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Tárgy: Ingrid Mantzouridis, német és görög állampolgár által benyújtott, 0890/2004 
számú petíció a nyugdíj-folyósításra vonatkozó problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója mind Németországban, mind Görögországban jogosult nyugdíjra. 
Azonban problémákkal szembesült a görög nyugdíjának egy német bankszámlaszámra történő 
kifizetésekor. Többek között a Görög Nemzeti Bank adminisztratív költségeket számított fel 
nyugdíjának a német bankszámlájára való átutalásáért. E költségek jóval magasabbak, mint a 
Németországban lakóhellyel rendelkező más görög nyugdíjasoknak felszámított költségek. A 
petíció benyújtója ebben az összefüggésben a szociális biztonsági rendszereknek a 
Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő 
alkalmazásáról szóló rendelet javasolt módosításaira, valamint a jogosultságok 
összehangolására és az eljárások egyszerűsítésére vonatkozó rendelkezésekre hivatkozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. április 18. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. február 3.

Az állítások tisztázása érdekében az Európai Bizottság szervezeti egységei kapcsolatba léptek 
a görög hatóságokkal, hogy pontos információkat gyűjtsenek a petíció benyújtójának ügyéről.

A Bizottság időben tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet az ügy további alakulásáról.
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4. A Bizottság kiegészítő válasza: 2006. október 10.

A görög hatóságok 2006. április 28-án arról tájékoztatták a Bizottság szervezeti egységeit, 
hogy a petíció benyújtójának problémája hamarosan rendeződik.

E hatóságok ugyanis tudnak arról a bankköltségekkel kapcsolatos problémáról, amely a 
nyugdíjaknak más tagállamokba történő kifizetésekor jelentkezik. Egyébként ez a probléma 
Görögország határain belül is fennáll, amikor a kifizetés egy olyan bankon keresztül történik, 
amely a kifizető szervezettel nem áll szerződésben. E probléma oka az, hogy számos 
társadalombiztosítási szervezetnek nem sikerült megállapodnia a bankokkal.

A probléma mind belső, mind nemzetközi szinten való egységes rendezése céljából a görög 
hatóságok egy széleskörű belső átszervezési programot indítottak. 

A 2005. december 28-i 258. sz. elnöki rendelet egységes társadalombiztosítási szervezetet 
(OAEE) hozott létre az önálló vállalkozók számára. E szervezet a bankokkal folytatott 
tárgyalások utolsó szakaszában tart azon szükséges formalitások létrehozása (IBAN, SWIFT 
stb.) céljából, amelyek segítségével lehetővé válik a nyugdíjaknak a kedvezményezettek 
részére történő költségmentes kifizetése.

5. A Bizottság kiegészítő válasza: 2009. március 20.

A görög hatóságok közlése szerint a banki költségek problémája az IKA Pénztárnál 
biztosítottak nagy többsége számára már nem áll fenn. Ellenben a probléma még mindig 
fennáll az önálló vállalkozók pénztáránál (OAEE) biztosítottak esetében. Ennek az az oka, 
hogy a nyugdíjak érintettek számára történő költségmentes kifizetéséhez szükséges 
formalitások (IBAN, BIC stb.) kialakításáról folyó tárgyalások nem vezettek eredményre a 
bankokkal.

A társadalombiztosítási szervezetek által magánszemélyek számára történő folyósítással 
kapcsolatos banki költségek kérdése olyan általános kérdés, amely a tagállamok többségében 
fennáll. A 883/04/EK rendelettel összefüggésben az Európai Bizottság az adminisztratív 
bizottság keretében fel fogja kérni a tagállamokat e költségek lehetőség szerinti 
megszüntetésére, amikor azok nem indokoltak.
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