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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on oikeutettu saamaan eläkettä sekä Saksasta että Kreikasta. Hänelle on 
aiheutunut ongelmia kreikkalaisen eläkkeen maksamisen yhteydessä, koska hän haluaa sen 
maksettavaksi saksalaiselle pankkitilille. Muun muassa Kreikan kansallispankki on perinyt 
hallinnollisia maksuja eläkkeen maksamisesta vetoomuksen esittäjän saksalaiselle tilille. 
Nämä maksut ovat selvästi suuremmat kuin muilta Saksassa asuvilta eläkkeensaajilta perityt 
maksut. Vetoomuksen esittäjä viittaa tämän osalta sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annettua 
asetusta koskevan muutosehdotuksen säännöksiin sekä oikeuksien yhdenmukaistamista ja 
menetelmien yksinkertaistamista koskeviin säädöksiin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. huhtikuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 3. helmikuuta 2006.

Selvittääkseen asiaa Euroopan komission yksiköt ottivat yhteyttä Kreikan viranomaisiin 
tarkkojen tietojen saamiseksi vetoomuksen esittäjän asiasta.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille hyvissä ajoin tämän asian etenemisestä.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 10. lokakuuta 2006.

Kreikkalaiset viranomaiset ilmoittivat 28. huhtikuuta 2006 komission yksiköille, että 



CM\777279FI.doc PE370.040/rev II2/2CM\777279FI.doc

FI

vetoomuksen esittäjän kohtaama ongelma ratkaistaan pian.

Viranomaiset ovat tietoisia maksuista, joita pankeissa peritään eläkkeiden maksamisesta 
muihin jäsenvaltioihin. Tämä ongelma on myös Kreikan sisäinen, jos eläkkeen maksatus 
suoritetaan sellaisen pankin kautta, jolla ei ole sopimusta maksavan elimen kanssa. Ongelma 
johtuu siitä, että sosiaaliturvalaitoksia oli useita, ja ne eivät onnistuneet neuvottelemaan 
pankkien kanssa.

Ratkaistakseen tämän ongelman yhtenäisesti, sekä kansallisesti että suhteissa muihin 
jäsenvaltioihin, kreikkalaiset viranomaiset ovat käynnistäneet valtavan sisäisen 
rakenneuudistuksen. 

Presidentin 28 päivänä joulukuuta 2005 antamalla asetuksella nro 258 perustetaan yksi 
yhteinen sosiaaliturvalaitos itsenäisille ammatinharjoittajille (OAEE). Laitoksen ja pankkien 
väliset neuvottelut ovat tällä hetkellä loppuvaiheessa, ja neuvottelujen tarkoituksena on 
perustaa tarvittavat menettelyt (IBAN, BIC, jne.), jotka mahdollistavat eläkkeiden 
maksamisen ilman vastaanottajille aiheutuvia kuluja.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009.

Kreikkalaiset viranomaiset ilmoittivat, että pankin perimiä maksuja koskevaa ongelmaa ei 
enää esiinny suurimman osan IKA-kassassa vakuutettujen henkilöiden osalta. Ongelma 
kuitenkin jatkuu itsenäisten ammatinharjoittajien kassassa (OAEE) vakuutettujen henkilöiden 
osalta. Itse asiassa pankkien kanssa käytäviä neuvotteluita, joiden tarkoituksena oli perustaa 
tarvittavat menettelyt (IBAN, BIC jne.), jotka mahdollistaisivat eläkkeiden maksamisen ilman 
vastaanottajille aiheutuvia kuluja, ei saatu päätökseen.

Sosiaaliturvalaitosten yksityishenkilöille suorittamista tilisiirroista perittyjä pankkimaksuja
koskeva ongelma on yleinen ja koskee useimpia jäsenvaltioita. Komissio kehottaa asetuksen 
N:o 883/04 ja hallintotoimikunnan puitteissa jäsenvaltioita poistamaan kaikin mahdollisin 
keinoin nämä maksut, jos ne eivät ole perusteltuja.
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