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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0890/2004, adresată de Ingrid Mantzouridis, de naționalitate germană și 
elenă, privind problemele referitoare la achitarea pensiei

1. Rezumatul petiției

Petiționara este îndreptățită să beneficieze de o pensie atât în Germania, cât și în Grecia. Cu 
toate acestea, a întâmpinat probleme în momentul achitării pensiei sale din Grecia pe care 
dorește să o aibă virată într-un cont bancar german. Printre altele, Banca națională greacă a 
perceput taxe administrative pentru transferul pensiei în contul german. Aceste costuri sunt cu 
mult mai mari decât cele percepute în cazul altor pensionari greci, cu domiciliul în Germania. 
Petiționara face referire, în acest sens, la dispozițiile din propunerea de modificare a 
regulamentului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii
salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora
care se deplasează în interiorul Comunității, precum și la dispozițiile referitoare la 
armonizarea drepturilor și simplificarea procedurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 aprilie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 februarie 2006

Pentru a clarifica aceste afirmații, serviciile Comisiei Europene au contactat autoritățile elene 
pentru a obține informații precise cu privire la dosarul petiționarei.

Comisia va informa Parlamentul European în timp util cu privire la evoluția acestui caz.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 10 octombrie 2006
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Autoritățile elene au comunicat, la 28 aprilie 2006, serviciilor Comisiei că problema cu care 
se confruntă petiționara va fi rezolvată în curând.

Într-adevăr, aceste autorități sunt conștiente de problema costurilor bancare privind plata 
pensiilor în alte state membre. În plus, această problemă există chiar și în Grecia atunci când 
plata unei pensii se achită prin intermediul unei bănci care nu are un acord cu agenția de plăți. 
Această problemă este rezultatul faptului că existau o multitudine de instituții de asigurări 
sociale care nu au reușit să negocieze cu băncile.

Pentru a rezolva în mod uniform această problemă, atât pe plan intern; cât și extern, 
autoritățile elene au întreprins un amplu program de reorganizare internă. 

Decretul prezidențial nr. 258 din 28 decembrie 2005 instituie o instituție unică de asigurări 
sociale pentru lucrătorii independenți – OAEE. Această instituție este, în prezent, în etapa 
finală a negocierilor cu băncile pentru a stabili formalitățile necesare (IBAN, BIC etc.), ce vor 
permite achitarea pensiilor fără nicio taxă pentru beneficiari. 

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 20 martie 2009

Autoritățile elene au comunicat faptul că problema taxelor bancare nu mai există pentru 
majoritatea persoanelor asigurate la Casa de asigurări IKA. În schimb, problema persistă încă 
în cazul celor asigurați la Casa de asigurări pentru lucrătorii independenți, OAEE. De fapt, 
negocierile cu băncile, pentru stabilirea formalităților necesare (IBAN, BIC etc.) care permit 
achitarea pensiilor fără nicio taxă pentru beneficiar, au eșuat.

Această problemă a taxelor bancare cu privire la plățile efectuate de instituțiile de asigurări 
sociale către persoane fizice este o problemă generală și vizează majoritatea statelor membre. 
În contextul Regulamentului nr. 883/04, Comisia Europeană va invita statele membre în 
cadrul comisiei administrative să elimine aceste taxe, pe cât posibil, atunci când nu sunt 
justificate.
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