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Tárgy: R. F. osztrák állampolgár által benyújtott 1877/2012. számú petíció arról az 
állítólagos, más tagállamokkal szembeni hátrányos megkülönböztetésről, 
amelynek forrása azon követelmény, hogy az európai uniós tisztviselők belgiumi 
bankszámlára kapják a fizetésüket

1. A petíció összefoglalása

A személyzeti szabályzat azon követelményére hivatkozva, amely szerint az európai uniós 
intézményeknek belgiumi bankszámlára kell a fizetéseket utalni, a petíció benyújtója azzal 
érvel, hogy ez egy elavult rendelkezés, és a többi tagállammal szemben diszkriminatív, 
továbbá nem veszi figyelembe a harmadik országokban dolgozó uniós személyzet helyzetét, 
például az EU küldöttségeinél dolgozó azon szerződéses alkalmazottak helyzetét, akik 
sohasem éltek vagy dolgoztak Belgiumban. A petíció benyújtója ennek megfelelően az 
európai uniós tisztviselők személyzeti szabályzatának módosítását szorgalmazza, hogy a 
béreket más tagállamban nyitott bankszámlákra is ki lehessen fizetni. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július. 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

A jelenleg alkalmazandó változatában a személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikkének 
(1) bekezdése kimondja, hogy a fizetendő összegeket, pl. a fizetéseket minden tisztviselő 
számára ott és annak az országnak a pénznemében kell kifizetni, ahol a tisztviselő a feladatát 
ellátja. E rendelkezéstől eltérve, a személyzeti szabályzat X. melléklete 11. cikkének első 
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mondata értelmében a harmadik országokban dolgozó alkalmazottak fizetését euróban, 
Belgiumban kell kifizetni.

Amellett, hogy soha nem részesítette előnyben egyetlen tagállam bankjait sem, és a 
kifizetések miatt valamennyi tagállamban kapcsolatot tart fent bankokkal, a Bizottságot 
aggodalommal tölti el, hogy a személyzeti szabályzat fenti rendelkezései korlátozzák 
munkavállalóinak választási szabadságát. Mindenekelőtt, az ilyen korlátozások nincsenek 
összhangban az egységes eurófizetési térség (SEPA) azon célkitűzéseivel, melyek szerint a 
polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy az Európai Unión belüli valamennyi fizetési 
tranzakciójuk lebonyolításához egyetlen számlával rendelkezhessenek.

A Bizottság ezért a személyzeti szabályzat 2013-as reformjának tágabb kontextusában 
igyekezett orvosolni a fennálló nehézségeket.

 A 2011. december 13-i bizottsági javaslat nyomán az Európai Parlament és a Tanács 
nemrégiben elfogadta a személyzeti szabályzat és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételek átfogó módosítását, amely 2014. január 1-én lép hatályba. 1.

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikke (1) bekezdésének módosított változata 
kimondja:

„A kifizetést valamennyi tisztviselő részére azon a helyen és azon ország pénznemében kell 
teljesíteni, ahol feladatait ellátja – vagy a tisztviselő kérésére euróban – valamely, az Európai 
Unió területén lévő bankba.”

A személyzeti szabályzat X. melléklete 11. cikkének első mondata módosított változata 
kimondja:

„A díjazást és a 10. cikkben említett támogatásokat euróban kell folyósítani az Európai 
Unióban.”

A fentiek eredményeképpen 2014-től mind az Európai Unión belül, mind az Európai Unión 
kívül dolgozó alkalmazottak az Európai Unió területén található bármelyik bankot 
kiválaszthatják javadalmazásuk fogadására.

A Bizottság bízik abban, hogy a fennálló jogi keret korszerűsítése kielégítő megoldást nyújt a 
petícióban kiemelt problémára.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az  egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról  szóló 2013. október 22-i 1023/2013/EU (EU, 
Euratom)  rendelete 


