksur tal-Artikolu 1, paragrafu 
(1b) tar-Regolament tal-Kunsill dwar id-definizzjoni tat-termini meħtieġa għall-applikazzjoni 
ta' projbizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 104 tat-Trattat li jikkonċerna l-ħelsien minn żbilanċi 
fiskali eċċessivi.

L-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill jipprovdi kjarifika ta’ bosta termini li jiġu użati 
għall-iskopijiet tal-Artikolu 104 u 104(b)(1) tat-Trattat tal-KE. Matul ir-ristrutturazzjoni tat-
Trattat tal-KE mit-Trattat ta’ Amsterdam fl-1997, inter alia, dawn l-artikoli ġew innumerati 
mill-ġdid minn Artikolu 104 għal Artikolu 101 u minn Artikolu 104(b) għal Artikolu 103. 
Konsegwentement, il-Kummissjoni ma tistax issegwi r-raġunament tal-petizzjonant li d-
definizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3603/93 se japplikaw għall-preżent l-
Artikolu 104 tat-Trattat tal-KE li fih obbligu għall-Istati Membri li jevitaw żbilanċi eċċessivi 
tal-gvern peress li dan l-Artikolu mhuwiex indirizzat mir-Regolament tal-Kunsill. 

Fir-rigward tar-rimarki ulterjuri dwar il-ksur tal-projbizzjoni tal-finanzjament monetarju, il-
Kummissjoni tirreferi għall-konklużjonijiet preċedenti tagħha ta’ hawn fuq. 

Il-Kummissjoni tasal għall-konklużjoni li d-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Liġi 3655/2008 ma 
kisrux id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3603/93. 

Fir-rigward tal-aħħar rimarka, li l-BĊE huwa obbligat skont l-Artikolu 237 d u l-Artikolu 230, 
sottoparagrafu 3 tat-trattat tal-KE li jirrikorri għall-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il-
Kummissjoni hija tal-opinjoni li dawn ir-rimarki ma għandhomx jiġu ttrattati mill-
Kummissjoni iżda mill-BĊE, l-aħħar wieħed huwa d-destinatarju adattat. Madankollu, għandu 
jiġi nnotat li l-Artikolu 237(d), jikkonċerna ksur li kkommettew il-banek ċentrali nazzjonali, li 
jista’ ma jkunx il-każ f’dan il-kuntest. 

Ksur tal-indipendenza tal-Bank tal-Greċja
Bħala t-tielet punt, il-petizzjonant isostni li l-Bank tal-Greċja ġie eskluż mill-parteċipazzjoni, 
li ngħatatlu legalment, fil-proċedura leġizlattiva li wasslet għall-inklużjoni tal-fond tal-
pensjoni tal-Bank tal-Greċja fil-fond tal-IKA ETAM u li kienet tirrikjedi r-reviżjoni tal-Istatut 
tal-Bank tal-Greċja. F’dan ir-rigward, il-ksur tal-Artikolu 38, 71 u 74 tal-Istatut tal-Bank 
Ċentrali jissemma wkoll. Jiġi sostnut ukoll li l-ommissjoni tal-gvern Grieg li jikkonsulta l-
Bank tal-Greċja tikkostitwixxi restrizzjoni tal-irwol tiegħu u taffettwa b’mod negattiv l-
indipendenza operattiva tiegħu. 

Il-Kummissjoni tifhem il-punt tal-petizzjonant li skont l-Istatut tal-Bank tal-Greċja, waħda 
mir-responsabiltajiet tal-Bank Ċentrali hija li tipprovdi wkoll kopertura tas-sigurtà soċjali 
kemm għall-istaff li għadu jaħdem u kif ukoll għal dak li rtira. Dan jintwera mill-Artikolu 38, 
l-aħħar paragrafu li jiddikjara li l-Bank Ċentrali għandu jħallas is-salarju, il-pensjonijiet u kull 
remunerazzjoni oħra lill-istaff tiegħu fuq it-termini stabbiliti mill-Kunsill Ġenerali. Barra 
minn hekk, l-Artikolu 71 jirreferi, inter alia, għall-pagamenti tal-Bank Ċentrali lill-istaff irtirat 
li se jiġu mnaqqsa mid-dħul gross meta jiġi kkalkulat il-profitt nett annwali tal-Bank. Barra 
minn dan, l-Artikolu 74 jgħid li f’każ ta’ dissoluzzjoni tal-Bank Ċentrali, l-Istat għandu 
jassumi obbligu perfett u bis-sħiħ fuq obbligi preċedentement marbuta mal-bank lejn is-

                                                                                                                                                  
definizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-projbizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 104 u 104b (1) 
tat-Trattat.



CM\777602MT.doc 5/7 PE423.658v01-00

MT

servizz tiegħu u l-istaff bil-pensjoni fir-rigward tad-drittijiet kollha tagħhom. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni tista' ssegwi l-argumentazzjoni tal-petizzjonant li l-inklużjoni tal-fond tal-
pensjoni tal-Bank tal-Greċja fil-fond tal-IKA ETAM kellha tirrikjedi reviżjoni tal-Istatut tal-
Bank Ċentrali. 

Barra minn hekk, kif jiddikjara l-Artikolu 7 tal-Istatut li l-Istatut preżenti jista’ jiġi emendat 
minn deċiżjoni tal-Laqgħa Ġenerali tal-Partijiet Interessati, irratifikata mil-Liġi, il-
Kummissjoni hija tal-opinjoni li emenda bħal dik ma kellhiex issir mingħajr l-involviment 
formali tal-korpi għat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali. 

Madankollu, il-Kummissjoni ma tikkunsidrax l-esklużjoni tal-Bank Ċentrali f’dan il-każ bħala 
ksur tal-indipendenza tiegħu skont l-Artikolu 108 tat-Trattat tal-KE.

Skont l-Artikolu 108 tat-Trattat tal-KE, il-gvernijiet tal-Istati Membri jintrabtu li jirrispettaw 
l-indipendenza tal-banek ċentrali nazzjonali u li ma jfittxux li jinfluwenzaw il-membri tal-
korpi għat-teħid tad-deċiżjonijiet fit-twettiq tal-ħidmiet tagħhom. Fi kliem ieħor, it-Trattat tal-
KE jħares l-indipendenza ta’ Bank Ċentrali sa fejn huwa meħtieġ biss għat-twettiq tal-ħidmiet 
tiegħu.

L-objettivi u l-ħidmiet tas-SEBĊ huma elenkati, b’mod partikulari, fl-Artikolu 105 (2) tat-
Trattat tal-KE u l-Istatut tas-SEBĊ1. F’dawn id-dispożizzjonijiet, l-obbligu tal-Banek Ċentrali 
nazzjonali “biex jassiguraw il-pensjonijiet tal-istaff tagħhom” mhuwiex la previst b’mod 
espliċitu u lanqas jista’ obbligu bħal dan jiġi interpretat. 

Għall-istess raġunijiet, il-Kummissjoni ma taqsamx l-opinjoni li d-dispożizzjonijiet tal-Liġi 
3655/2008 jisgħu jipperikolaw l-indipendenza finanzjarja tal-Bank tal-Greċja. 

Il-Kummissjoni tasal għall-konklużjoni li l-fatt li l-Bank Ċentrali Grieg ma ġiex ikkonsultat 
mill-gvern Grieg qabel l-inklużjoni tal-fond tal-pensjoni tiegħu fil-IKA-ETAM ma 
jikkostitwix ksur tal-indipendenza tal-Bank tal-Greċja kif stabbilit mill-Artikolu 108 tat-
Trattat tal-KE. Madankollu, il-Kummissjoni tista’ tifhem il-pożizzjoni tal-petizzjonant li l-
approċċ tal-gvern Grieg ma kienx konformi bis-sħiħ mal-Istatuti tal-Bank Ċentrali. 
Madankollu, din il-kwistjoni taqa’ taħt il-kompetenza tal-qrati Griegi relevanti.

Nuqqas ta’ konsultazzjoni tal-BĊE
Il-petizzjonant jindika li l-ommissjoni tal-gvern Grieg fil-konsulenza preċedenti mal-BĊE 
dwar il-possibilità ta’ effetti mhux mixtieqa tal-Liġi 3655/2008 dwar l-indipendeza u l-
awtonomija operattiva tal-Bank tal-Greċja jikkostitwixxi ksur tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (KE) 
Nru 415/982 flimkien mal-Artikoli 10 u 105, paragrafu 4, it-tieni inċiż tat-Trattat tal-KE.

                                               
1 Il-ħidmiet tas-SEBĊ jinkludu, inter alia, id-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika 
monetarja tal-Komunità, il-kondotta tal-operazzjonijiet ta’ skambju barrani, iż-żamma u l-
immaniġġjar tar-riservi barranin uffiċjali tal-Istati Membri, il-promozzjoni tal-operat bla xkiel 
ta’ sistemi ta' ħlas, eċċ. 
2 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta’ Ġunju 1998 dwar il-konsultazzjoni tal-Bank Ċentrali 

Ewropew mill-awtoritajiet nazzjonali li tirrigwarda d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi abbozzati.  
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Barra minn hekk, jiġi sostnut li l-Gvern Grieg kellu jqis a posteriori l-Opinjoni tal-BĊE CON 
2008/131 .

L-iskop tal-Liġi 3655/2008 hija r-riforma tas-Sistema Griega tas-Sigurtà Soċjali u 
dispożizzjonijiet tas-sigurtà relatati. Notevolment, ir-riforma timmira b’mod partikulari li żżid 
is-sostenibilità tas-sistema tal-pensjoni billi tipprovdi għal eta’ speċjali għall-itirar, toħloq 
inċentivi għan-nies biex jibqgħu fis-servizz, u tirregola kwistjonijiet li jirrelataw ma’ skemi 
supplimentari għall-irtirar. Naqset ukoll b’mod sinifikanti n-numru enormi ta’ entitajiet tas-
sigurtà soċjali eżistenti li għandhom jiġu integrati f’numru limitat ta’ strutturi. Fost il-fondi 
affettwati minn din il-fużjoni kien hemm il-Bank tal-Greċja, li ġie integrat fil-fond IKA-
ETAM li huwa amministrat mill-Istat. 

L-Artikolu 10 tat-Trattat tal-KE huwa dispożizzjoni ġenerali li tipprevedi li l-Istati Membri 
għandhom jassiguraw it-twettiq tal-obbligi li jirriżultaw mit-Trattat tal-KE u biex iżommu 
lura minn miżuri li jistgħu jfixklu l-kisba tal-objettivi tat-Trattat.2 B’mod aktar speċifiku, l-
Artikolu 105, paragrafu 4, sottoparagrafu 2 tat-Trattat tal-KE jiddikjara li l-BĊE għandu jiġi 
kkonsultat mill-awtoritajiet nazzjonali dwar kull dispożizzjonijiet leġiżlattivi abbozzati fil-
qasam ta' kompetenza tiegħu, iżda fi ħdan il-limiti u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-
Kunsill skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107, paragrafu 6. 

L-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 415/98 jispeċifika l-kwistjonijiet li dwarhom l-
Istati Membri għandhom jikkonsultaw il-BĊE: il-kwistjonijiet ta’ valuta, il-mezzi ta’ ħlas, il-
banek ċentrali nazzjonali, il-ġbir, il-kumpilazzjoni u d-distribuzzjoni monetarja, finanzjarja, 
bankarja, is-sistemi ta’ ħlas u l-bilanċ tal-istatistika tal-ħlas, is-sistemi ta’ ħlas u ta’ kumpens, 
ir-regoli applikabbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji sakemm huma jinfluwenzaw b’mod 
materjali l-istabilità tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji. 

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-inklużjoni tal-fond tal-pensjoni tal-Bank tal-Greċja fil-
fond IKA-ETAM amministrat mill-Istat matul ir-riforma tal-pensjoni hija kwistjoni li 
taffettwa l-Bank Ċentrali nazzjonali. Kif jintwera hawn fuq, il-Banek Ċentrali nazzjonali jiġu 
elenkati fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill. Għaldaqstant, il-Gvern Grieg ġie obbligat li 
jikkonsulta l-BĊE minn qabel dwar il-miżuri legali intenzjonati. 

Il-Kummissjoni taqsam il-pożizzjoni tal-petizzjonant dwar il-ksur tal-Artikolu 10 u 105, 
paragrafu 4, it-tieni indent tat-Trattat tal-KE flimkien mad-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 415/98 
mill-ommissjoni tal-Gvern Grieg għal konulenza preċedenti mal-BĊE dwar din il-Liġi. 

Konklużjonijiet 

Il-Kummissjoni tasal għall-konklużjoni li l-Liġi 3655/2008 ma kisritx il-projbizzjoni fuq il-

                                               
1 L-Opinjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Marzu 2008 dwar liġi abbozzata li tikkonċerna r-riforma tas-

sistema Griega tas-sigurtà soċjali (CON//2008/13) 
2 L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha, kemm jekk ġenerali jew 
partikulari, biex jassiguraw it-twettiq tal-obbligi li jirriżultaw mit-Trattat jew li rriżultaw minn 
azzjoni meħuda mill-istituzzjonijiet tal-Komunità. Huma għandhom jiffaċilitaw il-kisba tal-
ħidmiet Komunitarji. Huma għandhom jastjenu minn kull miżura li tista’ tfixkel il-kisba tal-
objettivi ta’ dan it-Trattat.
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finanzjament monetarju skont l-Artikolu 101 tat-Trattat tal-KE u r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 3603/93. 

Il-Kummissjoni ma tifhimx il-konklużjoni tal-petizzjonant li n-nuqqas ta’ konsultazzjoni tal-
Bank tal-Greċja mill-gvern Grieg jikkostitwixxi ksur tal-indipendenza tal-Bank tal-Greċja 
skont l-Artikolu 108 tat-Trattat tal-KE. Madankollu, il-Kummissjoni tista’ tifhem il-
perspettiva tal-petizzjonant li l-approċċ tal-gvern Grieg ma kienx konformi bis-sħiħ mal-
Istatuti tal-Bank Ċentrali. 

F’dak li jirrigwarda n-nuqqas ta’ konsultazzjoni tal-BĊE, il-Kummissjoni se tfakkar l-
awtoritajiet Griegi fl-obbligi tagħhom u bl-intenzjoni tiegħu li jressaq l-kwistjoni quddiem il-
Qorti tal-Ġustizzja f’każ ta’ ksur persistenti ta’ dan l-obbligu. 

Il-Kummissjoni mhux beħsiebha, għalissa, li tiftaħ proċedura ta’ ksur kontra l-Greċja. 


