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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1877/2012 dėl tariamos kitų valstybių narių diskriminacijos dėl 
reikalavimo, kad ES pareigūnų atlyginimas būtų mokamas į Belgijos banko 
sąskaitą, kurią pateikė Austrijos pilietis R. F.

1. Peticijos santrauka

Remdamasis Tarnybos nuostatų reikalavimu, kad ES institucijos mokėtų atlyginimus į 
Belgijos banko sąskaitą, peticijos pateikėjas teigia, kad ši nuostata yra pasenusi ir 
diskriminacinė kitų valstybių narių atžvilgiu, taip pat tokia nuostata neatsižvelgiama į ES 
personalo narių, dirbančių trečiosiose šalyse, pvz., pagal sutartis ES delegacijose dirbančių 
darbuotojų, kurie niekada negyveno ar nedirbo Belgijoje, padėtį. Todėl peticijos pateikėjas 
siekia, kad būtų iš dalies pakeisti ES pareigūnų tarnybos nuostatai, kad atlyginimai galėtų būti 
mokami į banko sąskaitas, esančias vienoje iš kitų ES valstybių narių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Šiuo metu galiojančių Tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad 
mokėtinos sumos, t. y. ypač darbo užmokestis, kiekvienam tarnautojui mokami toje šalyje ir 
tos šalies valiuta, kurioje jis eina savo pareigas. Nukrypstant nuo šios nuostatos, pagal 
Tarnybos nuostatų X priedo 11 straipsnį, trečiosiose šalyse dirbančių tarnautojų darbo 
užmokestis mokamas eurais Belgijoje.

Komisija niekada neteikė pirmenybės jokių valstybių narių bankams ir, tiesą sakant, 
bankininkystės reikalų turi su visų valstybių narių bankais, tačiau ji susirūpino dėl savo 
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darbuotojų pasirinkimo laisvės suvaržymo minėtomis Tarnybos nuostatų sąlygomis. Tokie 
apribojimai visiškai neatitinka bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. SEPA) tikslų, kad 
piliečiai galėtų turėti vieną mokėjimo sąskaitą visiems mokėjimams Europos Sąjungoje.

Todėl, vykdydama platesnio pobūdžio 2013 m. Tarnybos nuostatų reformą, Komisija siekia 
ištaisyti esamas kliūtis.

2011 m. gruodžio 13 d. Komisijai pateikus pasiūlymą, Europos Parlamentas ir Taryba 
neseniai priėmė išsamius Tarnybos nuostatų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2014 m. sausio 1 d.1

Iš dalies pakeistų Tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 1 dalis skamba taip:

„Atlyginimas kiekvienam pareigūnui išmokamas toje vietoje, kur jis dirba, ir tos šalies valiuta 
arba, pareigūno prašymu, eurais į banką Europos Sąjungoje.“

Iš dalies pakeistų Tarnybos nuostatų X priedo 11 straipsnio pirmasis sakinys skamba taip:

„Darbo užmokestis ir 10 straipsnyje nurodytos išmokos išmokamos eurais Europos 
Sąjungoje.“

Taigi, nuo 2014 m. tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų dirbantys tarnautojai galės 
pasirinkti bet kurį banką Europos Sąjungoje, į kurį jie norės gauti savo darbo užmokestį.

Komisija mano, kad taip atnaujinta veikianti teisinė sistema yra patenkinamas peticijoje 
iškeltos problemos sprendimas.“

                                               
1 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013 kuriuo iš 
dalies keičiami Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygos.


