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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1877/2012, ktorú predkladá R. F., rakúsky štátny občan, o údajnej 
diskriminácii ostatných členských štátov vyplývajúcej z požiadavky, aby sa 
mzda úradníkov EÚ vyplácala na belgický bankový účet

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície odkazuje na požiadavku uvedenú v služobnom poriadku, aby inštitúcie 
EÚ vyplácali mzdy na belgický bankový účet, a vyhlasuje, že toto ustanovenie je zastarané, 
diskriminuje ostatné členské štáty a prehliada situáciu úradníkov EÚ pracujúcich v tretích 
krajinách, ako sú napríklad zmluvní zamestnanci v delegáciách EÚ, ktorí nikdy nežili ani 
nepracovali v Belgicku. Predkladateľ petície preto žiada zmenu služobného poriadku EÚ tak, 
aby sa mzdy mohli vyplácať na bankové účty v jednom z členských štátov EÚ. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Vo verzii prílohy VII k služobného poriadku, ktorá platí v súčasnosti, sa v článku 17 ods. 1 
uvádza, že platba príslušných súm, t. j. najmä výplata miezd, sa vykonáva každému 
úradníkovi na mieste a v mene krajiny, kde vykonáva svoju funkciu. Odlišne od tohto 
ustanovenia sa odmeňovanie zamestnancov pracujúcich v tretích krajinách vykonáva 
v Belgicku v eurách v súlade s prvou vetou článku 11 prílohy X k služobnému poriadku.

Keďže Komisia nikdy nezvýhodňovala banky žiadneho členského štátu a v skutočnosti má 
bankové vzťahy na platby s bankami vo všetkých členských štátoch, znepokojilo ju 
obmedzenie slobody voľby, ktoré pre jej zamestnancov znamenajú uvedené ustanovenia 
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služobného poriadku. Tieto obmedzenia sú v rozpore najmä s cieľmi jednotnej oblasti platieb 
v eurách (SEPA), ktorá občanom umožňuje mať jeden platobný účet na vykonanie všetkých 
platobných transakcií v rámci EÚ.

Komisia sa preto snažila odstrániť existujúce ťažkosti v rámci širšej reformy služobného 
poriadku v roku 2013.

Na základe návrhu Komisie z 13. decembra 2011 Európsky parlament a Rada nedávno prijali 
komplexné pozmeňujúce návrhy k služobnému poriadku a podmienkam zamestnávania 
ostatných zamestnancov Únie, ktoré nadobudnú platnosť 1. januára 2014.1

V článku 17 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku v znení zmien sa uvádza:

„Platba sa vykoná každému úradníkovi na mieste a v mene krajiny, kde vykonáva svoje 
povinnosti, alebo na žiadosť úradníka v eurách v banke v rámci Európskej únie.“

V prvej vete článku 11 ods. 1 prílohy X k služobnému poriadku v znení zmien sa uvádza:

„Odmena, ako aj príspevky uvedené v článku 10 sa vyplatia v eurách v Európskej únii.“

Preto od roku 2014 si zamestnanci, ktorí pracujú v rámci EÚ, aj zamestnanci, ktorí pracujú 
mimo EÚ, budú môcť vybrať akúkoľvek banku v rámci EÚ, v ktorej chcú dostávať svoju 
odmenu.

Komisia verí, že táto modernizácia existujúceho právneho rámca poskytuje uspokojivé 
riešenie problému, na ktorý upozorňuje petícia.

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení 
Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej 
únie. 


