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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0890/2004 af Ingrid Mantzouridis, tysk og græsk statsborger, om 
problemer med udbetaling af hendes pension

1. Sammendrag

Andrageren er berettiget til at modtage pension i både Tyskland og Grækenland. Hun er 
imidlertid stødt ind i problemer i forbindelse med udbetalingen af den græske pension, som 
hun ønsker at få overført til en tysk bankkonto. Bl.a. opkræver den græske nationalbank 
administrationsafgifter for at overføre andragerens pension til hendes tyske bankkonto, og 
disse afgifter er langt højere end de afgifter, som andre græske pensionister med bopæl i 
Tyskland betaler. Andrageren henviser i den forbindelse til bestemmelserne i forslaget om 
ændring af forordningen om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, 
selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, samt til bestemmelserne vedrørende harmonisering af rettigheder og forenkling 
af procedurer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. april 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2006.

"Med henblik på at belyse disse påstande har Kommissionen rettet henvendelse til de græske 
myndigheder for at indhente nøjagtige oplysninger om andragerens sag.

Kommissionen vil holde Europa-Parlamentet underrettet om sagens videre forløb."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. oktober 2006.
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"De græske myndigheder meddelte den 28. april 2006 Kommissionen, at man snart ville finde 
en løsning på andragerens problem.

Myndighederne er opmærksomme på problemet med bankafgifter i forbindelse med 
pensionsudbetaling til andre medlemsstater, og problemet forekommer endda også i 
forbindelse med overførsler af pensionsudbetalinger til bankkonti i Grækenland, når 
pensionen betales gennem en bank, som ikke har nogen formel aftale med det udbetalende 
organ. Problemet skyldes, at mange socialsikringsorganer ikke har været i stand til at 
forhandle med bankerne.

Med henblik på at finde en ensartet intern og ekstern løsning på problemet har de græske 
myndigheder iværksat et omfattende internt omstruktureringsprogram.

Med præsidentielt dekret nr. 258 af 28. december 2005 indføres et fælles socialsikringsorgan 
for selvstændige, OAEE, som for indeværende befinder sig i den afsluttende fase af 
forhandlingerne med bankerne om de nødvendige formaliteter (IBAN, BIC osv.), for at 
pensionsudbetalinger kan overføres uden omkostninger for modtageren."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"De græske myndigheder har meddelt, at problemet i forbindelse med bankafgifter er løst for 
størstedelen af de personer, der er forsikret gennem socialsikringsorganet IKA. Problemet 
varer dog fortsat ved for personer, der er forsikret igennem socialsikringsorganet for 
selvstændige, OAEE. Faktisk har forhandlingerne med bankerne om de nødvendige 
formaliteter (IBAN, BIC osv.), som gør det muligt at overføre pensionsudbetalinger uden 
omkostninger for modtageren, ikke givet resultat."

Spørgsmålet om bankafgifter for overførsler fra socialsikringsorganer til privatpersoner er et 
spørgsmål af generel karakter, som vedrører størstedelen af medlemsstaterne. I forbindelse 
med forordning (EF) nr. 883/04 vil Kommissionen inden for rammerne af Den Administrative 
Kommission opfordre medlemsstaterne til i videst mulig udstrækning at afskaffe disse 
afgifter, når der ikke er grundlag for dem."
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