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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1877/2012 af R. F., østrigsk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling over for andre medlemsstater som følge af kravet om, at 
EU-tjenestemænd skal indsætte deres løn på en belgisk bankkonto

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at bestemmelsen om, at EU-institutionerne i henhold til 
tjenestemandsvedtægten skal indbetale løn på en belgisk bankkonto, er forældet og virker 
forskelsbehandlende over for andre medlemsstater, ligesom den ikke tager hensyn til de EU-
ansatte, der arbejder i tredjelande, som f.eks. de kontraktansatte i EU-delegationerne, som 
aldrig har boet eller arbejdet i Belgien. Andrageren anmoder om, at EU's 
tjenestemandsvedtægt ændres, således at en tjenestemands løn kan indbetales på en bankkonto 
i en af de øvrige EU-medlemsstater. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

I henhold til artikel 17, stk. 1, i bilag VII til den i øjeblikket gældende version af 
tjenestemandsvedtægten udbetales de ydelser, en tjenestemand er berettiget til, på det sted og i 
det lands valuta, hvor den pågældende gør tjeneste. Som undtagelse fra denne bestemmelse 
udbetales vederlaget til ansatte, der arbejder i tredjelande, i euro i Belgien, jf. artikel 11, første 
punktum, i bilag X til tjenestemandsvedtægten.

Selv om Kommissionen aldrig har begunstiget nogen medlemsstaters banker og faktisk har 
bankforbindelser med banker i alle medlemsstaterne med henblik på udbetalinger, har den 
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været betænkelig ved den begrænsning af valgfriheden, som dens ansatte pålægges på grund 
af ovennævnte bestemmelser.  Sådanne bestemmelser er navnlig i modstrid med målene for 
det fælleseuropæiske betalingsområde (SEPA), der giver borgerne mulighed for at have én 
enkelt betalingskonto til gennemførelse af alle deres betalingstransaktioner inden for EU.

Kommissionen har derfor forsøgt at afhjælpe de eksisterende vanskeligheder inden for 
rammerne af reformen af tjenestemandsvedtægten fra 2013. 

 I forbindelse med et forslag fra Kommissionen af 13. december 2011 har Europa-Parlamentet 
og Rådet for nylig vedtaget omfattende ændringer af tjenestemandsvedtægten og af 
ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte, som træder i kraft den 1. januar 20141.

Den ændrede version af Artikel 17, stk. 1, i bilag VII til tjenestemandsvedtægten har følgende 
ordlyd: 

“De ydelser, tjenestemanden er berettiget til, udbetales på det sted og i det lands valuta, hvor 
denne gør tjeneste, eller – på anmodning af tjenestemanden – i euro til en bank inden for den 
Europæiske Union.”

Artikel 11 i bilag X til tjenestemandsvedtægten, som ændret, har følgende ordlyd: 

“Vederlaget samt de i artikel 10 nævnte godtgørelser udbetales i euro i Den Europæiske 
Union.”

Som følge heraf vil både ansatte, der arbejder inden for, og ansatte, der arbejder uden for EU 
kunne vælge en hvilken som helst bank inden for EU, hvor de ønsker at modtage deres 
vederlag. 

Kommissionen er overbevist om, at denne modernisering af det nuværende retsgrundlag giver 
en tilfredsstillende løsning på det problem, der rejses i andragendet.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af 
vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Unionen. 


