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Angående: Framställning 0678/2008, ingiven av Nikos Frangakis (grekisk medborgare) för 
advokatfirman Souriadakis, Frangakis, Skaltsas, Pantelakis, om reform av 
pensionsfonden för personal i Bank of Greece (grekiska centralbanken)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren och ovannämnda advokatfirma företräder en sammanslutning av arbetstagare i 
Bank of Greece som bildades 1928 och som har 2 602 medlemmar. Framställaren hävdar att 
enligt den nyligen offentliggjorda grekiska lagen 3655/2008 om administrativ och 
organisatorisk reform av socialförsäkringen och andra försäkringsbestämmelser ska 
pensionsfonden för personal vid Bank of Greece (TSP-TE) slås samman med den allmänna 
grekiska försäkringskassans gemensamma försäkringsfond för löntagare (IKA-ETAM). 
Framställaren betonar att enligt ett uttalande från Europeiska centralbanken (ECB) kommer 
ovannämnda bestämmelse troligen att urholka den grekiska centralbankens ekonomiska 
oberoende. Den strider även mot artikel 101 i EG-fördraget, enligt vilken det är förbjudet att 
bevilja lån till organ inom offentlig sektor enligt den definition som anges i rådets förordning 
(EG) nr 3603/93 om fastställande av definitioner för tillämpningen av de förbud som avses 
i artiklarna 104 och 104b.1 i fördraget. Han nämner också att ECB har påpekat att en av de 
antagna bestämmelserna strider mot artikel 105.4 i EG-fördraget och mot rådets 
beslut 98/415/EG om nationella myndigheters samråd med Europeiska centralbanken rörande 
förslag till rättsregler. Framställaren anför dessutom att ECB:s yttrande inte beaktades av den 
grekiska regeringen som lät lagförslaget gå till omröstning utan att stryka den omstridda 
bestämmelsen. Han uppmanar därför Europaparlamentet att ta upp frågan och vidta 
nödvändiga åtgärder för att garantera efterlevnaden av gällande EU-lagstiftning på området.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

I sitt yttrande av den 19 mars 2008 om ett lagförslag som gäller reformen av det grekiska 
socialförsäkringssystemet (CON/2008/13) uttryckte ECB sin oro över huruvida vissa 
bestämmelser är förenliga med den grekiska centralbankens oberoende och förbudet mot
monetär finansiering enligt EG-fördraget.

Kommissionen undersökte frågan och bad om aktuell information från de nationella 
myndigheterna om den ekonomiska situationen för Grekiska centralbankens pensionsfond. 
Efter en ingående analys av de nya uppgifter som har inkommit har kommissionen dragit 
slutsatsen att den nämnda lagen inte stred mot fördragets bestämmelser om centralbankernas 
oberoende och förbudet mot monetär finansiering. Kommissionen har hela tiden hållit 
Europeiska centralbanken (ECB) underrättad och har delgett ECB de mottagna 
upplysningarna. 

Framställningen

I mars 2008 hade en viktig reform av pensionssystemet antagits i Grekland genom 
lag 3655/2008 om administrativ och organisatorisk reform av socialförsäkringen och 
andra försäkringsbestämmelser. Reformen syftar framför allt till att öka pensionssystemets 
hållbarhet genom att man inför bestämmelser om en särskild pensionsålder, skapar
stimulansåtgärder för fortsatt tjänstgöring och genom att man reglerar frågor om 
kompletterande pensionssystem. Reformen innebär också en betydande minskning av den 
nuvarande mängden av socialförsäkringsenheter som ska integreras med ett begränsat antal 
strukturer. Bland de fonder som berörs av denna sammanslagning fanns Grekiska 
centralbankens fond, som har anslutits till den statliga fonden IKA-ETAM. 

Framställarna är emot att Grekiska centralbankens pensionsfond slås samman med den 
statliga fonden och väcker flera frågor om överträdelse av EU-lagstiftningen på grund av vissa 
bestämmelser i lag 3655/2008.

De delar som nämns i denna framställning är också föremål för ett formellt klagomål.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Kommissionen har slutfört undersökningen av framställningen. På grundval av de 
upplysningar som har tillhandahållits och de ytterligare upplysningar som kommissionen har 
kunnat få av de behöriga grekiska myndigheterna konstaterar kommissionen följande: 

Förenlighet med förbudet mot monetär finansiering

Det påpekades i skrivelsen att man genom kombinationen av artiklarna 1 och 2.4 i 
lag 3655/2008 skulle uppdra åt Grekiska centralbanken att årligen till det statliga organet 
IKA-ETAM betala stora summor för verksamheter som ska bekostas av staten. Enligt 
framställarens åsikt skulle en sådan rättslig skyldighet för en centralbank att med egna medel 
finansiera vissa offentliga juridiska personer för statliga verksamheter enligt artikel 101.1 i 
EG-fördraget strida mot förbudet mot monetär finansiering. 
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Grekiska centralbankens pensionsfond har i samband med reformen av det grekiska 
pensionssystemet anslutits till den statliga fonden IKA-ETAM. Som kompensation för denna 
överföring av betalningsskyldigheter från centralbanken till staten måste centralbanken enligt 
lagen årligen till denna statliga fond betala ett belopp på 23 miljoner euro under en period av 
15 år (totalt 345 miljoner euro). 

I artikel 101.1 i EG-fördraget föreskrivs att det är förbjudet för de nationella centralbankerna 
att ge gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan, centrala, regionala, lokala eller andra 
myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i medlemsstaterna rätt att 
övertrassera sina konton eller att ge dem andra former av krediter. Samma sak gäller direkt 
inköp av centralbanken av skuldebrev från dessa offentliga sektorsenheter. 

För att bedöma om den omtvistade kompensationen måste betraktas som ett ekonomiskt stöd 
som är förbjudet enligt artikel 101 EG, beslutade kommissionen att basera sin analys på en 
aktuell försäkringsteknisk bedömning av den ekonomiska situationen för centralbankens 
pensionsfond. Denna värdering omfattade framför allt information om de tillgångar som har 
förts över eller de bidrag som har betalats ut av Grekiska centralbanken under de senaste fem 
åren, fondens nuvarande ekonomiska situation och den förväntade utvecklingen av bankens 
ekonomiska situation. När det gäller den senare bad kommissionen att en validering av de 
relevanta siffrorna skulle göras av en oberoende revisor. 

En analys av kassaflödet avseende tillgångar och betalningsskyldigheter under 15 år för 
sektionen för Grekiska centralbankens pensionsfond som slogs samman med den stora 
socialförsäkringsfonden hade förberetts. Vid denna undersökning tog man hänsyn till att 
Grekiska centralbankens framtida arbetstagare kommer att bli medlemmar av IKA-ETAM 
och inte kommer att vara medlemmar av Grekiska centralbankens sektion. Syftet med denna 
analys var att jämföra fondens tillflöde och utflöde under de närmaste 15 åren för att bedöma 
eventuella underskott. 

Resultatet visar att de årliga bidrag som betalas av Grekiska centralbanken till IKA-ETAM 
och intäkterna från tillgångarna inte på långt när skulle räcka för att täcka de framtida 
förväntade betalningsskyldigheter som överförts av Grekiska centralbanken till IKA-ETAM. 
Grekiska centralbanken finansierar därför inte betalningsskyldigheter som gäller staten: Det är 
de facto snarare staten som subventionerar bankens pensionssystem. 

På grundval av bedömningen av fondens ekonomiska situation och resultatet av 
valideringsrevisionen drar kommissionen därför slutsatsen att de nämnda bestämmelserna i 
lag 3655/2008 inte stred mot förbudet mot monetär finansiering enligt artikel 101.1 i 
EG-fördraget. 

Framställarens ytterligare anmärkningar enligt denna punkt, där han hävdar att den nämnda 
lagen också skulle strida mot Grekiska centralbankens ekonomiska oberoende, kommer att 
diskuteras nedan.

Framställaren hävdar att artikel 2 i lag 3655/2008 skulle strida mot rådets förordning 
nr 3603/93/EG1. Det anges att den nämnda bestämmelsen skulle kunna tvinga Grekiska 

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 3603/93 av den 13 december 1993 om fastställande av definitioner för tillämpningen 
av de förbud som avses i artiklarna 104 och 104b.1 i fördraget.
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centralbanken att göra transaktioner som skulle kunna innebära ett brott mot artikel 1.1b i 
rådets förordning om definitionen av de villkor som är nödvändiga för tillämpningen av de 
förbud som nämns i artikel 104 i fördraget om undvikande av överdrivet stora 
budgetunderskott.

Artikel 1 i rådets förordning innehåller ett förtydligande av flera villkor som används i 
artikel 104 och 104b.1 i EG-fördraget. När EG-fördraget omstrukturerades genom 
Amsterdamfördraget 1997 hade dessa artiklar bland annat omnumrerats från artikel 104 till 
artikel 101 och från artikel 104b till artikel 103. Följaktligen kan kommissionen inte följa 
framställarens resonemang att definitionerna i rådets förordning (EG) nr 3603/93 skulle gälla 
nuvarande artikel 104 i EG-fördraget, som innehåller en skyldighet för medlemsstaterna att 
undvika överdrivet stora offentliga underskott, eftersom denna artikel inte tas upp i rådets 
förordning. 

När det gäller de ytterligare anmärkningarna om brott mot förbudet mot monetär finansiering 
hänvisar kommissionen till sina ovan nämnda slutsatser. 

Kommissionen drar slutsatsen att de nämnda bestämmelserna i lag 3655/2008 inte strider mot 
bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 3603/93.

När det gäller den senaste anmärkningen att ECB, enligt artiklarna 237 d och 230.3 i 
EG-fördraget, skulle tvingas väcka talan inför EG-domstolen anser kommissionen att dessa 
anmärkningar inte bör behandlas av kommissionen utan av ECB, eftersom den senare är rätt 
adressat. Det bör emellertid noteras att artikel 237 d gäller överträdelser som begås av 
nationella centralbanker, vilket kanske inte är fallet i detta sammanhang. 

Överträdelse av Grekiska centralbankens oberoende

Som en tredje punkt hävdar framställaren att Grekiska centralbanken hade uteslutits från sitt 
rättsligt beviljade deltagande i det lagstiftningsförfarande som ledde till att Grekiska 
centralbankens pensionsfond slogs samman med IKA-ETAM:s fond och som skulle ha krävt 
en ändring av Grekiska centralbankens stadga. I detta sammanhang nämns också 
överträdelsen av artiklarna 38, 71 och 74 i centralbankens stadga. Det hävdas vidare att den 
grekiska regeringens underlåtenhet att konsultera Grekiska centralbanken skulle utgöra en 
inskränkning av dess roll och urholka dess operativa oberoende. 

Kommissionen förstår framställarens åsikt att en av centralbankens plikter, enligt Grekiska 
centralbankens stadga, också är att tillhandahålla socialförsäkringstrygghet, både för sin 
tjänstgörande och för sin pensionerade personal. Detta visas genom artikel 38, där det i sista 
punkten fastställs att centralbanken ska betala lön, pensioner och alla övriga ersättningar till 
sin personal enligt de villkor som är fastställda av bankens allmänna råd. Dessutom hänvisas i 
artikel 71 bland annat till centralbankens utbetalningar till sin pensionerade personal som 
kommer att dras av från dess bruttoinkomster vid beräkning av bankens årliga nettovinster. 
Vidare framgår det av artikel 74 att staten, om centralbanken upplöses, ”ska ikläda sig hela 
ansvaret för betalningsskyldigheter som tidigare gällde banken för dess tjänstgörande och 
pensionerade personal, när det gäller alla deras rättigheter”. Kommissionen kan därför följa 
framställarens resonemang när han säger att man vid sammanslagningen av Grekiska 
centralbankens pensionsfond med IKA-ETAM borde ha begärt en översyn av centralbankens 
stadga. 



CM\777602SV.doc 5/6 PE423.658

SV

Dessutom, eftersom det i artikel 7 i stadgan fastställs att den nuvarande stadgan kan ändras 
genom ett beslut av bolagsstämman som har godkänts enligt lag, anser kommissionen att en 
sådan ändring inte bör ha gjorts utan formell inblandning av centralbankens beslutsfattande 
organ. 

Kommissionen betraktar emellertid inte uteslutandet av centralbanken i detta fall som ett brott 
mot dess oberoende enligt artikel 108 i EG-fördraget.

Enligt artikel 108 i EG-fördraget åtar sig medlemsstaternas regeringar att respektera de 
nationella centralbankernas oberoende och att inte söka påverka medlemmarna av deras 
beslutsfattande organ när de fullgör sina uppgifter. Med andra ord skyddas en centralbanks 
oberoende genom EG-fördraget endast i den mån det är nödvändigt för att den ska kunna 
fullgöra sina uppgifter.

De målsättningar och uppgifter som rör Europeiska centralbankssystemet (ECBS) är framför 
allt uppräknade i artikel 105.2 i EG-fördraget och i stadgan för ECSB1. I dessa föreskrifter 
finns inga uttryckliga föreskrifter för de nationella centralbankerna ”att garantera personalens 
pensioner” och inte heller kan man genom tolkning sluta sig till någon sådan skyldighet. 

Av samma skäl delar inte kommissionen åsikten att bestämmelserna i lag 3655/2008 skulle 
äventyra Grekiska centralbankens ekonomiska oberoende. 

Kommissionen drar slutsatsen att det faktum att Grekiska centralbanken inte hade rådfrågats 
av den grekiska regeringen innan dess pensionsfond slogs samman med IKA-ETAM inte 
skulle utgöra något brott mot Grekiska centralbankens oberoende enligt artikel 108 i 
EG-fördraget. Kommissionen kan emellertid förstå framställarens åsikt att den grekiska 
regeringens hållning kanske inte var helt i överensstämmelse med centralbankens stadgar. 
Denna fråga tillhör emellertid de relevanta grekiska domstolarnas behörighet. 

Bristande samråd med ECB

Framställaren påpekar att den grekiska regeringens underlåtelse att i förväg samråda med 
ECB om eventuella sidoeffekter av lag 3655/2008 om Grekiska centralbankens oberoende och 
operativa självständighet utgör ett brott mot rådets beslut (EG) nr 415/982 i kombination med 
artiklarna 10 och 105.4 andra strecksatsen i EG-fördraget. Dessutom hävdas det att den 
grekiska regeringen i efterhand borde ha tagit hänsyn till ECB:s yttrande CON 2008/133.

Syftet med lag 3655/2008 är reformen av det grekiska socialförsäkringssystemet och 
tillhörande säkerhetsbestämmelser. Reformen syftar framför allt till att öka pensionssystemets 
hållbarhet genom att införa bestämmelser för en särskild pensionsålder, skapa 
stimulansåtgärder för fortsatt tjänstgöring och genom att reglera frågor om kompletterande 
pensionssystem. Reformen innebär också en betydande minskning av det nuvarande antalet
socialförsäkringsenheter, vilka integreras och konsolideras i ett begränsat antal strukturer. 
                                               
1 I ECSB:s uppgifter ingår bland annat att utforma och genomföra gemenskapens monetära politik, att 
genomföra valutatransaktioner, att inneha och förvalta medlemsstaternas officiella valutareserver och att främja 
ett väl fungerande betalningssystem. 
2 Rådets beslut av den 29 juni 1998 om nationella myndigheternas samråd med ECB om förslag till rättsregler. 
3 ECB: s yttrande av den 19 mars 2008 om ett lagförslag om reformen av det grekiska socialförsäkringssystemet 
(CON/2008/13). 
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Bland de enheter som berörs av denna sammanslagning är Grekiska centralbankens 
pensionsfond som har slagits samman med den statliga fonden IKA-ETAM. 

Artikel 10 i EG-fördraget är en allmän bestämmelse där det föreskrivs att medlemsstaterna 
ska säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av EG-fördraget och avstå från åtgärder 
som kan äventyra att fördragets mål uppnås.1 Mer specifikt fastställs det i artikel 105.4
andra strecksatsen i EG-fördraget att de nationella myndigheterna ska konsultera ECB om alla 
förslag till utkast till lagstiftningsbestämmelser inom dess behörighetsområden, dock inom de 
ramar och på de villkor som fastställs av rådet enligt förfarandet i artikel 107.6.

I artikel 2 i rådets beslut nr 415/98 preciseras de frågor om vilka medlemsstaterna ska 
rådfråga ECB: ”Valutafrågor, betalningsmedel, nationella centralbanker, insamling, 
sammanställning och distribution av monetär och finansiell statistik samt statistik rörande 
banker, betalningssystem och betalningsbalanser, clearing- och betalningssystem, regler som 
gäller finansiella institut, i den mån de har en påtaglig inverkan på de finansiella institutens 
och marknadernas stabilitet.” 

Kommissionen anser att sammanslagningen av Grekiska centralbankens pensionsfond med 
den statliga fonden IKA-ETAM i samband med pensionsreformen är en fråga som berör en 
nationell centralbank. Som framgår av ovanstående omfattas nationella centralbanker i 
artikel 2 av rådets beslut. Därför var den grekiska regeringen skyldig att i förväg rådfråga 
ECB om den avsedda rättsliga åtgärden. 

Kommissionen delar framställarens ståndpunkt om överträdelsen av artiklarna 10 och 105.4 
andra strecksatsen i EG-fördraget, i kombination med rådets beslut nr 415/98 genom den 
grekiska regeringens försummelse att i förväg rådfråga ECB om denna lag. 

Slutsatser

Kommissionen drar slutsatsen att lag 3655/2008 inte innebar någon överträdelse av förbudet 
mot monetär finansiering enligt artikel 101 i EG-fördraget och rådets förordning (EG) 
nr 3603/93.

Kommissionen delar inte framställarens slutsats att den grekiska regeringens försummelse att 
rådfråga Grekiska centralbanken enligt artikel 108 i EG-fördraget skulle utgöra ett brott mot 
Grekiska centralbankens oberoende. Kommissionen kan emellertid förstå framställarens åsikt 
att den grekiska regeringens hållning kanske inte helt överensstämde med centralbankens 
stadgar. 

När det gäller underlåtenheten att rådfråga ECB kommer kommissionen att påminna de 
grekiska myndigheterna om deras skyldighet och om sin avsikt att hänskjuta frågan till 
EG-domstolen om de ihållande bryter mot denna skyldighet. 

Kommissionen avser inte att för närvarande inleda något överträdelseförfarande mot 
Grekland. 
                                               
1 Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att de 
skyldigheter fullgörs som följer av detta fördrag eller av åtgärder som vidtagits av gemenskapens institutioner. 
Medlemsstaterna skall underlätta att gemenskapens uppgifter fullgörs. De skall avstå från varje åtgärd som kan 
äventyra att fördragets mål uppnås.


