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Ref.: Petiția nr. 0678/2008, adresată de Nikos Frangakis, de naționalitate elenă, în 
numele firmei de avocați Souriadakis, Frangakis, Skaltsas și Pantelakis, privind 
reforma Fondului de pensii pentru personalul Băncii Greciei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul și firma sus-menționată de avocați reprezintă Asociația Angajaților Băncii 
Greciei, înființată în 1928 și numărând 2602 membri. Petiționarul este de părere că, în urma 
legii elene 3655/2008 publicate recent privind reforma administrativă și organizațională a 
sistemului de asigurări sociale și a altor reglementări privind asigurările, Fondul de pensii 
pentru personalul Băncii Greciei (TSP-TE) va fi încorporat în Fondul general elen de asigurări 
sociale – Fondul comun de asigurări sociale al angajaților (IKA – ETAM). Petiționarul atrage 
atenția asupra unui aviz emis de Banca Centrală Europeană (BCE) care preciza că regulile 
menționate anterior vor submina probabil independența economică a Băncii Greciei și vor 
intra în conflict cu articolul 101 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, care 
interzice acordarea de facilități de credit organismelor din sectorul public, astfel cum prevede 
în special în Regulamentul (CE) nr. 3603/93 de precizare a definițiilor necesare aplicării 
interdicțiilor menționate la articolele 104 și 104b alineatul (1) din tratat. Petiționarul 
menționează, de asemenea, că Banca Centrală Europeană a considerat că una dintre 
dispozițiile adoptate intră în conflict cu articolul 105 alineatul (4) din Tratatul CE și cu 
Decizia Consiliului 98/415/CE privind consultarea Băncii Centrale Europene de către 
autoritățile naționale cu privire la proiectele de reglementare. Petiționarul atrage, de 
asemenea, atenția asupra faptului că avizul BCE nu a fost luat în considerare de guvernul elen, 
care a supus la vot proiectul de lege fără a înlătura dispoziția contestată, și solicită prin urmare 
Parlamentului European să analizeze cazul și să ia măsurile necesare pentru asigurarea 
aplicării legislației UE relevante.

2. Admisibilitate
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Declarată admisibilă la 21 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

În avizul său din 19 martie 2008 referitor la un proiect de lege privind reforma sistemului elen 
de asigurări sociale (CON/2008/13), BCE și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește 
compatibilitatea unor prevederi cu independența Băncii Centrale a Greciei și cu interdicția
finanțării monetare în conformitate cu Tratatul CE.

Comisia a investigat chestiunea și a solicitat din partea autorităților naționale informații 
actualizate despre situația financiară a fondului de pensii al Băncii Greciei. În urma unei 
analize temeinice a noilor date primite, Comisia a ajuns la concluzia că respectiva lege nu a 
încălcat reglementările tratatului privind independența Băncii Centrale sau interdicția
finanțării monetare. Comisia a ținut BCE permanent la curent și i-a transmis informațiile 
primite.

Petiția

În martie 2008, o reformă semnificativă a sistemului de pensii a fost adoptată în Grecia prin 
legea 3655/2008 privind „Reforma administrativă și organizațională a sistemului de asigurări 
sociale și a altor reglementări privind asigurările”. Scopul reformei este, în special, să 
sporească durabilitatea sistemului de pensii, stabilind o anumită vârstă de pensionare, creând 
stimulente pentru rămânerea la locul de muncă și reglementând chestiunile legate de 
programele de pensii suplimentare. De asemenea, aceasta a redus semnificativ numărul uriaș
al entităților de asigurare socială existente, care urmează să fie integrate într-un număr limitat 
de structuri. Printre fondurile afectate de această fuziune a fost și cel al Băncii Greciei, care a 
fost integrat în fondul de stat IKA-ETAM.

Petiționarii contestă includerea fondului de pensii al Băncii Greciei în fondul de stat și 
semnalează mai multe probleme privind încălcarea legislației europene de către anumite 
dispoziții ale legii 3655/2008.

Elementele menționate în prezenta petiție fac, de asemenea, obiectul unei plângeri formale.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Comisia a examinat în întregime petiția. Pe baza informațiilor furnizate și a informațiilor 
suplimentare pe care Comisia a putut să le obțină din partea autorităților elene competente, 
Comisia face următoarele observații:

Compatibilitatea cu interdicția finanțării monetare
S-a indicat în scrisoare că articolul 1 coroborat cu articolul 2 alineatul (4) din Legea 
3655/2008 ar mandata Banca Greciei să plătească anual agenției de stat IKA-ETAM sume 
importante pentru activități acoperite de către stat. În opinia petiționarului, o astfel de 
obligație juridică pentru o bancă centrală de a finanța cu propriile sale resurse anumite 
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persoane juridice de drept public pentru activități ale statului ar încălca interdicția finanțării 
monetare, conform articolului 101 alineatul (1) din Tratatul CE.

Fondul de pensii al Băncii Greciei a fost integrat in fondul de stat IKA-ETAM în cursul 
reformei sistemului de pensii elen. Ca o compensare a transferului pasivelor de la Banca 
Centrală către stat, legea cere ca Banca Centrală să plătească anual acestui fond de stat o sumă 
de 23 de milioane de euro pentru o perioadă de 15 ani (în total, 345 de milioane de euro).

Articolul 101 alineatul (1) din Tratatul CE prevede interdicția acordării de facilități de 
descoperit de cont sau de orice alt tip de facilitate de creditare de către băncile centrale 
naționale în favoarea instituțiilor sau a organismelor comunitare, a guvernelor centrale, a 
autorităților regionale, locale sau a altor autorități publice, a altor organisme de drept public 
sau a întreprinderilor publice din statele membre. Aceleași prevederi sunt valabile pentru 
achiziționarea directă de către Banca Centrală a titlurilor de creanță de la aceste entități din 
sectorul public. Pentru a evalua dacă compensația contestată trebuie privită drept asistență 
financiară interzisă de articolul 101 din Tratatul CE, Comisia a hotărât să-și întemeieze 
analiza pe o evaluare actuarială actualizată a situației financiare a fondului de pensii al Băncii 
Centrale. Această evaluare a cuprins, în special, informații privind activele transferate sau 
contribuțiile plătite de către Banca Greciei în ultimii cinci ani, situația financiară curentă a 
fondului și evoluția anticipată a situației sale financiare. În privința ultimului aspect, Comisia 
a cerut o validare a cifrelor relevante de către un auditor independent.

A fost pregătită o analiză a fluxului de lichidități al activelor și pasivelor pentru secțiunea 
fondului de pensii al Băncii Greciei care a fost integrat în principalul fond de asigurări 
sociale. Această examinare a luat în considerare faptul că viitorii angajați ai Băncii Centrale 
vor deveni membri ai IKA-ETAM și nu vor fi membri ai secțiunii Băncii Greciei. Scopul 
acestei analize a fost compararea intrărilor și ieșirilor de numerar ale fondului pentru 
următorii 15 ani în vederea evaluării oricărui eventual deficit.

Rezultatul acesteia arată că contribuțiile anuale plătite de Banca Greciei către IKA-ETAM și 
veniturile din active nu ar fi deloc suficiente pentru acoperirea viitoarelor pasive care se 
anticipează că vor fi transferate de Banca Greciei către IKA-ETAM. Prin urmare, Banca 
Greciei nu finanțează obligații aparținând statului, ci, de fapt, statul este cel care 
subvenționează programul de pensii al băncii.

Pe baza evaluării situației financiare a fondului și a rezultatului auditului de validare, Comisia 
trage, prin urmare, concluzia că respectivele dispoziții ale Legii 3655/2008 nu au încălcat 
interdicția finanțării monetare conform articolului 101 alineatul (1) din Tratatul CE.

Observațiile ulterioare ale petiționarului asupra acestui punct, conform cărora respectiva lege 
ar încălca, de asemenea, independența financiară a Băncii Greciei, vor fi discutate în cele ce 
urmează.

Petiționarul declară că articolul 2 din Legea 3655/2008 ar intra în conflict cu Regulamentul 
nr. 3603/93/CE al Consiliului1. Se precizează că respectiva dispoziție ar putea obliga Banca 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de stabilire a definițiilor necesare 
aplicării interdicțiilor prevăzute la articolul 104 și articolul 104b alineatul (1) din tratat.
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Greciei să efectueze tranzacții care ar putea constitui o încălcare a articolului 1 alineatul (1b)
din regulamentul Consiliului privind definițiile necesare aplicării interdicțiilor prevăzute la 
articolul 104 din tratat cu privire la evitarea deficitelor fiscale excesive.

Articolul 1 din regulamentul Consiliului oferă o clarificare a mai multor termeni utilizați în 
vederea aplicării articolelor 104 și 104b aliniatul (1) din Tratatul CE. În cursul restructurării 
Tratatului CE prin Tratatul de la Amsterdam din 1997, printre altele, aceste articole au fost 
renumerotate, articolul 104 devenind articolul 101 și articolul 104b devenind articolul 103. 
Prin urmare, Comisia nu înțelege raționamentul petiționarului conform căruia definițiile 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului s-ar aplica prezentului articol 104 
din Tratatul CE, care stipulează obligația statelor membre de a evita deficitele guvernamentale 
excesive, întrucât articolul respectiv nu este abordat de regulamentul Consiliului.

În ceea ce privește observațiile ulterioare privind încălcarea interdicției finanțării monetare, 
Comisia face referire la concluziile sale anterioare de mai sus.

Comisia a ajuns la concluzia că dispozițiile respective ale Legii 3655/2008 nu au încălcat 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 3603/93 al Consiliului.

În ceea ce privește ultima observație, aceea că BCE ar fi obligată, conform articolului 237
litera (d) și articolului 230 al treilea paragraf din Tratatul CE, să recurgă la Curtea Europeană 
de Justiție, Comisia este de părere că nu ea ar trebui să abordeze aceste observații, ci BCE, 
aceasta din urmă fiind destinatarul corect al acestora. Pe de altă parte, ar trebui notat faptul că 
articolul 237 litera (d) se referă la încălcări comise de bănci centrale naționale, ceea ce e 
posibil să nu fie cazul în acest context.

Încălcarea independenței Băncii Greciei
Ca un al treilea punct, petiționarul susține că Banca Greciei a fost exclusă de la participarea sa 
legal acordată în cadrul procedurii legislative, fapt care a condus la includerea fondului de 
pensii al Băncii Greciei în fondul IKA ETAM și care ar fi presupus revizuirea Statutului 
Băncii Greciei. În această privință, se menționează, de asemenea, încălcarea articolelor 38, 71 
și 74 din Statutul Băncii Centrale. Se afirmă mai departe că omisiunea de către guvernul elen 
de a consulta Banca Greciei ar constitui o restricție a rolului său și ar afecta negativ 
independența sa operațională.

Comisia înțelege argumentul petiționarului conform căruia, în conformitate cu Statutul Băncii 
Greciei, una dintre îndatoririle Băncii Centrale este, de asemenea, să ofere protecție în 
privința asigurărilor sociale atât pentru personalul său curent, cât și pentru personalul 
pensionat. Acest punct este demonstrat de articolul 38 ultimul alineat, care precizează că 
Banca Centrală plătește personalului său salariile, pensiile și orice alte remunerații în 
condițiile stabilite de Consiliul General. În plus, articolul 71 se referă, printre altele, la plățile 
Băncii Centrale către personalul pensionat, care vor fi deduse din venitul său brut la 
calcularea profiturilor nete anuale ale băncii. Mai mult, articolul 71 precizează că, în cazul 
dizolvării Băncii Centrale, statul „își asumă răspunderea deplină nelimitată privind obligațiile 
care au aparținut anterior băncii față de personalul său curent și pensionat în ceea ce privește 
drepturile acestuia”. Prin urmare, Comisia înțelege argumentul petiționarului conform căruia 
includerea fondului de pensii al Băncii Greciei în fondul IKA-ETAM ar fi impus revizuirea 
statutului Băncii Centrale.
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De asemenea, întrucât articolul 7 din statut precizează că „prezentul statut poate fi modificat 
printr-o decizie a Adunării generale a acționarilor, ratificat de lege”, Comisia consideră că o 
astfel de modificare nu ar fi trebuit efectuată fără o implicare formală a organelor decizionale 
ale Băncii Centrale.

Cu toate acestea, Comisia nu consideră că excluderea Băncii Centrale în acest caz reprezintă o
încălcare a independenței acesteia în conformitate cu articolul 108 din Tratatul CE.

Conform articolului 108 din Tratatul CE, guvernele statelor membre se angajează să respecte 
independența băncilor centrale naționale și să nu urmărească influențarea membrilor 
organelor decizionale în realizarea sarcinilor acestora. Cu alte cuvinte, Tratatul CE protejează 
independența Băncii Centrale numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru 
realizarea sarcinilor acesteia.

Obiectivele și sarcinile SEBC sunt enumerate, în special, la articolul 105 alineatul (2) din 
Tratatul CE și în Statutul SEBC1. În aceste dispoziții, obligația băncilor centrale de „a asigura 
pensiile personalului acestora” nu este prevăzută în mod explicit și nici nu poate fi interpretată 
prin deducție.

Din aceleași motive, Comisia nu împărtășește opinia conform căreia prevederile Legii 
3655/2008 ar periclita independența financiară a Băncii Greciei.

Comisia a ajuns la concluzia că faptul că Banca Centrală a Greciei nu a fost consultată de 
guvernul elen înaintea includerii fondului său de pensii în fondul IKA-ETAM nu constituie o 
încălcare a independenței Băncii Greciei, conform prevederilor articolului 108 din Tratatul 
CE. Cu toate acestea, Comisia înțelege poziția petiționarului conform căreia abordarea 
guvernului elen este posibil să nu fi fost în deplină conformitate cu statutele Băncii Centrale. 
Totuși, acest aspect este de competența instanțelor elene.

Neconsultarea BCE
Petiționarul menționează că omisiunea guvernului elen de a consulta în prealabil BCE asupra 
eventualelor efecte secundare ale Legii 3655/2008 privind independența și autonomia 
operațională a Băncii Greciei constituie o încălcare a Deciziei (CE) nr. 415/98 a Consiliului2

coroborată cu articolele 10 și 105 alineatul (4) a doua liniuță din Tratatul CE. În plus, se 
afirmă că guvernul elen ar fi trebuit să ia în considerare a posteriori avizul BCE CON 
2008/133.

Legea 3655/2008 are drept scop reforma sistemului elen de asigurări sociale și a dispozițiilor 
eferente din domeniul asigurărilor. În special, această reformă vizează să sporească 
durabilitatea sistemului de pensii, stabilind o anumită vârstă de pensionare, creând stimulente 
pentru rămânerea la locul de muncă și reglementând chestiunile legate de programele de 

                                               
1 Sarcinile SEBC includ, printre altele, definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Comunității, 
desfășurarea operațiunilor de schimb valutar, deținerea și gestionarea rezervelor valutare oficiale ale statelor 
membre, promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți, etc.
2 Decizia Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile 

naționale cu privire la proiectele de reglementare.
3 Avizul BCE din 19 martie 2008 privind un proiect de lege referitoare la reforma sistemului elen al asigurărilor 

sociale (CON//2008/13)
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pensionare suplimentare. De asemenea, ea reduce semnificativ numărul uriaș al entităților de 
asigurare socială existente, care sunt integrate într-un număr limitat de structuri. Printre 
fondurile afectate de această fuziune a fost și fondul de pensii al Băncii Greciei, care a fost 
integrat în fondul de stat IKA-ETAM.

Articolul 10 din Tratatul CE este o dispoziție generală care prevede că statele membre 
garantează îndeplinirea obligațiilor care decurg din Tratatul CE și se abțin să ia măsuri care ar 
putea pune în pericol realizarea obiectivelor tratatului.1 Mai exact, articolul 105 alineatul (4) 
paragraful al doilea din Tratatul CE precizează că BCE trebuie să fie consultată de autoritățile 
naționale în privința oricărui proiect de reglementare din domeniile de competență ale 
acesteia, dar în limitele și în condițiile stabilite de Consiliu, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 107 alineatul (6).

Articolul 2 din Decizia nr. 415/98 a Consiliului precizează aspectele în privința cărora statele 
membre consultă BCE: problemele monetare, mijloacele de plată, băncile centrale naționale, 
colectarea, elaborarea și difuzarea datelor statistice din domeniile monetar, financiar, bancar, 
a sistemelor de plăți și a balanțelor de plăți, sistemele de plăți și decontări, normele aplicabile 
instituțiilor financiare, în măsura în care acestea au o influență substanțială asupra stabilității 
instituțiilor și piețelor financiare.

Comisia este de părere că includerea fondului de pensii al Băncii Greciei în fondul de stat 
IKA-ETAM în cadrul reformei pensiilor constituie o problemă care afectează o bancă centrală 
națională. După cum s-a arătat mai sus, băncile centrale naționale sunt incluse la articolul 2 
din decizia Consiliului. Prin urmare, guvernul elen era obligat să consulte BCE în prealabil cu 
privire la măsura juridică preconizată.

Comisia împărtășește poziția petiționarului referitoare la încălcarea articolelor 10 și 105 
alineatul (4) a doua liniuță din Tratatul CE coroborate cu Decizia nr. 415/98 a Consiliului prin 
omisiunea de către guvernul elen de a consulta în prealabil Banca Greciei în privința legii 
respective.

Concluzii

Comisia a ajuns la concluzia că Legea 3655/2008 nu a încălcat interdicția finanțării monetare 
în conformitate cu articolul 101 din Tratatul CE și cu Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al 
Consiliului.

Comisa nu este de acord cu concluzia petiționarului conform căreia neconsultarea Băncii 
Greciei de către guvernul elen ar constitui o încălcare a independenței Băncii Greciei conform 
articolului 108 din Tratatul CE. Pe de altă parte, Comisia împărtășește opinia petiționarului 
conform căreia abordarea guvernului elen nu a respectat în totalitate statutele Băncii Centrale.

În ceea ce privește neconsultarea BCE, Comisia va reaminti autorităților elene cu privire la 

                                               
1 Statele membre iau toate măsurile generale sau speciale necesare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care 
decurg din prezentul tratat sau care rezultă din actele instituțiilor Comunității. Statele membre facilitează 
Comunității îndeplinirea misiunii sale. Statele membre se abțin să ia măsuri care ar putea pune în pericol 
realizarea scopurilor prezentului tratat.
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obligația care le revine și la intenția sa de a supune chestiunea Curții de Justiție în cazul 
încălcării sistematice a acestei obligații.

Pentru moment, Comisia nu intenționează să deschidă o procedură privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva Greciei.


