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AZ EURÓPAI UNIÓ SZÁMVEVŐSZÉKE, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 
287. cikke (4) bekezdésére, 

tekintettel az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi 
rendeletre („EPPO-rendelet”), 

tekintettel az Európai Ügyészség 2020. szeptember 29-i 001/2020. sz., a delegált 
európai ügyészek alkalmazási feltételeire vonatkozó szabályokat megállapító, 
módosított és kiegészített kollégiumi határozatára, 

tekintettel az Európai Ügyészség által az Európai Számvevőszékhez intézett 
2022. november 22-i módosított felkérésre, hogy az nyilvánítson véleményt  
a delegált európai ügyészek alkalmazási feltételeinek az alapjavadalmazás kiigazítása 
tekintetében történő módosítására vonatkozó európai ügyészségi javaslatról, 

tekintettel az Európai Számvevőszéknek az ugyanazon alkalmazási feltételek 
módosítására vonatkozó korábbi európai ügyészségi javaslatról szóló 05/2022. sz. 
véleményére, 

mivel: 

1) az Európai Ügyészség nem fizet eltartott gyermek után járó uniós támogatást a 
delegált európai ügyészeknek, de ezek az alkalmazottak fizetésük után megkapják 
az ahhoz kapcsolódó uniós adókedvezményeket; 

2) az Európai Unió Törvényszékének ítélete (T-484/18. sz. ügy) közbevetőleg 
megerősítette, hogy azok az uniós munkavállalók, akik nem jogosultak eltartott 
gyermek után járó támogatásra és nem is kapnak ilyet uniós munkáltatójuktól, 
nem jogosultak az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és 
eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 
260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletben előírt, az uniós fizetésük után 
járó megfelelő adókedvezményekre; 

3) A Bizottság jogi szolgálatának szakvéleménye alapján az illetékes bizottsági 
részlegek 2022 októberében arról tájékoztatták az Európai Ügyészséget, hogy 
a delegált európai ügyészek nem részesülhetnek az eltartott gyermekek után járó 
uniós támogatásban, és hogy a tagállamoktól kapott hasonló támogatások nem 
jogosítják fel őket adókedvezményre, 

A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT FOGADTA EL: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj
https://ec.europa.eu/info/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-employment-european-delegated-prosecutors-2020-oct-13_hu
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:01968R0260-20021003&from=en
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=224393&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=70436
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:01968R0260-20021003&from=en
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Bevezetés 
01 Minden részt vevő tagállam legalább két delegált európai ügyészt jelöl ki, akik 
saját országukban rendelkeznek lakóhellyel. Az Európai Ügyészség ezeket a delegált 
európai ügyészeket az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételekkel összhangban alkalmazza különleges tanácsadóként. 

02 Az Európai Ügyészség a delegált európai ügyészek alkalmazási feltételeinek 
módosítását javasolja: Az Európai Ügyészség 017/2021. és 103/2021. sz. határozatával 
módosított és kiegészített, a delegált európai ügyészek alkalmazási feltételeire 
vonatkozó szabályokat megállapító 001/2020. sz. kollégiumi határozat, amely jelenleg 
az AD9 besorolású tisztviselők díjazásának 80%-ában állapítja meg a delegált európai 
ügyészek díjazását, a következőképpen módosulna: 

A 14. cikk (1) bekezdése a) pontjában: „a) az e határozat 12. cikkében említett 
rendszer szerinti 1. szintnek megfelelő havi alapjavadalmazás, amely az AD 
besorolási csoport 9. besorolási fokozatának 1. fizetési fokozatába tartozó 
tisztviselő havi alapilletményének felel meg, a személyzeti szabályzat 66. cikkében 
szereplő táblázat szerint. A havi alapjavadalmazás a rendszer minden következő 
szintjén 6%-kal emelkedik.” 

03 Az Európai Ügyészség tájékoztatása szerint e javaslat célja, hogy növelje a 
delegált európai ügyészi álláshelyek vonzerejét a tagállamokban. A javaslat az Európai 
Ügyészség 2022. áprilisi javaslatának helyébe lép, amely a delegált európai 
ügyészeknek gyermekek után járó támogatás fizetését helyezte kilátásba. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-04/2021.017_Amendment_CoE_EDPs.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-03/EPPO_Consolidated_version_Decision_103.2021_on_Declaration_of_interests.pdf
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_hu
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Általános észrevételek 
04 Az Európai Ügyészségről szóló rendelet úgy rendelkezik, hogy az Európai 
Ügyészség független. A rendelet szerint a delegált európai ügyészeket különleges 
tanácsadóként kell alkalmazni. A különleges tanácsadókra nézve is irányadó, az Európai 
Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (123. cikk) lehetővé 
teszik, hogy – bizonyos költségvetési és egyéb jogi korlátok között – az Európai 
Ügyészség határozza meg a delegált európai ügyészek bérszintjét. Ezért a javadalmazás 
javasolt emelésének mértéke és jellege kapcsán nem teszünk észrevételt. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Egyedi kérdésekkel kapcsolatos 
észrevételek 

Költségvetési követelmények 

05 A delegált európai ügyészek javadalmazásának javasolt módosítása valamennyi 
delegált európai ügyész havi alapilletményének 25%-os növekedését vonja maga után. 
Az Európai Ügyészség becslése szerint ez 2023-ra nézve 2,4 millió euró és 3,8 millió 
euró közötti összeget jelent. Ez jelentős növekedés az Európai Ügyészség által 
korábban javasolt, a gyermekes delegált európai ügyészek számára eltartott 
gyermekek után járó uniós támogatást kilátásba helyező módosításhoz képest, 
amelynek esetében a növekedést az Európai Ügyészség évi 0,8 millió euróra becsülte. 
A delegált európai ügyészek javadalmazásának jelenlegi költségvetése 2023-ra – 
a javasolt módosítás hatásának figyelembe vétele előtt – 9,8 millió euró (az Európai 
Ügyészség teljes, 65,5 millió eurós költségvetéséből). 

06 Amint azt 05/2022. sz. véleményünkben kifejtettük, a többletköltségeket a 
jövőbeli éves költségvetési viták során figyelembe kell venni. 

07 Megjegyezzük, hogy az Európai Ügyészség javaslatáról szóló, 2023. január 11-i 
véleményében a Bizottság kijelentette, hogy csak akkor adhatja jóváhagyását, ha 
a javasolt strukturális növekedés nem igényel további uniós pénzügyi hozzájárulást. 

Adókedvezmény 

08 Az Európai Unió Törvényszékének vonatkozó ítélete (T-484/18. sz. ügy) szerint, és 
amint azt az Európai Ügyészség és a Bizottság is elismerte, nincs jogalap arra, hogy 
a  delegált európai ügyészek uniós adókedvezményben részesüljenek. Az Európai 
Ügyészségnek fontolóra kellene vennie a delegált európai ügyészek számára az elmúlt 
két évben nyújtott uniós adókedvezmény visszatéríttetését, a 001/2020. sz. kollégiumi 
határozat 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban, amelynek értelmében minden 
túlfizetett összeget vissza kell fizetni, amennyiben a kedvezményezett tudatában van 
annak, hogy a kifizetésnek nem volt jogos indoka, illetve a túlfizetés ténye olyan 
nyilvánvaló volt, hogy a kedvezményezettnek tudnia kellett róla. 

  

https://www.eca.europa.eu/HU/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=224393&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=70436
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_hu
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_hu
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Záró megjegyzések 
09 Az Európai Ügyészségnek joga van dönteni a delegált európai ügyészek 
javadalmazásáról. A delegált európai ügyészek javadalmazásának javasolt emelése 
jelentős többletköltséget jelentene az Európai Ügyészség számára, így azt a jövőbeli 
költségvetésekben figyelembe kell venni és arról egyeztetni kell az Európai 
Bizottsággal. Az Európai Ügyészségnek fontolóra kellene vennie a delegált európai 
ügyészek számára az elmúlt két évben nyújtott uniós adókedvezmény 
visszatéríttetését. 

A véleményt 2023. január 24-i luxembourgi ülésén fogadta el a Jan Gregor 
számvevőszéki tag elnökölte V. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

 

 Tony Murphy 
 elnök 
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