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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0890/2004, którą złożyła Ingrid Mantzouridis (Niemcy i Grecja), 
w sprawie problemów z uprawnieniami emerytalnymi

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która posiada uprawnienia do greckiej i niemieckiej emerytury, napotyka 
szereg problemów w związku z wypłatą na niemieckie konto bankowe świadczeń 
emerytalnych przysługujących jej w Grecji, ponieważ narodowy bank w Grecji pobiera od 
niej znacznie wyższe opłaty za tę transakcję niż w przypadku innych greckich emerytów 
zamieszkałych w Niemczech. Składająca petycję nawiązuje w tym kontekście do projektu 
zmiany rozporządzenia w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do 
członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz przepisów dotyczących 
harmonizacji uprawnień i wprowadzenia jednolitych procedur.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 kwietnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lutego 2006 r.

W celu wyjaśnienia wysuwanych zastrzeżeń służby Komisji Europejskiej porozumiały się 
z władzami Grecji z zamiarem uzyskania dokładnych informacji w sprawie dokumentacji 
składającej petycję.

Komisja powiadomi Parlament Europejski w odpowiednim terminie o dalszych działaniach 
w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 października 2006 r.
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Władze greckie w dniu 28 kwietnia 2006 r. poinformowały służby Komisji, że problemy, 
jakie napotyka składająca petycję, zostaną wkrótce rozwiązane.

Władze greckie zdają sobie w istocie sprawę z opłat bankowych pobieranych podczas 
wypłaty świadczeń emerytalnych w innych państwach członkowskich. Problem ten występuje 
zresztą również wewnątrz Grecji, w przypadku gdy wypłata świadczeń emerytalnych 
dokonywana jest przez bank, który nie ma podpisanej umowy z organem oferującym owe 
świadczenia emerytalne. Trudności te wiążą się z faktem, że liczni świadczeniodawcy 
zabezpieczenia społecznego nie byli w stanie wynegocjować umów z bankiem.

By móc w sposób jednoznaczny rozwiązać wspomniany problem, zarówno na szczeblu 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym, władze greckie przeprowadzą program wewnętrznej 
reorganizacji.

Dekretem prezydenckim nr 258 z dnia 28 grudnia 2005 r. utworzony został organ 
zabezpieczenia społecznego (OAEE). Instytucja ta jest obecnie na końcowym etapie 
negocjacji z bankami, dzięki czemu wprowadzone zostaną niezbędne formalności (IBAN, 
BIC itp.), które sprawią, że świadczenia emerytalne wypłacane będą bez pobierania 
jakichkolwiek opłat od beneficjentów.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Władze greckie poinformowały, że problem opłat bankowych nie dotyczy już znacznej 
większości osób ubezpieczonych w zakładzie ubezpieczeń społecznych IKA. Problem ten 
napotykają jednak wciąż osoby ubezpieczone w zakładzie ubezpieczeń społecznych dla osób 
pracujących na własny rachunek (OAEE), ponieważ negocjacje z bankami, mające na celu 
wprowadzenie niezbędnych formalności (IBAN, BIC itp.) umożliwiających wypłatę 
świadczeń emerytalnych bez pobierania jakichkolwiek opłat od beneficjentów, nie przyniosły 
skutku.

Kwestia opłat bankowych z tytułu wypłat dokonywanych przez zakłady ubezpieczeń 
społecznych na rzecz osób ubezpieczonych ma charakter powszechny i dotyczy większości 
państw członkowskich. Zgodnie z rozporządzeniem nr 883/2004 Komisja Europejska podczas 
prac Komisji Administracyjnej zwróci się do państw członkowskich o zniesienie – w miarę 
możliwości – opłat w przypadku, gdy nie znajdują one uzasadnienia.
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