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Ingrid Mantzouridis, par viņas problēmām ar pensijas pārskaitīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja vienlaikus var saņemt pensiju gan Vācijā, gan Grieķijā. Tomēr viņa 
ir saskārusies ar problēmām, vēloties, lai viņas Grieķijas pensija tiktu ieskaitīta Vācijas 
bankas kontā. Cita starpā, Grieķijas Nacionālā banka ir ieturējusi administratīvās izmaksas par 
pensijas pārskaitīšanu uz lūgumraksta iesniedzējas Vācijas kontu. Šīs izmaksas ievērojami 
pārsniedz summu, kas tiek ieturēta attiecībā uz citiem Vācijā dzīvojošiem Grieķijas 
pensionāriem. Lūgumraksta iesniedzēja šajā sakarā atsaucas uz priekšlikuma grozīt Regulu 
par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas 
pārvietojas Kopienā, noteikumiem, kā arī uz noteikumiem attiecībā uz tiesību saskaņošanu un 
procedūru vienkāršošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 18. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī

Lai iegūtu skaidrību par šiem apgalvojumiem, Eiropas Komisijas dienesti ir sazinājušies ar 
Grieķijas varas iestādēm, lai iegūtu precīzu informāciju par lūgumraksta iesniedzējas lietu.

Komisija noteiktajā laikā informēs Eiropas Parlamentu par šīs lietas attīstību.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. oktobrī

Grieķijas varas iestādes 2006. gada 28. aprīlī Komisijas dienestiem paziņoja, ka problēma, ar 
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ko saskārusies lūgumraksta iesniedzēja, drīzumā tiks atrisināta.

Šīs varas iestādes patiesi apzinās problēmu ar bankas izdevumiem, veicot pensiju maksājumus 
citās dalībvalstīs. Jāpiebilst, ka šī problēma pastāv arī pašā Grieķijā, kad pensijas maksājums 
tiek veikts caur banku, kurai nav līguma ar sociālās apdrošināšanas iestādi, kas veic 
maksājumu. Šī problēma radusies tāpēc, ka pastāvēja liels skaits sociālās apdrošināšanas 
iestāžu, kam neizdevās vienoties ar bankām.

Lai vienoti atrisinātu šo problēmu gan iekšējā, gan ārējā līmenī, Grieķijas varas iestādes ir 
uzsākušas plašu iekšējās reorganizācijas programmu. 

2005. gada 28. decembra Prezidenta dekrēts Nr. 258 izveido vienotu Sociālās apdrošināšanas 
iestādi pašnodarbinātajiem — OAEE. Šī iestāde pašlaik noslēdz sarunas ar bankām, lai 
ieviestu nepieciešamās formalitātes (IBAN, BIC u. c.), kas ļaus veikt pensiju maksājumus, 
neradot nekādus izdevumus to saņēmējiem.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Grieķijas varas iestādes ir paziņojušas, ka problēma ar bankas izdevumiem vairs nepastāv 
lielākajai daļai personu, kas apdrošinātas Sociālās apdrošināšanas institūcijā (IKA). Turpretī ar 
problēmām joprojām saskaras personas, kas apdrošinātas Sociālās apdrošināšanas iestādē 
pašnodarbinātajiem — OAEE. Sarunas ar bankām nepieciešamo formalitāšu (IBAN, BIC) 
īstenošanai, kas ļautu veikt pensiju maksājumus, neradot nekādus izdevumus to saņēmējiem, 
nav noslēgušās.

Šis jautājums par bankas izdevumiem saistībā ar pārskaitījumiem privātpersonām, ko veic 
sociālās apdrošināšanas iestādes, ir vispārīgas dabas jautājums un attiecas uz lielāko daļu 
dalībvalstu. Regulas (EK) Nr. 883/04 kontekstā Eiropas Komisija aicinās dalībvalstis 
administratīvās komisijas ietvaros visos iespējamos veidos novērst šos izdevumus gadījumos, 
kad tie nav pamatoti.
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