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EIROPAS SAVIENĪBAS REVĪZIJAS PALĀTA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 287. panta 4. punktu, 

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris) (EPPO regula), 
ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei, 

ņemot vērā grozīto un papildināto EPPO Kolēģijas 2020. gada 29. septembra 
Lēmumu 001/2020, ar ko pieņem noteikumus par Eiropas deleģēto prokuroru 
nodarbināšanas kārtību, 

ņemot vērā EPPO 2022. gada 22. novembra lūgumu Eiropas Revīzijas palātai sniegt 
atzinumu par tās priekšlikumu grozīt Eiropas deleģēto prokuroru nodarbināšanas 
kārtību ar mērķi koriģēt viņu pamatatalgojumu, 

ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas Atzinumu 05/2022 par EPPO iepriekšējo 
priekšlikumu grozīt minēto nodarbināšanas kārtību, 

tā kā: 

1) EPPO neizmaksā apgādājamā bērna pabalstu Eiropas deleģētajiem prokuroriem, 
bet šo darbinieku algai piemēro saistītās ES nodokļu atlaides; 

2) Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumā (lieta T-484/18) tika netieši 
apstiprināts, ka ES darba ņēmējiem, kuriem nav tiesību uz apgādājamā bērna 
pabalstu un kuri to nesaņem no sava ES darba devēja, nav tiesību uz attiecīgām 
nodokļu atlaidēm, saņemot ES algu, kā to nosaka Padomes Regula (EEK, Euratom, 
EOTK) Nr. 260/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko paredz Eiropas Kopienu 
nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru 

3) Komisijas Juridiskais dienests ir konsultējis kompetentos Komisijas dienestus, kuri 
2022. gada oktobrī informēja EPPO, ka Eiropas deleģētie prokurori nevar saņemt 
ES apgādājamā bērna pabalstu un ka no dalībvalsts saņemtie bērna pabalsti 
nedod viņiem tiesības uz nodokļa samazināšanu, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO ATZINUMU. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R1939
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_lv
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_lv
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
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Ievads 
01 Katrai iesaistītajai dalībvalstij ir vismaz divi Eiropas deleģētie prokurori, kas veic 
izmeklēšanu savā piederības valstī. EPPO šos Eiropas deleģētos prokurorus pieņem 
darbā kā īpašos padomdevējus saskaņā ar Savienības pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtību. 

02 EPPO ierosina grozīt Eiropas deleģēto prokuroru nodarbināšanas kārtību: 
Kolēģijas Lēmums 001/2020, ar ko pieņem noteikumus par Eiropas deleģēto prokuroru 
nodarbināšanas kārtību, kurš grozīts un papildināts ar EPPO Kolēģijas 
Lēmumu 017/2021 un Lēmumu 103/2021 un kurā pašlaik noteikts, ka Eiropas 
deleģētajiem prokuroriem samaksa ir 80 % no ierēdņa (AD9) samaksas, tiktu grozīts 
šādi: 

14. panta 1. punkta a) apakšpunkts: “a) šā Lēmuma 12. pantā minētās skalas 
1. līmeņa mēneša pamatalga atbilst AD funkciju grupas 9. pakāpes 1. līmeņa 
ierēdņa mēneša pamatalgai, kā noteikts Civildienesta noteikumu 66. panta tabulā. 
Katrā nākamajā šīs skalas līmenī mēneša pamatalgu palielina par 6 %”. 

03 EPPO mūs informēja, ka šā priekšlikuma mērķis ir palielināt Eiropas deleģēto 
prokuroru amata vietu pievilcību dalībvalstīs. Ar to aizstāj EPPO 2022. gada aprīļa 
priekšlikumu maksāt bērna pabalstu Eiropas deleģētajiem prokuroriem. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_en
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-04/2021.017_Amendment_CoE_EDPs.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-12/2021.103_Decision_on_Declaration_of_interests_members_of_the_College_and_EDPs.pdf
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Vispārīgas piezīmes 
04 EPPO regula paredz, ka EPPO ir neatkarīga. Šajā regulā noteikts, ka Eiropas 
deleģētos prokurorus pieņem darbā kā īpašos padomdevējus. Eiropas Savienības 
pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (123. pants), ko piemēro īpašajiem 
padomdevējiem, dod EPPO iespēju noteikt Eiropas deleģēto prokuroru algu līmeni, 
ievērojot budžeta un citus juridiskos ierobežojumus. Tāpēc mēs nesniedzam 
komentārus par ierosinātā atalgojuma palielinājuma apmēru un raksturu. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501


 6 

 

Konkrēti komentāri 

Budžeta prasības 

05 Ierosinātās izmaiņas Eiropas deleģēto prokuroru atalgojumā ietvers mēneša 
pamatatalgojuma palielinājumu par 25 % visiem Eiropas deleģētajiem prokuroriem. 
EPPO ir aplēsusi, ka 2023. gadā tas izmaksās no 2,4 līdz 3,8 miljoniem EUR. Tas ir 
ievērojams palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo EPPO ierosināto grozījumu, kura 
mērķis bija Eiropas deleģētajiem prokuroriem ar bērniem piešķirt ES apgādājamā bērna 
pabalstu, kas saskaņā ar EPPO aplēsēm izmaksātu 0,8 miljonus EUR gadā. Pašreizējais 
Eiropas deleģēto prokuroru atalgojuma budžets 2023. gadam, neņemot vērā ierosinātā 
grozījuma ietekmi, ir 9,8 miljoni EUR (no kopējā EPPO budžeta 65,5 miljonu EUR 
apmērā). 

06 Kā mēs norādījām Atzinumā 05/2022, papildu izmaksas jāņem vērā turpmākajās 
ikgadējās diskusijās par budžetu. 

07 Mēs atzīmējam, ka Komisijas dienesti 2023. gada 11. janvāra atzinumā par EPPO 
priekšlikumu norādīja, ka var sniegt savu piekrišanu tikai tad, ja ierosinātais 
strukturālais palielinājums neprasīs no Savienības papildu finanšu iemaksas. 

Nodokļu atlaide 

08 Pēc attiecīgā Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sprieduma (lieta T-484/18) un 
kā to atzinusi EPPO un Komisija, nav juridiska pamata Eiropas deleģētajiem 
prokuroriem piešķirt ES nodokļu atlaidi. EPPO jāizvērtē lieta par pēdējo divu gadu laikā 
piešķirtās ES nodokļu atlaides atgūšanu no Eiropas deleģētajiem prokuroriem saskaņā 
ar Kolēģijas Lēmuma 001/2020 17. panta 1. punktu, kurā noteikts, ka jebkura 
pārmaksātā summa ir jāatmaksā, ja tās saņēmējs ir zinājis, ka nav bijis pienācīga 
iemesla to izmaksāt, vai ja fakts par pārmaksāto summu nepārprotami norādīja uz to, 
ka tās saņēmējs nevarēja par to nezināt. 

  

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_en
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Noslēguma piezīmes 
09 EPPO ir tiesības lemt par Eiropas deleģēto prokuroru atalgojumu. Ierosinātais 
Eiropas deleģēto prokuroru atalgojuma palielinājums radītu ievērojamas papildu 
izmaksas EPPO, un šis jautājums būtu jārisina un jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju 
turpmākajos budžetos. EPPO ir arī jāizvērtē lieta par pēdējo divu gadu laikā piešķirtās 
ES nodokļu atlaides atgūšanu no Eiropas deleģētajiem prokuroriem. 

Šo atzinumu 2023. gada 24. janvāra sēdē Luksemburgā pieņēma V apakšpalāta, kuru 
vada Revīzijas palātas loceklis Jan Gregor. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

 

 Tony Murphy 
 priekšsēdētājs 

 



 

AUTORTIESĪBAS 
© Eiropas Savienība, 2023. 

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atkalizmantošanas politiku nosaka ar ERP Lēmumu 
Nr. 6–2019 par atvērto datu politiku un dokumentu atkalizmantošanu. 

Ja vien nav norādīts citādi (piemēram, individuālās autortiesību norādēs), ERP saturs, 
kurš pieder ES, ir licencēts saskaņā ar šādu starptautisku licenci: Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Tādējādi atkalizmantošana parasti ir 
atļauta, ja tiek sniegtas pienācīgas atsauces un norādītas visas izmaiņas. ERP satura 
atkalizmantošana nedrīkst sagrozīt tā sākotnējo nozīmi vai jēgu. ERP nav atbildīga par 
atkalizmantošanas sekām. 

Jāsaņem papildu atļauja, ja konkrētā saturā attēlotas identificējamas privātpersonas, 
piem., ERP darbinieku fotoattēlos, vai ja tas ietver trešās personas darbu. 

Ja šāda atļauja ir saņemta, tā atceļ un aizstāj iepriekš minēto vispārējo atļauju un 
skaidri norāda uz visiem izmantošanas ierobežojumiem. 

Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, var būt nepieciešams prasīt 
atļauju tieši autortiesību īpašniekiem. 

Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, proti, 
patenti, preču zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, nav iekļauti 
ERP atkalizmantošanas politikā. 

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēs, kas izvietotas domēnā 
europa.eu, ir atrodamas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tā kā ERP šīs vietnes 
nekontrolē, iesakām rūpīgi iepazīties ar to privātuma un autortiesību politiku. 

ERP logotipa izmantošana  

ERP logotipu nedrīkst izmantot bez ERP iepriekšējas piekrišanas. 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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