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Betreft: Verzoekschrift 0678/2008 ingediend door Nikos Frangakis (Griekse 
nationaliteit), namens het advocatenkantoor “Souriadakis - Frangakis -
Skaltsas - Pantelakis”, over de hervorming van het “Pensioenfonds voor het 
Personeel van de Bank of Greece” (de Griekse centrale bank)

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

 Indiener en bovengenoemd advocatenkantoor vertegenwoordigen de "Vereniging van 
Werknemers van de Bank of Greece", die in 1928 is opgericht en 2602 leden heeft. Indiener 
wijst erop dat volgens de recentelijk openbaar gemaakte Griekse wet 3655/2008 betreffende 
de administratieve en organisatorische hervorming van de socialeverzekeringsregeling en 
andere verzekeringsbepalingen het "Pensioenfonds voor het Personeel van de Bank of Greece 
(TSP-TE)" zal worden opgenomen in het "Grieks Algemeen Verzekeringsfonds –
Gemeenschappelijk Verzekeringsfonds voor Werknemers in Loondienst (IKA-ETAM)". 
Indiener benadrukt dat bovengenoemde bepaling, onder verwijzing naar een advies van de 
Europese Centrale Bank (ECB), waarschijnlijk de economische onafhankelijkheid van de 
Griekse centrale bank zal ondermijnen en in strijd zal zijn met artikel 101 van het EU-
Verdrag, dat verbiedt dat organen binnen de publieke sector kredietfaciliteiten worden 
toebedeeld, wat met name is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 3603/93 van de Raad tot 
vaststelling van de definities voor de toepassing van de in artikel 104 en artikel 104 B, lid 1, 
van het Verdrag vastgelegde verbodsbepalingen. Indiener verklaart verder dat de Europese 
Centrale Bank erop heeft gewezen dat een van de aangenomen bepalingen in strijd is met 
artikel 105, lid 4 van het EU-Verdrag en met Beschikking 98/415/EG van de Raad betreffende 
de raadpleging van de Europese Centrale Bank door de nationale autoriteiten over ontwerpen 
van wettelijke bepalingen. Indiener wijst er verder op dat de Griekse regering heeft nagelaten 
rekening te houden met het advies van de Europese Centrale Bank, maar het wetsvoorstel in 
stemming heeft gebracht zonder de omstreden bepaling te schrappen, en hij verzoekt daarom 
het Europees Parlement de zaak in behandeling te nemen en de nodige maatregelen te nemen 
om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de op dit gebied geldende EU-wetsbesluiten 
worden nageleefd.
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2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

In zijn advies van 19 maart 2008 over het wetsvoorstel inzake de hervorming van het Griekse 
sociale stelsel (CON/2008/13) uit de ECB zich bezorgd over de mate waarin bepaalde 
bepalingen verenigbaar zijn met de onafhankelijkheid van de Griekse centrale bank en het 
verbod van monetaire financiering als bepaald in het EG-Verdrag. 

De Commissie heeft deze kwestie onderzocht en de Griekse nationale autoriteiten verzocht 
nadere informatie te verstrekken over de financiële situatie van het pensioenfonds van de 
Bank of Greece. Na een grondige analyse van deze nieuwe informatie kwam de Commissie 
tot de conclusie dat de betreffende wet niet in strijd is met de bepalingen van het Verdrag 
inzake de onafhankelijkheid van centrale banken en het verbod van monetaire financiering. 
De Commissie heeft de ECB voortdurend op de hoogte gehouden en ontvangen informatie 
meteen doorgestuurd. 

Het verzoekschrift 

De goedkeuring van wet 3655/2008 inzake de administratieve en organisatorische hervorming 
van het sociale stelsel en andere verzekeringsregels in maart 2008 was het startschot voor een 
ingrijpende hervorming van het Griekse pensioenstelsel. Het doel van de hervorming is met 
name te komen tot meer duurzaamheid van het pensioenstelsel langs de weg van een speciale 
pensioenleeftijd, het creëren van stimulansen zodat mensen later met pensioen gaan en het 
regelen van vraagstukken met betrekking tot een aanvullend ouderdomspensioen. Verder leidt 
de wet tot een drastische verlaging van het enorme aantal sociale verzekeringsentiteiten en 
een opgaan in een beperkt aantal structuren. Een van de fondsen waarop dit samengaan ook 
van toepassing is, is het fonds van de Bank of Greece, dat werd geïntegreerd in het 
overheidsfonds IKA-ETAM. 

Indieners maken bezwaar tegen opname van het pensioenfonds van de Bank of Greece in het 
overheidsfonds en voert tal van voorbeelden aan waaruit naar zijn mening blijkt dat bepaalde 
bepalingen van de Griekse wet 3655/2008 in strijd zijn met Europese wetgeving.

De in dit verzoekschrift aangevoerde elementen maken ook deel uit van een formele klacht.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 

De Commissie heeft de behandeling van het verzoekschrift afgerond. Gezien de ontvangen 
informatie en de informatie die aan de Commissie werd verstrekt door de verantwoordelijke 
Griekse autoriteiten, voert de Commissie het volgende aan: 
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Verenigbaarheid met het verbod van monetaire financiering 
In de brief werd er al op gewezen dat artikel 1 in samenhang met artikel 2, lid 4 van wet 
3655/2008 de Bank of Greece ertoe verplicht om jaarlijks forse betalingen voor 
overheidsactiviteiten te doen aan het overheidsorgaan IKA-ETAM. Volgens de indiener is een 
dergelijke wettelijke verplichting van een centrale bank tot het doen van betalingen uit eigen 
middelen aan bepaalde publiekrechtelijke personen in het kader van overheidsactiviteiten in 
strijd met het verbod van monetaire financiering als bepaald in artikel 101, lid 1 van het EG-
Verdrag. 

Het pensioenfonds van de Bank of Greece werd opgenomen in het overheidsfonds IKA-
ETAM in het kader van de hervorming van het Griekse pensioenstelsel. Ter compensatie voor 
deze overdracht van passiva van de centrale bank aan de staat legt de wet de centrale bank de 
verplichting op om jaarlijks een bedrag van 23 miljoen EUR te betalen aan het overheidsfonds 
en dat gedurende een periode van 15 jaar (in totaal 345 miljoen EUR). 

Artikel 101, lid 1 van het EG-Verdrag bepaalt dat voorschotten in rekening-courant of andere 
kredietfaciliteiten bij nationale centrale banken ten behoeve van instellingen of organen van 
de Gemeenschap, centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere 
publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de lidstaten verboden zijn. Ditzelfde 
geldt ook voor het rechtstreeks kopen door nationale centrale banken van schuldbewijzen van 
rechtspersonen van de overheidssector. 
Om te kunnen beoordelen in hoeverre deze omstreden compensatie dient te worden 
beschouwd als een uit hoofde van artikel 101 van het EG-Verdrag verboden financiële steun, 
heeft de Commissie besloten om haar analyse te baseren op een up-to-date actuariële raming 
van de financiële situatie van het pensioenfonds van deze centrale bank. Deze evaluatie betrof 
met name informatie betreffende de overgedragen activa of bijdragen die de Bank of Greece 
de afgelopen vijf jaar heeft betaald, de huidige financiële situatie en de verwachte 
ontwikkeling van het fonds. Ten aanzien hiervan heeft de Commissie een onafhankelijke 
accountant om een validering van de relevante cijfers verzocht. 

Er werd een cashflowanalyse voorbereid van de activa en passiva van het in de algemene kas 
van de sociale zekerheid geïntegreerde pensioenfonds van de Bank of Greece over 15 jaar. 
Hierbij werd rekening gehouden met het feit dat de toekomstige medewerkers van deze 
centrale bank leden worden van IKA-ETAM en geen leden meer zullen zijn van een sectie 
van de Bank of Greece. Deze analyse had tot doel de in- en uitstroom van het fonds over de 
komende 15 jaar te vergelijken om vast te stellen of er sprake is van een eventueel tekort. 

Het resultaat toont aan dat de jaarlijkse bijdragen van de Bank of Greece aan IKA-ETAM en 
de aandelenreturns volstrekt onvoldoende zijn om de verwachte verplichtingen van de Bank 
of Greece jegens IKA-ETAM te dekken. Daarom financiert niet de Bank of Greece 
overheidsverplichtingen, maar subsidieert de staat in feite het pensioenstelsel van de bank. 

Gezien de beoordeling van de financiële situatie van het fonds en het resultaat van het 
validatie-onderzoek komt de Commissie tot de conclusie dat de betreffende bepalingen van 
Wet 3655/2008 niet in strijd zijn met het verbod van monetaire financiering als bepaald in 
artikel 101, lid 1 van het EG-Verdrag. 

De overige aanmerkingen van de indiener over dit punt waarin hij stelt dat de betreffende wet 
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ook in strijd is met de financiële onafhankelijkheid van de Bank of Greece, worden hierna 
besproken.

Indiener stelt dat artikel 2 van wet 3655/2008 in strijd is met Verordening (EG) nr. 3603/93 
van de Raad1. Hij wijst erop dat de betreffende bepaling een verplichting voor de Bank of 
Greece kan impliceren om transacties te verrichten die in strijd kunnen zijn met artikel 1, lid 
1, letter b) van de Verordening van de Raad tot vaststelling van de definities voor de 
toepassing van de in artikel 104 van het Verdrag vastgelegde verbodsbepalingen betreffende 
de voorkoming van buitensporige begrotingstekorten.

Artikel 1 van de verordening van de Raad geeft uitleg aan diverse begrippen die in artikel 104 
en 104b, lid 1 van het EG-Verdrag worden gehanteerd. Door de herstructurering van het EG-
Verdrag, uitmondend in het Verdrag van Amsterdam van 1997, werd onder meer de 
nummering aangepast: artikel 104 werd artikel 101 en artikel 104b werd artikel 103. 
Dientengevolge kan de Commissie niet de argumentatie van indiener volgen dat de definities 
in Verordening (EG) nr. 3603/93 van de Raad betrekking zouden hebben op het huidige 
artikel 104 van het EG-Verdrag dat bepaalt dat de lidstaten buitensporige overheidstekorten 
moeten vermijden; dit artikel wordt in de genoemde Verordening van de Raad helemaal niet 
genoemd. 

Voor wat betreft de overige aanmerkingen betreffende de schending van het verbod van 
monetaire financiering verwijst de Commissie naar haar conclusies hierboven. 

De Commissie komt tot de conclusie dat de betreffende bepalingen van wet 3655/2008 niet in 
strijd zijn met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 3603/93 van de Raad. 

Wat betreft de laatste aanmerking dat de ECB op grond van artikel 237d en artikel 230, alinea 
3 van het EG-Verdrag verplicht zou zijn beroep in te stellen bij het Europees Hof van Justitie 
is de Commissie van mening dat niet zij zich hiermee moet bezighouden, maar de ECB 
hiervoor de juiste adressaat is. Niettemin dient te worden opgemerkt dat artikel 237, letter d) 
betrekking heeft op inbreuken begaan door nationale centrale banken, hetgeen hier mogelijk 
niet het geval is. 

Aantasting van de onafhankelijkheid van de Bank of Greece
In zijn derde punt stelt de indiener dat de Bank of Greece geen gebruik heeft kunnen maken 
van zijn rechtmatig toegekende deelneming in de wetgevingsprocedure die uiteindelijk leidde 
tot de opname van het pensioenfonds van de Bank of Greece in het IKA-ETAM-fonds, 
waarvoor wijziging van het statuut van de Bank of Greece noodzakelijk zou zijn geweest. Met 
betrekking hiertoe werd reeds gewezen op schending van de artikelen 38, 71 en 74 van het 
statuut van de centrale bank. Verder stelt de indiener dat het verzuim van de Griekse regering 
om de Bank of Greece te raadplegen blijk geeft van de beperkte rol die de bank speelt en 
negatieve gevolgen heeft voor zijn operationele onafhankelijkheid. 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 3603/93 van de Raad van 13 december 1993 tot vaststelling van de 
definities voor de toepassing van de in artikel 104 en artikel 104 B, lid 1, van het Verdrag 
vastgelegde verbodsbepalingen.
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De Commissie heeft begrip voor het punt van de indiener ten aanzien van het statuut van de 
Bank of Greece, namelijk dat de centrale bank ook tot taak heeft adequate sociale 
voorzieningen te bieden voor zowel het huidige als het gepensioneerde personeel van de bank. 
Dit volgt ook uit artikel 38, laatste alinea van het statuut waarin wordt gesteld dat de centrale 
bank tot betaling van de salarissen, pensioenen en andere vergoedingen aan zijn personeel 
verplicht is op basis van voorwaarden die zijn vastgesteld door de Algemene Raad. 
Bovendien verwijst artikel 71 onder meer naar betalingen van de centrale bank aan 
gepensioneerd personeel, die worden afgeleid van het bruto-inkomen bij de berekening van de 
jaarlijkse nettowinst van de Bank. Verder wordt in artikel 74 bepaald dat ingeval van sluiting 
van de centrale bank de staat “volledige aansprakelijk is voor alle verplichtingen die de bank 
destijds had jegens zijn huidige en gepensioneerde personeel voor wat betreft al hun rechten”. 
Derhalve kan de Commissie meegaan in de argumentatie van de indiener dat een wijziging 
van het statuut van de centrale bank vooraf had moeten gaan aan de opname van het 
pensioenfonds van de Bank of Greece in het IKA-ETAM-fonds. 

Gezien het feit dat artikel 7 van het statuut stelt dat het huidige statuut alleen mag worden 
gewijzigd door een bij wet bekrachtigd besluit van de algemene vergadering van 
aandeelhouders, is de Commissie voorts van mening dat een dergelijke wijziging niet gedaan 
had mogen worden zonder formele tussenkomst van de besluitvormende organen van de 
centrale bank. 

Ondanks dat is de Commissie niet van mening dat de uitsluiting van de centrale bank in dit 
geval een aantasting is van de onafhankelijkheid van de bank als bepaald in artikel 108 van 
het EG-Verdrag.

Krachtens artikel l08 van het EG-Verdrag verplichten de regeringen van de lidstaten zich 
ertoe de onafhankelijkheid van de nationale centrale banken te eerbiedigen en niet te trachten 
de leden van de besluitvormende organen van de nationale centrale banken bij de uitvoering 
van hun taken te beïnvloeden. Met andere woorden, het EG-Verdrag beschermt de 
onafhankelijkheid van centrale banken alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van 
hun taken.

De doelstellingen en taken van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) worden met 
name genoemd in artikel 105, lid 2 van het EG-Verdrag en het statuut van het ESCB1. Deze 
bepalingen bevatten geen uitdrukkelijke verplichting van de nationale centrale banken om de 
“pensioenrechten van hun personeel te waarborgen”. Evenmin kan een dergelijke verplichting 
worden afgeleid uit uitlegging van deze bepalingen. 

Om dezelfde redenen deelt de Commissie evenmin het standpunt van indiener dat de 
bepalingen van wet 3655/2008 de financiële onafhankelijkheid van de Bank of Greece in 
gevaar brengen. 

De Commissie komt tot de conclusie dat het feit dat de Griekse regering de Griekse centrale 

                                               
1 Tot de taken van het ESCB behoren onder meer het bepalen en ten uitvoer leggen van het 
monetair beleid van de Gemeenschap, het verrichten van valutamarktoperaties, het aanhouden 
en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten, het bevorderen van een goede 
werking van het betalingsverkeer, etc. 
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bank niet heeft geraadpleegd vóór de opname van zijn pensioenfonds in het IKA-ETAM-
fonds niet kan worden beschouwd als aantasting van de onafhankelijkheid van de Bank of 
Greece als bepaald in artikel 108 van het EG-Verdrag. De Commissie heeft echter wel begrip 
voor het standpunt van de indiener dat de aanpak van de Griekse regering niet geheel in 
overeenstemming was met de statuten van de centrale bank. Deze kwestie valt echter onder de 
bevoegdheid van de ten principale bevoegde Griekse rechter. 

Verzuim van raadpleging van de ECB
Indiener wijst erop dat het verzuim van de Griekse regering om de ECB vooraf te raadplegen 
over mogelijke neveneffecten van wet 3655/2008 op de onafhankelijkheid en de operationele 
autonomie van de Bank of Greece in strijd is met Beschikking 98/415/EG van de Raad1 in 
samenhang met artikel 10 en artikel 105, lid 4, tweede streepje van het EG-Verdrag. Verder 
stelt hij dat de Griekse regering rekening had moeten houden met het a posteriori advies CON 
2008/132 van de ECB.

Het doel van wet 3655/2008 is een hervorming van het Griekse sociale stelsel en daarmee 
samenhangende verzekeringsbepalingen. Deze hervorming moet leiden tot meer 
duurzaamheid van het pensioenstelsel langs de weg van een speciale pensioenleeftijd, het 
creëren van stimulansen zodat mensen later met pensioen gaan en het regelen van 
vraagstukken met betrekking tot een aanvullend ouderdomspensioen. Verder leidt de wet tot 
een drastische verlaging van het enorme aantal sociale verzekeringsentiteiten en een opgaan 
in een beperkt aantal structuren. Een van de fondsen waarop dit samengaan ook van 
toepassing is, is het fonds van de Bank of Greece, dat werd geïntegreerd in het overheidsfonds 
IKA-ETAM. 

Artikel 10 van het EG-Verdrag is een algemene bepaling waarin wordt bepaald dat de 
lidstaten alle algemene of bijzondere maatregelen treffen welke geschikt zijn om de nakoming 
van de uit dit Verdrag voortvloeiende verplichtingen te verzekeren en zich te onthouden van 
alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen van dit Verdrag in gevaar 
kunnen brengen.3 Met name artikel 105, lid 4, tweede streepje van het EG-Verdrag bepaalt dat 
de ECB wordt geraadpleegd door de nationale autoriteiten over elk ontwerp van wettelijke 
bepaling op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen, doch binnen de grenzen en onder 
de voorwaarden die de Raad volgens de procedure van artikel 107, lid 6, vaststelt. 

Artikel 2 van Beschikking 98/415/EG bevat een nadere uitleg van de reikwijdte van de 
raadplegingsverplichting van de ECB door de lidstaten: “monetaire aangelegenheden, 
betaalmiddelen, nationale centrale banken, het verzamelen, opmaken en verspreiden van 
monetaire, financiële en bankstatistieken, statistieken betreffende betalingssystemen en 
                                               
1 Beschikking van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de raadpleging van de Europese 

Centrale Bank door de nationale autoriteiten over ontwerpen van wettelijke bepalingen.
2 Advies van de ECB van 19 maart 2008 over het wetsvoorstel inzake de hervorming van het 

Griekse sociale stelsel (CON//2008/13) 
3 De lidstaten treffen alle algemene of bijzondere maatregelen welke geschikt zijn om de 
nakoming van de uit dit Verdrag of uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap 
voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. Zij vergemakkelijken de vervulling van haar 
taak. Zij onthouden zich van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen 
van dit Verdrag in gevaar kunnen brengen.
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betalingsbalansstatistieken, betalings- en afrekeningssystemen, voorschriften voor financiële 
instellingen, voor zover die wezenlijk van invloed zijn op de stabiliteit van de financiële 
instellingen en markten”. 

De Commissie is van mening dat de opname van het pensioenfonds van de Bank of Greece in 
het overheidsfonds IKA-ETAM in het kader van de hervorming van het pensioenstelsel een 
kwestie is die een nationale centrale bank aangaat. Zoals hierboven reeds vermeld, worden de 
nationale centrale banken genoemd in artikel 2 van de Beschikking van de Raad. Derhalve 
was de Griekse regering verplicht om de ECB te raadplegen vóór de beoogde rechtshandeling. 

De Commissie deelt de opvatting van indiener dat het verzuim van de Griekse regering om de 
ECB vooraf te raadplegen over deze wet een schending is van artikel 10 en artikel 105, lid 4, 
tweede streepje van het EG-Verdrag in samenhang met Beschikking 98/415/EG van de Raad. 

Conclusies 

De Commissie komt tot de conclusie dat wet 3655/2008 niet in strijd is met het verbod van 
monetaire financiering als bepaald in artikel 101 van het EG-Verdrag en Verordening (EG) 
nr. 3603/93 van de Raad. 

De Commissie deelt niet de conclusie van indiener dat niet-raadpleging van de Bank of 
Greece door de Griekse regering een aantasting inhoudt van de onafhankelijkheid van de 
Bank of Greece als bepaald in artikel 108 van het EG-Verdrag. De Commissie heeft echter 
begrip voor de opvatting van indiener dat de aanpak van de Griekse regering niet geheel in
overeenstemming was met de statuten van de centrale bank. 

Voor wat betreft de niet-raadpleging van de ECB zal de Commissie de Griekse autoriteiten 
wijzen op hun verplichting en inlichten over haar voornemen ingeval van aanhoudende 
schending van deze verplichting de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie. 

De Commissie is momenteel niet voornemens om een inbreukprocedure tegen Griekenland in 
te stellen. 


