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Dotyczy: Petycji 0678/2008, którą złożył Nikos Frangakis (Grecja), w imieniu 
kancelarii adwokackiej Souriadakis, Frangakis, Skaltsas i Pantelakis, 
w sprawie reformy pracowniczego funduszu emerytalnego Banku Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję i wyżej wspomniana kancelaria adwokacka reprezentują stowarzyszenie 
pracowników Banku Grecji, które powstało w 1928 r., a obecnie liczy 2602 członków. 
Składający petycję uważa, że na skutek niedawno opublikowanej greckiej ustawy 3655/2008 
w sprawie reformy administracyjnej i organizacyjnej systemu zabezpieczenia społecznego 
i innych przepisów ubezpieczeniowych pracowniczy fundusz emerytalny Banku Grecji 
(TSP-TE) zostanie włączony do greckiego ogólnego funduszu ubezpieczeń społecznych –
wspólnego funduszu pracowniczego ubezpieczeń społecznych (IKA-ETAM). Składający 
petycję zwraca uwagę na opinię wydaną przez Europejski Bank Centralny (EBC), w której 
stwierdzono, że wyżej wspomniane przepisy prawdopodobnie zagrożą niezależności 
ekonomicznej Banku Grecji i będą sprzeczne z art. 101 traktatu WE, zakazującym udzielania 
pożyczek władzom publicznym, wymienionym w szczególności w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 3603/93 określającym definicje w celu zastosowania zakazów określonych w art. 104 
i 104b ust. 1 traktatu. Wspomina także, że Europejski Bank Centralny uznał, że jeden 
z przyjętych przepisów jest sprzeczny z art. 105 ust. 4 traktatu WE i decyzją Rady 98/415/WE 
w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym 
w sprawie projektów przepisów prawnych. Składający petycję zwraca również uwagę na to, 
że rząd grecki nie uwzględnił opinii EBC i poddał projekt ustawy pod głosowanie, nie 
usunąwszy kwestionowanego przepisu, dlatego wzywa Parlament Europejski do zajęcia się 
sprawą i przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych środków, aby zagwarantować stosowanie 
właściwego prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 października 2008 r. Zwrócono się do 
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Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

W swojej opinii z dnia 19 marca 2008 r. dotyczącej projektu ustawy w sprawie reformy 
greckiego systemu ubezpieczenia społecznego (CON/2008/13) EBC wyraził zastrzeżenia co 
do zgodności niektórych przepisów z niezależnością greckiego banku centralnego oraz zakazu 
finansowania ze środków banku centralnego zgodnie z traktatem WE.

Komisja zbadała przedmiotową kwestię i zwróciła się do władz krajowych o dostarczenie 
najświeższych informacji na temat sytuacji finansowej funduszu emerytalnego Banku Grecji. 
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy nowych danych Komisja uznaje, że odnośna 
ustawa nie narusza przepisów Traktatu w sprawie niezależności banku centralnego oraz 
zakazu finansowania z jego środków. Komisja na bieżąco przekazuje EBC aktualne dane 
i dzieli się otrzymywanymi informacjami.

Petycja

W marcu 2008 r. przyjęto w Grecji na mocy ustawy 3655/2008 w sprawie reformy 
administracyjnej i organizacyjnej systemu zabezpieczenia społecznego i innych przepisów 
ubezpieczeniowych ważną reformę dotyczącą systemu emerytalnego. Celem przedmiotowej 
reformy jest przede wszystkim zwiększenie zrównoważonego charakteru systemu 
emerytalnego poprzez określenie specjalnego wieku emerytalnego, motywację do 
nieprzechodzenia na emeryturę oraz uregulowanie kwestii dotyczących dodatkowych
systemów emerytalnych. Przedmiotowa reforma zakłada również zmniejszenie ogromnej 
ilości jednostek ubezpieczenia społecznego, które mają zostać połączone w ramach 
ograniczonej liczby struktur. Jednym z funduszy, którego to połączenie dotyczyło, był 
fundusz Banku Grecji, który został włączony do państwowego funduszu IKA-ETAM.

Składający petycję kwestionują włączenie funduszu emerytalnego Banku Grecji do funduszu 
państwowego i podnoszą kilka kwestii dotyczących naruszenia przez określone przepisy 
ustawy 3655/2008 prawa europejskiego.

Aspekty wymienione w omawianej petycji także są przedmiotem skargi oficjalnej.

Uwagi Komisji w sprawie petycji

Komisja przeanalizowała przedmiotową petycję. Na podstawie dostarczonych informacji oraz 
informacji dodatkowych, jakie udało się jej uzyskać od właściwych władz greckich, Komisja 
przedstawia następujące uwagi:

Zgodność z zakazem finansowania ze środków banku centralnego
W przedmiotowym liście zasygnalizowane zostało, że połączenie art. 1 oraz art. 2 ust. 4 
ustawy 3655/2008 oznaczałoby, że Bank Grecji zobowiązany byłby płacić organowi 
państwowemu IKA-ETAM rocznie znaczne sumy na rzecz działań podejmowanych przez 
państwo. Składający petycję uważa, że tego typu zobowiązanie prawne wobec banku 
centralnego dotyczące finansowania z własnych środków działalności państwowej 
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wykonywanej przez określone osoby prawne prawa publicznego prowadziłoby do naruszenia 
zakazu finansowania ze środków banku centralnego w myśl art. 101 ust. 1 traktatu WE.

Fundusz emerytalny Banku Grecji został włączony do funduszu państwowego IKA-ETAM 
w wyniku reformy greckiego systemu emerytalnego. W ramach rekompensaty za 
przeniesienie odpowiedzialności z banku centralnego na państwo przedmiotowa ustawa 
wymaga, aby bank centralny rocznie wpłacał na dany fundusz państwowy przez okres 15 lat 
kwotę w wysokości 23 mln euro (łącznie 345 mln euro).

Art. 101 ust. 1 traktatu WE przewiduje, że krajowym bankom centralnym powinno zostać 
zakazane udzielanie kredytów w rachunku bieżącym lub wszelkich innych kredytów na rzecz 
instytucji lub organów wspólnotowych, rządów centralnych, regionalnych, lokalnych lub 
innych władz publicznych, innych organów zarządzanych zgodnie z prawem publicznym lub 
przedsięwzięć publicznych podejmowanych przez państwa członkowskie. To samo dotyczy 
nabywania w sposób bezpośredni przez bank centralny od tych jednostek sektora publicznego 
instrumentów dłużnych.
Aby ocenić, czy kwestionowana rekompensata powinna być traktowana jako pomoc 
finansowa zakazana zgodnie z art. 101 traktatu WE, Komisja postanowiła oprzeć swoją 
analizę na aktualnej ocenie aktuarialnej sytuacji finansowej funduszu emerytalnego banku 
centralnego. Przedmiotowa ocena obejmowała w szczególności informacje na temat 
przeniesionych aktywów lub składek opłaconych przez Bank Grecji w ciągu ostatnich pięciu 
lat, jak również obecnej sytuacji finansowej funduszu oraz jej spodziewanego rozwoju. 
W kontekście oceny sytuacji finansowej Komisja zwróciła się o potwierdzenie odnośnych 
kwot przez niezależnego audytora.

Ponadto przygotowana została analiza przepływu środków finansowych przez okres 15 lat 
odnośnie do aktywów i pasywów funduszu emerytalnego sekcji Banku Grecji, który to 
fundusz został włączony do głównego funduszu zabezpieczenia społecznego. 
W przedmiotowym badaniu uwzględniono fakt, że przyszli pracownicy banku centralnego 
staną się członkami IKA-ETAM i tym samym nie będą członkami sekcji Banku Grecji. 
Celem przedmiotowej analizy było porównanie napływu i odpływu środków funduszu 
w ciągu ostatnich 15 lat, tak aby umożliwić ocenę wszelkich możliwych deficytów.

Wyniki tej analizy pokazują, że składki opłacane przez Bank Grecji na rzecz IKA-ETAM 
oraz zwroty aktywów zdecydowanie nie wystarczałyby na pokrycie przyszłych pasywów 
przeniesionych z Banku Grecji do IKA-ETAM. Bank Grecji w związku z tym nie finansuje 
zobowiązań leżących w gestii państwa: de facto to raczej państwo subsydiuje system 
emerytalny rzeczonego banku.

Na podstawie oceny sytuacji finansowej funduszu oraz wyników audytu Komisja wnioskuje, 
że odnośne przepisy ustawy 3655/2008 nie naruszają zakazu finansowania ze środków banku 
centralnego w myśl art. 101 ust. 1 traktatu WE.

Poniżej zostaną omówione dalsze uwagi składającego petycję, który twierdzi, że odnośna 
ustawa również narusza niezależność Banku Grecji. 

Składający petycję oświadcza, że art. 2 ustawy 3655/2008 jest sprzeczny z rozporządzeniem 
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Rady (WE) nr 3603/931. Oznacza to, że odnośny przepis mógłby zobowiązywać Bank Grecji 
do przeprowadzania transakcji niezgodnie z art. 1 ust. 1b rozporządzenia Rady określającego 
definicje w celu zastosowania zakazów określonych w art. 104 Traktatu odnośnie do unikania 
nadmiernych deficytów fiskalnych.

Art. 1 rozporządzenia Rady zawiera wyjaśnienie kilku pojęć stosowanych w kontekście celów 
określonych w art. 104 i 104b ust. 1 traktatu WE. W ramach zmiany traktatu WE przez traktat 
amsterdamski w 1997 r. zmieniona została numeracja tych artykułów z art. 104 na art. 101 
oraz z art. 104b na art. 103. W rezultacie Komisja nie rozumie uzasadnienia składającego 
petycję, zgodnie z którym definicje określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3603/03 
miałyby zastosowanie do obecnego art. 104 traktatu WE dotyczącego zobowiązania państw 
członkowskich do unikania nadmiernych deficytów rządowych, ponieważ artykuł ten nie 
występuje w rozporządzeniu Rady.

Jeśli chodzi o dalsze uwagi na temat naruszenia zakazu finansowania ze środków banku 
centralnego, Komisja nawiązuje do swoich wcześniejszych wniosków, które zostały 
przedstawione powyżej.

Komisja uznaje, że odnośne przepisy ustawy 3655/2008 nie wykazały sprzeczności 
z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 3603/93.

Jeśli zaś chodzi o ostatnią uwagę dotyczącą tego, że Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 
237d i art. 230 pkt 3 traktatu WE byłby zobowiązany do wniesienia sprawy do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, Komisja jest zdania, że uwag tych nie powinna rozpatrywać 
Komisja, ale EBC, ponieważ to właśnie EBC jest właściwym adresatem. Należy jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że art. 237 lit. d) dotyczy naruszenia spowodowanego przez krajowe 
banki centralne, co w przedmiotowym kontekście nie ma zastosowania.

Naruszenie niezależności Banku Grecji
Trzecia uwaga składającego petycję odnosi się do tego, że Bank Grecji został wykluczony ze 
zgodnie z prawem przyznanego mu uczestnictwa w procedurze legislacyjnej, co prowadzi do 
włączenia funduszu emerytalnego Banku Grecji do funduszu IKA-ETAM, jak również 
wymagałoby zmiany statutu Banku Grecji. W tym kontekście nawiązano także do naruszenia 
art. 38, 71 i 74 statutu banku centralnego. Ponadto składający petycję twierdzi, że pominięcie 
konsultacji rządu greckiego z Bankiem Grecji stanowiłoby ograniczenie jego roli i wywarłoby 
negatywny wpływ na jego niezależność operacyjną.

Komisja rozumie punkt widzenia składającego petycję dotyczący tego, że zgodnie ze statutem 
Banku Grecji jednym z obowiązków banku centralnego jest również zapewnienie 
zabezpieczenia społecznego zarówno obecnym pracownikom, jak i tym, którzy przeszli już na 
emeryturę. Potwierdza to art. 38, którego ostatni ustęp stanowi, że bank centralny powinien 
wypłacać swoim pracownikom pensje, emerytury i wszelkie inne formy wynagrodzenia na 
warunkach określonych przez Radę Ogólną. Art. 71 dodatkowo odnosi się między innymi do 
płatności realizowanych przez bank centralny na rzecz pracowników emerytowanych, które to 
płatności będą odliczane od ich dochodu brutto podczas obliczania rocznych zysków netto 
                                               

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. określające definicje 
w celu zastosowania zakazów określonych w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu.
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banku. Ponadto art. 74 stanowi, że w przypadku likwidacji banku centralnego państwo 
„przejmie pełną odpowiedzialność za wcześniejsze zobowiązania Banku wobec obecnych 
i emerytowanych pracowników odnośnie do wszystkich ich praw”. Dlatego też Komisja jest 
w stanie zrozumieć uzasadnienie składającego petycję, że wraz z włączeniem funduszu 
emerytalnego Banku Grecji do funduszu IKA-ETAM powinien istnieć wymóg zmiany statutu 
banku centralnego.
Co więcej, art. 7 statutu stanowi, że obecny statut może zostać zmieniony decyzją 
zgromadzenia akcjonariuszy, ratyfikowaną ustawą. Komisja jest zdania, że tego typu 
poprawek nie powinno się wprowadzać bez oficjalnego uczestnictwa organów decyzyjnych 
banku centralnego.

Niemniej jednak Komisja nie uważa, aby wykluczenie w tym przypadku banku centralnego 
było naruszeniem jego niezależności w myśl art. 108 traktatu WE.

Zgodnie z art. 108 traktatu WE rządy państw członkowskich zobowiązane są uszanować 
niezależność krajowych banków centralnych oraz nie wolno im wywierać wpływu na 
członków organów decyzyjnych tych banków podczas wykonywania przez nich określonych 
funkcji. Innymi słowy, traktat WE chroni niezależność banku centralnego jedynie w zakresie 
koniecznym z punktu widzenia realizacji jego zadań.

Cele i zadania ESBC są wymienione przede wszystkim w art. 105 ust. 2 traktatu WE oraz 
w statucie ESCB1. Przepisy te stanowią, że zobowiązanie krajowych banków centralnych „do 
zapewnienia wypłacania emerytury jego pracownikom” nie jest ani wyraźnie przewidziane,
ani też nie da się go wywnioskować poprzez interpretację.

Z tych samych powodów Komisja nie podziela opinii, zgodnie z którą przepisy ustawy 
3655/2008 stanowiłyby zagrożenie dla finansowej niezależności Banku Grecji.

Komisja wnioskuje, że to, iż rząd grecki nie zasięgnął wcześniej opinii greckiego banku 
centralnego w sprawie włączenia jego funduszu emerytalnego do IKA-ETAM, nie stanowi 
naruszenia niezależności Banku Grecji w myśl art. 108 traktatu WE. Komisja jest jednak 
w stanie zrozumieć stanowisko składającego petycję, zgodnie z którym podejście rządu 
greckiego mogło nie być w pełni zgodne ze statutem banku centralnego. Niemniej jednak 
przedmiotowa kwestia podlega kompetencjom właściwych sądów greckich.

Niezasięgnięcie opinii EBC
Składający petycję zwraca uwagę, że pominięcie przez rząd grecki zasięgnięcia wcześniej 
opinii EBC w sprawie efektów ubocznych wynikających ze stosowania ustawy 3655/2008 
w sprawie niezależności i autonomii operacyjnej banku centralnego stanowiłoby naruszenie 
decyzji Rady (WE) nr 415/982 w połączeniu z art. 10 i 105 ust. 4 akapit drugi traktatu WE. 
Ponadto uważa się, że rząd grecki powinien był uwzględnić późniejszą opinię EBC CON 
2008/133.
                                               
1 Zadania ESBC obejmują m.in. określanie i wdrażanie wspólnotowej polityki pieniężnej, 
prowadzenie operacji walutowych, wspieranie systemów płynnego realizowania płatności itd.
2 Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku 

Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych.
3 Opinia EBC z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie projektu ustawy o reformie greckiego 
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Celem ustawy 3655/2008 jest reforma greckiego systemu ubezpieczeń społecznych oraz 
powiązanych przepisów w zakresie bezpieczeństwa. Przedmiotowa reforma ma przede 
wszystkim na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru systemu emerytalnego poprzez 
określenie specjalnego wieku emerytalnego, motywację do nieprzechodzenia na emeryturę 
oraz uregulowanie kwestii dotyczących dodatkowych systemów emerytalnych. Przedmiotowa 
reforma zakłada również zmniejszenie istniejącej ilości jednostek ubezpieczenia społecznego, 
które mają zostać połączone i skonsolidowane w ramach ograniczonej liczby struktur. Jedną 
z jednostek, którą to połączenie dotknęło, jest fundusz emerytalny Banku Grecji, który został 
włączony do państwowego funduszu IKA-ETAM.

Art. 10 traktatu WE jest ogólnym przepisem, który przewiduje, że państwa członkowskie 
powinny zapewnić realizację zobowiązań wynikających z traktatu WE oraz powstrzymać się 
od stosowania środków, które mogłyby szkodzić osiągnięciu celów określonych w Traktacie1. 
Art. 105 ust. 4 pkt 2 traktatu WE stanowi w szczególności, że władze krajowe powinny 
zasięgać opinii EBC w sprawie wszelkich projektów przepisów prawnych w zakresie swoich 
kompetencji, ale też jednocześnie w zakresie ograniczeń oraz na warunkach określonych 
przez Radę zgodnie z procedurą określoną w art. 107 ust. 6.

W art. 2 decyzji Rady nr 415/98 wymienione są kwestie, w stosunku do których państwa 
członkowskie zobowiązane są zasięgać opinii EBC: sprawy walutowe; środki płatności; 
krajowe banki centralne; gromadzenie, tworzenie i upowszechnianie systemów walutowych, 
finansowych, bankowych, płatności oraz statystyk bilansów płatniczych; systemy płatności 
i rozliczeń; zasady mające zastosowanie do instytucji finansowych, w zakresie, w jakim 
wywierają istotny wpływ na stabilność instytucji finansowych i rynków.

Komisja uważa, że włączenie funduszu emerytalnego Banku Grecji do funduszu 
państwowego IKA-ETAM w ramach reformy emerytalnej jest kwestią, która dotyczy 
krajowego banku centralnego. Jak zostało to zaznaczone powyżej, krajowe banki centralne są 
wymienione w art. 2 decyzji Rady. W związku z tym rząd grecki był zobowiązany wcześniej 
zasięgnąć opinii EBC w sprawie planowanego środka prawnego.

Komisja podziela stanowisko składającego petycję odnośnie do naruszenia przepisów 
zawartych w art. 10 i 105 ust. 4, drugi akapit traktatu WE w połączeniu z decyzją Rady 
nr 415/98, w kontekście zaniedbania przez rząd grecki zasięgnięcia wcześniej opinii EBC 
w sprawie przedmiotowej ustawy.

Wnioski

Komisja uznaje, że ustawa 3655/2008 nie naruszyła zakazu finansowania ze środków banku 
                                                                                                                                                  

systemu ubezpieczeń społecznych (CON/2008/13).
1 Państwa członkowskie zobowiązane są podjąć wszelkie odpowiednie środki, zarówno 
ogólne jak i szczególne, w celu zapewnienia spełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu 
lub działań podejmowanych przez instytucje wspólnotowe. Państwa członkowskie 
zobowiązane są również ułatwiać realizację zadań wspólnotowych, jak również 
powstrzymywać się od stosowania środków, które mogłyby szkodzić osiągnięciu celów 
Traktatu.



CM\777602PL.doc 7/7 PE423.658

PL

centralnego zgodnie z art. 101 traktatu WE oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 3603/93.

Komisja nie zgadza się z wnioskiem składającego petycję co do tego, że niezasięgnięcie przez 
rząd grecki opinii Banku Grecji mogłoby stanowić naruszenie niezależności Banku Grecji 
w myśl art. 108 traktatu WE. Komisja jest jednak w stanie zrozumieć opinię składającego 
petycję odnośnie do tego, że podejście rządu greckiego nie do końca było zgodne ze statutem 
banku centralnego.

Jeśli chodzi o niezasięgnięcie opinii EBC, Komisja przypomni władzom greckim o ich 
zobowiązaniu oraz zamiarze wniesienia tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości w razie
ciągłego naruszania rzeczonego zobowiązania.

Na tym etapie Komisja nie zamierza wszczynać przeciwko Grecji postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.


