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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1877/2012, внесена от R. F., с австрийско гражданство, относно 
предполагаема дискриминация срещу други държави членки, породена 
от изискването к ъ м  длъжностните лица на ЕС да предоставят 
белгийска банкова сметка за получаване на своите заплати

1. Резюме на петицията

Като се позовава на изискването в Правилника за длъжностните лица, според което 
заплатите на служителите в институциите на ЕС се превеждат по техни белгийски 
банкови сметки, вносителят на петицията твърди, че тази разпоредба е остаряла и 
дискриминационна по отношение на други държави членки, както и че не отчита 
положението на длъжностните лица на ЕС, работещи в трети държави, като например 
договорно наетите лица в делегациите на ЕС, които никога не са пребивавали или 
работили в Белгия. В тази връзка вносителят отправя искане за изменение на
Правилника за длъжностните лица на ЕС, което да направи възможно изплащането на 
заплатите на служителите по банкови сметки в една от останалите държави – членки на 
ЕС. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Съгласно версията на член 17, параграф 1 на Приложение VІІ към Правилника за 
персонала, която понастоящем е в сила, за всяко длъжностно лице плащането на 
дължими суми, т.е. по-специално плащането на заплати, се извършва на мястото и във 
валутата на държавата, в която то изпълнява служебните си задължения. Чрез 
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дерогация от тази разпоредба възнаграждението на членовете на персонала, които 
работят в трети държави, се изплаща в евро в Белгия, съгласно член 11, първо 
изречение на Приложение Х към Правилника за персонала.

Комисията никога не е отдавала предпочитание на банките на някоя от държавите 
членки и в действителност поддържа отношения за извършване на банкови плащания с 
банки във всички държави членки, същевременно тя изразяваше загриженост във 
връзка с ограничаването на свободата на избор, наложено на нейните служители от 
горепосочените разпоредби на Правилника за персонала. В частност тези ограничения 
противоречат на целите на единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ), която дава 
възможност на гражданите да поддържат една платежна сметка за извършването на 
всички техни сделки с плащане на територията на ЕС.

Затова Комисията се опита да коригира съществуващите затруднения в по-широкия 
контекст на реформата на Правилника за персонала от 2013 г.

 Въз основа на предложение на Комисията от 13 декември 2011 г. Европейският 
парламент и Съветът неотдавна приеха всеобхватни изменения на Правилника за 
персонала и на Условията за работа на другите служители на Съюза, които ще влязат в 
сила на 1 януари 2014 г.1

Измененият член 17, параграф 1 на Приложение VІІ към Правилника за персонала 
гласи:

„За всяко длъжностно лице плащането се извършва на мястото и във валутата на 
държавата, в която то изпълнява служебните си задължения, или по искане на 
длъжностното лице — в евро в банка в Европейския съюз.“

Измененият член 11, първо изречение на Приложение Х към Правилника за персонала 
гласи:

„Заплатата, както и надбавките по член 10, се изплащат в евро в Европейския съюз.“

В резултат на това, считано от 2014 г., както служителите, работещи на територията на 
ЕС, така и тези, които работят извън нея, ще имат възможност да изберат която и да е 
банка на територията на ЕС, в която желаят да получават заплатата си. 

Комисията вярва, че тази модернизация на съществуващата правна уредба предоставя 
задоволително решение на проблема, изтъкнат в петицията.

                                               
1 Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 
година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за 
работа на другите служители на Европейския съюз  


