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Становище 05/2022
(в съответствие с член 287, параграф 4 от ДФЕС)

относно предложението
на Европейската прокуратура
за изменение на условията
за работа на европейските
делегирани прокурори с цел
включване на надбавка
за деца на издръжка във
възнаграждението им
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СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и поспециално член 287, параграф 4 от него,
като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година
за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска
прокуратура,
като взе предвид Решение № 001/2020 на колегията на Европейската прокуратура
от 29 септември 2020 г., вкл. неговите изменения и допълнения, за установяване
на правила относно условията за работа на европейските делегирани прокурори,
като взе предвид искането на Европейската прокуратура, отправено до
Европейската сметна палата на 25 април 2022 г., за становище относно
предложението ѝ за изменение на условията за работа на европейските
делегирани прокурори с цел включване на надбавка за деца на издръжка във
възнаграждението им,

като има предвид, че:
1)

Понастоящем Европейската прокуратура не изплаща надбавка за деца на
издръжка на европейските делегирани прокурори, но тези служители се
ползват от съответните данъчни облекчения от ЕС в своите заплати.

2)

В решение 1 на Общия съд на Европейския съюз наред с другото беше
потвърдено, че служителите на ЕС, които нямат право и не получават
надбавка за деца на издръжка от своя работодател, нямат право и на
съответните данъчни облекчения върху заплатата от ЕС, предвидени в
Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968
година относно определяне на условията и процедурата за прилагане на
данъка в полза на Европейските общности.

ПРИЕ СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

1

Решение на Общия съд (втори състав) от 12 март 2020 г. по дело T-484/18.
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Въведение
01 Европейската прокуратура предлага да се изменят членове 14 и 16 от

Решение № 001/2020 на нейната колегия за установяване на правила относно
условията за работа на европейските делегирани прокурори, с цел да се включи
надбавка за деца на издръжка във възнаграждението им.
1)

Към член 14, параграф 1 след буква б) се добавя нова разпоредба: „б1)
надбавката за деца на издръжка, посочена в член 67 и приложение VII от
Правилника за длъжностните лица, които се прилагат по аналогия;“

2)

Член 16, параграф 2 се изменя, както следва: „За целите на параграф 1
общото възнаграждение, заплащано от Европейската прокуратура, се състои
от сумите, посочени в член 14, параграф 1, букви а), б) и б1).“

Общи бележки
02 Европейската сметна палата (ЕСП) няма общи бележки във връзка
с предложените от Европейската прокуратура изменения.

Конкретни бележки
Система за контрол

03 В параграфи 1—7 от член 2, Приложение VII от Правилника за длъжностните

лица се определят условията за допустимост, които трябва да са изпълнени за
получаване на надбавка за дете на издръжка от ЕС. В параграф 2 от член 67 се
посочва, че „Длъжностните лица, които получават семейни надбавки по
настоящия член, са длъжни да декларират получаваните подобни надбавки от
други източници; те се приспадат от надбавките, платими по членове 1, 2 и 3 от
приложение VII.“

04 ЕСП изтъква необходимостта от система за контрол, чрез която да се следи,

че европейските делегирани прокурори декларират настъпили промени,
засягащи правото им на детски надбавки, както и че декларират надбавки от
подобно естество, получавани от други източници, като последните следва да се
приспадат надлежно от надбавката за дете на издръжка от ЕС.
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Бюджетни изисквания

05 Предложените от Европейската прокуратура изменения ще доведат до

увеличение на разходите. ЕСП отбелязва, че според изчисленията на
компетентните служби на Комисията размерът на увеличението няма да
надхвърля 800 000 евро годишно (преди в тази сума да се отчете евентуалното
приспадане на подобни надбавки, получени от други източници, както
и възможният ефект върху намаляването на изплащаните понастоящем
допълнителни средства към възнагражденията на европейските делегирани
прокурори в някои държави членки). Ще бъде необходимо тези допълнителни
разходи в бъдеще да се вземат предвид при годишното обсъждане на бюджета.

Настоящото становище беше прието от Одитен състав V с ръководител
Tony Murphy — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на 21 юли
2022 г.
За Европейската сметна палата

Klaus-Heiner Lehne
Председател

