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tartalmazó petíció a culhami Európai Iskolában uralkodó jövedelmi 
viszonyokról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója rámutat, hogy a culhami Európai Iskolában a tanárok bére nem áll 
arányban a megélhetési költségekkel. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy a megélhetési 
költségek ugyanolyan szinten mozognak Culhamban, mint Londonban, de Culhamban a 
javadalmazásra alkalmazott kiigazítási együttható alacsonyabb annál, mint amit Londonban 
az EU-alkalmazottak tekintetében alkalmaznak. A petíció benyújtója megemlíti továbbá, hogy 
az Eurostat mulasztást követett el, mert 2000 óta nem vizsgálta a megélhetési költségek és a 
vásárlóerő változását Culhamban, valamint a Bizottság a közeli Bramshillben található 
Európai Rendőrakadémián (CEPOL) dolgozó alkalmazottak javadalmazásának 
kiszámításához alapul Londont használta fel. Mivel a petíció benyújtójának véleménye szerint 
a culhami Európai Iskola tanárai ily módon hátrányos megkülönböztetést szenvednek el, ezért 
az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.
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A petíció

A petíció benyújtója rámutat, hogy a culhami Európai Iskolában dolgozó tanárok fizetése 
nincs arányban a megélhetési költségekkel. Hangsúlyozza, hogy a megélhetési költségek 
ugyanolyan szinten mozognak Culhamban, mint Londonban, de Culhamban a javadalmazásra 
alkalmazott kiigazítási együttható alacsonyabb annál, mint amit Londonban az EU-
alkalmazottak tekintetében érvényesítenek. 

A petíció benyújtója azt is megemlíti, hogy az Eurostat mulasztást követett el, mert 2000 óta 
nem vizsgálta a megélhetési költségek és a vásárlóerő változását Culhamban, valamint a 
Bizottság a közeli Bramshillben működő Európai Rendőrakadémián (CEPOL) 
foglalkoztatottak javadalmazásának kiszámításához Londont használta fel alapul. 

Mivel a petíció benyújtója úgy véli, hogy a culhami Európai Iskola tanárai ily módon 
megkülönböztetés áldozatai, az Európai Parlament intézkedését kéri.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Az Európai Iskolák kirendelt alkalmazottaira vonatkozó rendelet1 47 cikke értelmében:

„Az alkalmazottak javadalmazásának összegét euróban kell meghatározni. Ezt az összeget 
felfelé kell kerekíteni a legközelebbi eurócenthez.

A javadalmazást azon a helyen, illetve annak az országnak a pénznemében kell kifizetni az 
alkalmazottnak, ahol feladatait végrehajtja. Az eurótól eltérő pénznemben kifizetett 
javadalmazások összegét az Európai Közösségek tisztviselőinek javadalmazása tekintetében 
alkalmazott ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAM alapján kell kiszámítani.

Az alkalmazottak javadalmazását az Európai Közösségek tisztviselői tekintetében 
megállapított, illetve kiigazított módon, 100% feletti, alatti vagy azzal megegyező mértékben 
kell SÚLYOZNI. Az e rendeletekben megállapított összegek 100%-os mértékű súlyozásnak 
felelnek meg.”

Az Európai Közösségek tisztviselőinek Személyzeti Szabályzatában a 64. cikk kimondja, 
hogy:

„A tisztviselő euróban kifejezett díjazását, az e személyzeti szabályzatban vagy annak 
végrehajtási rendeleteiben meghatározott kötelező levonások megtörténte után a különböző 
alkalmazási helyeken fennálló életkörülményektől függően egy 100 % fölötti, azzal egyenlő, 
vagy az alatti százalékértékkel kell súlyozni.

Ezt a súlyozást a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az EGK-Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése második albekezdése első francia bekezdésében és az Euratom-Szerződés 118. 
cikke (2) bekezdése második albekezdése első francia bekezdésében meghatározottaknak 
megfelelően minősített többséggel eljárva fogadja el. A Közösségek ideiglenes székhelyein 
dolgozó tisztviselők díjazására vonatkozó súlyozás értéke 1962. január 1-jétől kezdődően 100 
%.”

                                               
1 Lásd a mellékletet.
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Az Európai Iskolákban oktató tanárok az Európai Közösségeknek nem tisztviselői vagy egyéb 
képviselői. Ezért nem hivatkozhatnak a Személyzeti Szabályzat rendelkezéseire. Súlyozást 
csak a Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai tekintetében számítanak, és az Európai 
Iskolák döntenek arról, hogy hasonlóképpen a tanárokra is alkalmazzák-e a súlyozásokat. 

A súlyozást az Eurostat számítja ki, és minden évben a Tanács fogadja el a Bizottság javaslata 
alapján. Az Eurostat – a Személyzeti Szabályzat XI. melléklete 1. cikke (3) bekezdésének c) 
pontjával összhangban – közvetlen felmérést végez a tisztviselők és az egyéb alkalmazottak 
tekintetében több munkáltatói helyen. Ezeket a felméréseket az Európai Iskolák tanárai 
körében nem végzik el, mivel ők nem európai köztisztviselők. 

A kis számú vagy mobilis lakossággal rendelkező alkalmazási helyeken nem lehet családi 
költségvetési felméréseket végezni, mivel ahhoz, hogy statisztikai szempontból értékelhető 
eredmények szülessenek, egy meghatározott, minimális számú alkalmazott részvétele 
szükséges. Az ilyen alkalmazási helyek tekintetében a 64. cikk szerinti munkacsoport1

megállapodott az egyesített európai adatok alkalmazásában, ami lehetővé teszi, hogy a 
súlyozások számításakor ne csökkenjen azok minősége. Ezt a módszert más, hasonló számú 
dolgozót foglalkoztató alkalmazási hely vonatkozásában is felhasználták.

Ami a Culhamben és Bramshillben alkalmazott eltérő súlyozást illeti, elmondható, hogy 
minden olyan szolgálatteljesítési helyen, amely nem rendelkezik saját súlyozási mértékkel, a 
fővárosra – ebben az esetben Londonra – vonatkozó súlyozást kell alkalmazni. Ezért nem 
helyénvaló párhuzamot vonni Culham és Branshill között (amely a londoni súlyozást 
alkalmazza), maga London helyett. Amennyiben Bramshill tekintetében egyedi súlyozást 
vezetnének be, az valószínűleg hasonló lenne a Culhamben alkalmazotthoz.

A London, illetve Culham tekintetében számított súlyozási érték közötti alapvető különbségek 
egyrészt a bérleti díjakra vonatkozó egyedi felmérések alkalmazásának tudhatók be a két 
helyen2, ami befolyásolja a Brüsszelhez viszonyított ár-arányt, másrészt a fogyasztási 
kiadások eltérő szerkezetének, amelyet az összes – 80 – alapvető tételre vonatkozó paritások 
súlyozása tekintetében alkalmaznak az általános súlyozás megállapításakor3.

Következtetések

A Bizottság véleménye szerint a culhami helyzet összhangban van az Európai Iskolák 
kirendelt alkalmazottaira vonatkozó törvényi rendelkezésekkel, valamint a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elvével. Ezenkívül, a Culham 
tekintetében alkalmazott súlyozás az adott alkalmazási hely megélhetési költségeit tükrözi. 

                                               
1 A Személyzeti Szabályzat 64. és 65. cikkének végrehajtásáról szóló szabályokat ismertető XI. melléklet 13. 
cikke kimondja, hogy: „Az Eurostat legalább évente egyszer, legkésőbb szeptemberben összehívja a tagállamok 
megfelelő hatóságainak szakértőiből álló, «A személyzeti szabályzat 64. cikkével foglalkozó munkacsoport» 
elnevezésű munkacsoportot. Az ülésen a statisztikai módszertant és annak a Brüsszeli Nemzetközi Index és a 
gazdasági paritások meghatározásával kapcsolatos végrehajtását vizsgálják.”
2   Legutóbb 2008 márciusában végeztek felméréseket.
3   A Londonban dolgozó uniós tisztviselők körében legutóbb 2003-ban végeztek családi költségvetési felmérést; 
az európai egyesített rendszert pedig 2006-ban vizsgálták felül utoljára.


