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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1877/2012, adresată de R.F., de cetăţenie austriacă, privind o 
presupusă discriminare a altor state membre care rezultă din cerinţa ca 
funcţionarii UE să primească salariile într-un cont bancar din Belgia

1. Rezumatul petiţiei

Făcând trimitere la cerinţa Statutului funcţionarilor ca instituţiile UE să plătească salariile 
într-un cont bancar din Belgia, petiţionarul susţine că această dispoziţie nu mai este de 
actualitate şi discriminează alte state membre, precum şi că nu ia în considerare situaţia 
personalului UE care lucrează în ţări terţe, de exemplu personalul contractual al delegaţiilor 
UE care nu a trăit sau nu a lucrat niciodată în Belgia. În consecinţă, petiţionarul urmăreşte să 
obţină o modificare adusă Statutului funcţionarilor UE care să permită plata salariilor în 
conturi bancare dintr-un alt stat membru. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

În versiunea sa în vigoare, articolul 17 alineatul (7) din anexa VII la Statutul funcţionarilor 
prevede că sumele datorate funcţionarului, şi anume plata salariilor în special, se plătesc în 
locul şi în moneda ţării în care funcţionarul îşi exercită atribuţiile. Prin derogare de la această 
dispoziţie, remunerarea membrilor personalului care lucrează în ţări terţe se efectuează în euro 
în Belgia, în conformitate cu articolul 11 din anexa X la Statutul funcţionarilor.

Deşi Comisia nu a favorizat nicio bancă din statele membre şi, de fapt, are relaţii bancare 
pentru plăţi cu bănci din toate statele membre, a fost îngrijorată de limitarea libertăţii de 
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alegere impusă membrilor personalului său de către dispoziţiile de mai sus din Statutul 
funcţionarilor. În special, astfel de limitări nu sunt în concordanţă cu obiectivele zonei unice 
de plăţi europene (SEPA), care permite cetăţenilor să aibă un cont unic de plăţi pentru 
efectuarea tuturor tranzacţiilor lor de plăţi în cadrul UE.

Prin urmare, Comisia a urmărit să remedieze dificultăţile existente în contextul mai extins al 
reformei din 2013 a Statutului funcţionarilor.

Ca urmare a propunerii Comisei din 13 decembrie 2011, Parlamentul European şi Consiliul au 
adoptat recent modificări globale ale Statutului funcţionarilor şi ale Regimului aplicabil 
celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 20141.

Articolul 17 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcţionarilor, astfel cum a fost modificată, 
prevede:

„Sumele datorate funcţionarului se plătesc în locul şi în moneda ţării în care funcţionarul îşi 
exercită atribuţiile sau, la cererea funcţionarului, în euro într-o bancă din Uniunea 
Europeană.”

Articolul 11 prima teză din anexa X la Statutul funcţionarilor, astfel cum a fost modificată, 
prevede:

„Remuneraţia şi indemnizaţiile menţionate la articolul 10 se plătesc în euro în Uniunea 
Europeană.”

Ca urmare, din 2014, atât membrii personalului care lucrează în interiorul UE, cât şi cei care 
lucrează în afara UE, vor putea să aleagă orice bancă din cadrul UE la care doresc să îşi 
primească remuneraţia.

Comisia crede că această modernizare a cadrului juridic existent oferă o soluţie satisfăcătoare 
la problema evidenţiată de petiţionar.

                                               
1 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2013 
de modificare a Statutului funcţionarilor Uniunii Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii 
Europene. 


