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REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 287, stk. 4, 

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/1939 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO"), 

under henvisning til EPPO's kollegiums afgørelse 001/2020 af 29. september 2020 om 
ansættelsesvilkårene for europæiske delegerede anklagere, som ændret og suppleret, 

under henvisning til EPPO's anmodning af 25. april 2022 om en udtalelse fra Den 
Europæiske Revisionsret til dens forslag om en ændring af ansættelsesvilkårene for de 
europæiske delegerede anklagere med henblik på at indføre børnetilskud i deres 
vederlag, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 
 
1) EPPO giver i øjeblikket ikke børnetilskud til de europæiske delegerede anklagere, 

men de får det relaterede EU-skattenedslag vedrørende deres løn. 
 
2) I en dom1 fra Den Europæiske Unions Ret er det blevet bekræftet, at EU-ansatte, 

der ikke har ret til og ikke modtager børnetilskud fra deres EU-arbejdsgiver, ikke 
har ret til det relaterede skattenedslag vedrørende deres EU-løn, som er fastsat i 
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om 
fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til 
De Europæiske Fællesskaber - 

 

VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE: 

  

                                                    
1 Rettens dom (Anden Afdeling) af 12. marts 2020, sag T-484/18. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=da
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020.001_conditions_of_employment_edps_translation-da.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0159d79f-ee8d-4e80-b807-baed8b4efa00/language-en
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
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Indledning 
01 EPPO foreslår at ændre artikel 14 og 16 i kollegiets afgørelse 001/2020 om 
ansættelsesvilkårene for europæiske delegerede anklagere, med henblik på at indføre 
børnetilskud i de europæiske delegerede anklageres vederlag. 

1) I artikel 14, stk. 1, indsættes der en ny bestemmelse efter litra b): 
"b1) børnetilskud i henhold til artikel 67 og bilag VII i personalevedtægten, som 
finder tilsvarende anvendelse" 

2) Artikel 16, stk. 2, ændres således: "Hvad angår stk. 1 består det samlede vederlag, 
der betales af EPPO, af de beløb, som er nævnt i artikel 14, stk. 1, litra a), b) 
og b1)." 

Generelle bemærkninger 
02 Revisionsretten har ingen generelle bemærkninger til EPPO's foreslåede ændring. 

Specifikke bemærkninger 

Kontrolsystem 

03 Artikel 2, stk. 1-7, i bilag VII til personalevedtægten fastsætter de betingelser for 
støtteberettigelse, der skal være opfyldt for modtage EU-børnetilskud. Artikel 67, 
stk. 2, fastsætter følgende: "Tjenestemænd, der oppebærer de i stk. 1 nævnte 
familietillæg, skal meddele, hvilke tillæg af samme art, de får fra anden side; disse 
fratrækkes de tillæg, der betales i henhold til artiklerne 1, 2 og 3 i bilag VII." 

04 Vi henleder opmærksomheden på, at der er behov for en kontrolordning for at 
sikre, at de europæiske delegerede anklagere anmelder ændringer i deres ret til 
børnetilskud og andre tillæg af samme art, som de får fra anden side, og at sådanne 
tillæg, som de får fra anden side, fratrækkes deres EU-børnetilskud. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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Budgetkrav 

05 Den foreslåede ændring af de europæiske delegerede anklageres vederlag vil 
medføre en forhøjelse af udgifterne. Vi bemærker, at de kompetente tjenestegrene i 
Kommissionen har anslået denne forhøjelse til under 800 000 euro årligt (før der tages 
hensyn til fradrag af lignende tillæg, der fås fra anden side, eller den mulige indvirkning 
på reduktionen af eksisterende tillæg til de europæiske delegerede anklageres 
lønninger i nogle medlemsstater). Der skal tages højde for disse ekstra omkostninger i 
de kommende årlige budgetdrøftelser. 

 

Vedtaget af Afdeling V, der ledes af Tony Murphy, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg den 21. juli 2022. 

 På Revisionsrettens vegne 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 Formand 
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