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EUROPEISKA UNIONENS REVISIONSRÄTT HAR ANTAGIT DETTA YTTRANDE 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 287.4, 

med beaktande av rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 (nedan 
kallad Eppo-förordningen) om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), 

med beaktande av Europeiska åklagarmyndighetens kollegiums beslut 001/2020 av 
den 29 september 2020 om anställningsvillkoren för de europeiska delegerade 
åklagarna, i dess ändrade och kompletterade lydelse, 

med beaktande av Europeiska åklagarmyndighetens begäran av den 
22 november 2022 om revisionsrättens yttrande över dess förslag till ändring av 
anställningsvillkoren för de europeiska delegerade åklagarna i syfte att justera deras 
grundlöner, 

med beaktande av Europeiska revisionsrättens yttrande 05/2022 över Europeiska 
åklagarmyndighetens tidigare förslag till ändring av samma anställningsvillkor, och 

av följande skäl: 

1. Europeiska åklagarmyndigheten betalar inte ut EU-barntillägg till de europeiska 
delegerade åklagarna, men de får motsvarande EU-skatteavdrag på sin lön. 

2. I en dom från Europeiska unionens tribunal (mål T-484/18) har det i förbigående 
bekräftats att EU-anställda som inte har rätt till och inte erhåller barntillägg från sin 
EU-arbetsgivare inte har rätt till motsvarande skatteavdrag på sin EU-lön enligt 
rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om 
villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna. 

3. Kommissionens rättstjänst har informerat de behöriga avdelningarna vid 
kommissionen, som i oktober 2022 informerade Europeiska åklagarmyndigheten, 
om att de europeiska delegerade åklagarna inte har rätt till EU:s barntillägg och att 
barntillägg som mottagits från en medlemsstat inte ger dem rätt till skatteavdraget. 

HÄRIGENOM FRAMFÖRS FÖLJANDE. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1939-20210110
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-07/2020.001-2021.017_Consolidated%20version-Conditions_of_employment_EDPs_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/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/SV/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
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Inledning 
01 Varje deltagande medlemsstat har minst två europeiska delegerade åklagare som 
är bosatta i hemlandet. De europeiska delegerade åklagarna är anställda av Europeiska 
åklagarmyndigheten som särskilda rådgivare i enlighet med EU:s anställningsvillkor för 
övriga anställda. 

02 Europeiska åklagarmyndigheten föreslår en ändring av anställningsvillkoren för 
de europeiska delegerade åklagarna som skulle innebära att kollegiets beslut 001/2020 
om anställningsvillkoren för de europeiska delegerade åklagarna, ändrat och 
kompletterat genom Europeiska åklagarmyndighetens kollegiums beslut 017/2021 och 
103/2021, där lönen för de europeiska delegerade åklagarna för närvarande fastställs 
till 80 % av lönen för tjänstemän i lönegrad AD 9, ändras på följande sätt: 

Artikel 14.1 a: ”a) en månatlig grundlön som, på nivå 1 i den skala som avses i 
artikel 12 i detta beslut, motsvarar den månatliga grundlönen för en tjänsteman i 
tjänstegrupp AD, lönegrad 9, löneklass 1 i enlighet med tabellen i artikel 66 i 
tjänsteföreskrifterna. Den månatliga grundlönen ska öka med 6 % för varje nivå i 
denna skala.” 

03 Europeiska åklagarmyndigheten har informerat oss om att detta förslag syftar till 
att göra det attraktivare att tjänstgöra som europeisk delegerad åklagare i 
medlemsstaterna. Förslaget ersätter Europeiska åklagarmyndighetens förslag från 
april 2022 om att betala ut barntillägg till de europeiska delegerade åklagarna. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-07/2020.001-2021.017_Consolidated%20version-Conditions_of_employment_EDPs_SV.pdf
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
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Allmänna kommentarer 
04 I Eppo-förordningen föreskrivs att Europeiska åklagarmyndigheten ska vara 
oberoende. Där anges att de europeiska delegerade åklagarna ska vara anställda som 
särskilda rådgivare. EU:s anställningsvillkor för övriga anställda (artikel 123), som gäller 
för särskilda rådgivare, ger Europeiska åklagarmyndigheten möjlighet att fastställa 
lönenivån för de europeiska delegerade åklagarna inom rådande budgetmässiga och 
andra rättsliga begränsningar. Vi kommenterar därför inte den föreslagna 
löneökningens omfattning och karaktär. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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Särskilda kommentarer 

Budgetkrav 

05 Den föreslagna ändringen av de europeiska delegerade åklagarnas löner skulle 
innebära en ökning av alla europeiska delegerade åklagares månatliga grundlön med 
25 %. Europeiska åklagarmyndigheten har uppskattat att detta skulle kosta mellan 
2,4 miljoner och 3,8 miljoner euro för 2023. Det är en betydande ökning jämfört med 
den tidigare föreslagna ändringen som innebar att europeiska delegerade åklagare 
med barn skulle beviljas EU:s barntillägg, vilket enligt åklagarmyndighetens 
uppskattning skulle kosta 0,8 miljoner euro per år. Om effekterna av den föreslagna 
ändringen inte räknas med uppgår budgeten för de europeiska delegerade åklagarnas 
löner 2023 till 9,8 miljoner euro (av Europeiska åklagarmyndighetens totala budget på 
65,5 miljoner euro). 

06 Som vi kommenterade i vårt yttrande 05/2022 kommer dessa extra kostnader att 
behöva beaktas i de årliga budgetdiskussionerna i framtiden. 

07 Vi noterar att kommissionens avdelningar i sitt yttrande av den 11 januari 2023 
över Europeiska åklagarmyndighetens förslag uppgav att de endast kan ge sitt 
godkännande om den föreslagna strukturella ökningen inte kräver ytterligare 
ekonomiska bidrag från unionen. 

Skatteavdrag 

08 Till följd av den relevanta domen från Europeiska unionens tribunal (mål T-
484/18), och såsom bekräftats av Europeiska åklagarmyndigheten och kommissionen, 
finns det ingen rättslig grund för att bevilja europeiska delegerade åklagare EU-
skatteavdrag. Europeiska åklagarmyndigheten bör undersöka möjligheterna att 
återkräva de EU-skatteavdrag som beviljats under de senaste två åren från de 
europeiska delegerade åklagarna, i enlighet med artikel 17.1 i kollegiets beslut 
001/2020 där det föreskrivs att varje belopp som utbetalats felaktigt ska återbetalas 
om mottagaren varit medveten om att det inte funnits något skäl till utbetalningen 
eller felet varit så uppenbart att han/hon måste ha känt till det. 

  

https://www.eca.europa.eu/sv/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://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-07/2020.001-2021.017_Consolidated%20version-Conditions_of_employment_EDPs_SV.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-07/2020.001-2021.017_Consolidated%20version-Conditions_of_employment_EDPs_SV.pdf
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Avslutande kommentarer 
09 Europeiska åklagarmyndigheten har rätt att besluta om de europeiska delegerade 
åklagarnas löner. Den föreslagna löneökningen för de europeiska delegerade åklagarna 
skulle innebära en betydande merkostnad för Europeiska åklagarmyndigheten och bör 
diskuteras och överenskommas med Europeiska kommissionen i framtida budgetar. 
Europeiska åklagarmyndigheten måste också undersöka möjligheterna att från de 
europeiska delegerade åklagarna återkräva de EU-skatteavdrag som beviljats under de 
senaste två åren. 

Detta yttrande antogs av revisionsrättens avdelning V, med ledamoten Jan Gregor som 
ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 24 januari 2023. 

 För revisionsrätten 

  

 Tony Murphy 
 ordförande 
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