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Utskottet för framställningar

20.3.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0890/2004, ingiven av Ingrid Mantzouridis (tysk och grekisk 
medborgare), om sina problem i samband med pensionsutbetalning

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren har rätt till pension från både Tyskland och Grekland. Hon har dock stött på 
problem vid utbetalningen av sin grekiska pension som hon skulle vilja få insatt på ett tyskt 
bankkonto. Den grekiska riksbanken har bland annat tagit ut en administrativ avgift för att 
överföra pensionen till hennes tyska konto. Denna avgift är mycket högre än den som andra 
grekiska pensionärer i Tyskland måste betala. Framställaren hänvisar i detta hänseende till 
bestämmelserna i förslaget om ändring av förordningen om tillämpningen av systemen för 
social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom 
gemenskapen och bestämmelserna om harmonisering av rättigheter och förenkling av 
förfaranden.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 april 2005. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 3 februari 2006

För att bringa klarhet i dessa påståenden har Europeiska kommissionen tagit kontakt med de 
grekiska myndigheterna för att få tydlig information om framställarens ärende. 

Kommissionen kommer i god tid att underrätta Europaparlamentet om den fortsatta 
utvecklingen av detta ärende. 
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4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 10 oktober 2006

Den 28 april 2006 informerade de grekiska myndigheterna kommissionen om att 
framställarens problem snart skulle vara löst.

Myndigheterna är medvetna om problemet med bankavgifter som tas ut vid 
pensionsutbetalningar i andra medlemsstater. Detta problem finns till och med inom Grekland 
när pensionsutbetalningar görs via en bank som inte är ansluten till den utbetalande 
myndigheten. Detta problem beror på att flera olika socialförsäkringsinstitutioner inte lyckats 
förhandla med bankerna.

För att få en enhetlig lösning på detta problem, både internt och externt, har de grekiska 
myndigheterna inlett ett stort projekt för intern omorganisering. 

I och med presidentdekret 258 av den 28 december 2005 skapades en enda 
socialförsäkringsinstitution för egenföretagare (OAEE). Denna institution befinner sig nu i 
slutskedet av de förhandlingar som förs med bankerna för inrättande av nödvändiga 
formaliteter (IBAN, BIC etc.) som skulle möjliggöra pensionsutbetalningar utan någon som 
helst avgift för förmånstagarna.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009

De grekiska myndigheterna har meddelat att problemet med bankavgifter har lösts för de allra 
flesta personer som är försäkrade vid socialförsäkringskassan IKA. Problemet kvarstår dock 
fortfarande för personer som är inskrivna vid socialförsäkringskassan för egenföretagare 
(OAEE). Förhandlingarna med bankerna för att inrätta de nödvändiga formaliteterna (IBAN, 
BIC etc.) som möjliggör pensionsutbetalningar utan någon som helst avgift för 
förmånstagarna har dock inte gett resultat.

Bankavgifter för utbetalningar som görs av socialförsäkringsinstitutioner till privatpersoner är 
en allmän fråga och berör de flesta medlemsstater. Inom ramen för förordning nr 883/04
kommer Europeiska kommissionen att uppmana medlemsstaterna inom den administrativa 
kommissionen att i görligaste mån ta bort avgifterna, eftersom de inte är berättigade. 
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