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Temats: Lūgumraksts Nr. 1877/2012, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgais R. F., 
par iespējamu diskrimināciju pret citām dalībvalstīm, kas rodas no prasības, 
lai ES ierēdņi iemaksā savu algu Beļģijas bankas kontā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz ES iestāžu Civildienesta noteikumu prasību iemaksāt algas Beļģijas bankas 
kontā, lūgumraksta iesniedzējs cenšas pierādīt, ka šis noteikums ir novecojis un 
diskriminējošs attiecībā uz citām dalībvalstīm, jo tajā nav ņemts vērā to ES darbinieku 
stāvoklis, kuri strādā trešās valstīs, piemēram, ES delegāciju līgumdarbinieki, kas nekad nav 
dzīvojuši vai strādājuši Beļģijā. Lūgumraksta iesniedzējs attiecīgi vēlas ierosināt ES 
darbinieku Civildienesta noteikumu grozījumu, kas ļautu iemaksāt darbinieku algas kādā citas 
ES dalībvalsts bankas kontā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Civildienesta noteikumu pašreiz piemērojamās versijas VII pielikuma 17. panta 1. punktā 
noteikts, ka pienākošos maksājumus, jo īpaši atalgojuma maksājumus, katrs ierēdnis saņem 
tajā vietā un tās valsts valūtā, kurā viņš veic savus pienākumus. Atkāpjoties no šiem 
noteikumiem, saskaņā ar Civildienesta noteikumu X pielikuma 11. panta pirmo teikumu trešās 
valstīs strādājošo ierēdņu atalgojumu izmaksā euro Beļģijā.

Lai gan Komisija nekad nav devusi priekšroku nevienai no dalībvalstu bankām un faktiski 
maksājumu veikšanas nolūkā sadarbojas ar bankām visās dalībvalstīs, to uztrauc tās ierēdņu 
izvēles brīvības ierobežojumi, ko rada iepriekš minētie Civildienesta noteikumi. Proti, šādi 
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ierobežojumi ir pretrunā vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) principiem, kas ļauj 
iedzīvotājiem atvērt vienu maksājumu kontu visu savu maksājumu veikšanai ES.

Tādēļ Komisija ir centusies risināt esošās problēmas plašāk — saistībā ar Civildienesta 
noteikumu 2013. gada reformu.

Komisija 2011. gada 13. decembrī iesniedza priekšlikumu, un Eiropas Parlaments un Padome 
nesen pieņēma Civildienesta noteikumu un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtības plašus grozījumus, kas stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī1.

Grozīto Civildienesta noteikumu VII pielikuma 17. panta 1. punktā noteikts šādi:

„Katrs ierēdnis saņem maksājumus tajā vietā un tās valsts valūtā, kurā viņš veic savus 
pienākumus, vai pēc ierēdņa lūguma maksājumus euro ieskaita jebkurā Eiropas Savienības 
bankā.”

Grozīto Civildienesta noteikumu X pielikuma 11. panta pirmajā teikumā noteikts šādi:

„Atalgojumu, kā arī 10. pantā minētās piemaksas izmaksā euro Eiropas Savienībā.”

Tādējādi no 2014. gada gan Eiropas Savienībā, gan arī trešās valstīs strādājošie ierēdņi varēs 
izvēlēties jebkuru banku Eiropas Savienībā, kurā viņi vēlas saņemt savu atalgojumu.

Komisija uzskata, ka šāda esošā tiesiskā regulējuma modernizācija ir apmierinošs risinājums 
lūgumrakstā uzsvērtajai problēmai.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza 
Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību. 


