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EUROOPA LIIDU KONTROLLIKODA, võttes arvesse 

Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 287 lõiget 4, 

nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1939, millega rakendatakse 
tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel, 

Euroopa Prokuratuuri 29. septembri 2020. aasta kolleegiumi otsust 001/2020, mida on 
muudetud ja täiendatud ning millega kehtestatakse Euroopa delegaatprokuröride 
teenistustingimusi käsitlevad eeskirjad, 

taotlust, mille Euroopa Prokuratuur esitas 25. aprillil 2022. aastal Euroopa 
Kontrollikojale arvamuse saamiseks ettepaneku kohta muuta Euroopa 
delegaatprokuröride teenistustingimusi, et lisada nende töötasusse ülalpeetavate laste 
toetus, 

 

ning arvestades järgmist: 
 
1) Euroopa Prokuratuur ei maksa praegu Euroopa delegaatprokuröridele 

ülalpeetavate laste toetust, kuid need töötajad saavad palgalt ELi maksutagastusi, 
 
2) Euroopa Liidu Üldkohtu otsuses1 kinnitati täiendavalt, et ELi töötajatel, kellel ei 

ole õigust ülalpeetavate laste toetusele ning kes ei saa seda oma ELi tööandjalt, ei 
ole õigust saada oma ELi töötasult vastavat maksutagastust, mis on ette nähtud 
nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, 
millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise 
tingimused ja kord. 

 

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE: 

                                                      
1 Euroopa Kohtu (teise koja) 12. märtsi 2020. aasta otsus kohtuasjas T-484/18. 

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_et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/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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Sissejuhatus 
01 Euroopa Prokuratuur teeb ettepaneku muuta kolleegiumi otsuse 001/2020 
(millega kehtestatakse Euroopa delegaatprokuröride teenistustingimused) artikleid 14 
ja 16, et lisada Euroopa delegaatprokuröride töötasule ülalpeetavate laste toetus. 

1) Artikli 14 lõikesse 1 lisatakse punkti b järele uus säte: „b1) personalieeskirjade 
artiklis 67 ja VII lisas osutatud ülalpeetavate laste toetus, mida kohaldatakse 
analoogia põhjal;“ 

2) artikli 16 lõiget 2 muudetakse järgmiselt: „Lõike 1 kohaldamisel koosneb Euroopa 
Prokuratuuri makstav kogutöötasu artikli 14 lõike 1 punktides a, b ja b1 nimetatud 
summadest.“ 

Üldised märkused 
02 Kontrollikojal ei ole Euroopa Prokuratuuri muudatusettepaneku kohta üldisi 
märkusi. 

Konkreetsed märkused 

Kontrollisüsteem 

03 Personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõigetes 1–7 on kindlaks määratud tingimused, 
mis peavad olema täidetud ELi ülalpeetavate laste toetuse saamiseks. Artikli 67 lõikes 
2 on sätestatud, et „käesolevas artiklis sätestatud peretoetusi saav ametnik teatab 
mujalt saadavatest samalaadsetest toetustest; sellised toetused arvatakse VII lisa 
artiklite 1, 2 ja 3 alusel makstavatest toetustest maha.“ 

04 Juhime tähelepanu vajadusele kontrollisüsteemi järele, millega tagatakse, et 
Euroopa delegaatprokurörid teatavad muutustest seoses nende õigusega saada 
lastetoetust ja mis tahes samalaadseid toetusi, mida nad saavad mujalt; ning et mujalt 
saadud toetused arvatakse nõuetekohaselt maha nende ELi ülalpeetavate laste 
toetusest. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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Eelarvelised vajadused 

05 Kavandatud muudatus Euroopa delegaatprokuröride tasustamises toob kaasa 
kulude suurenemise. Märgime, et komisjoni pädevad talitused hindasid kulude 
suurenemise alla 800 000 eurole aastas (enne mujalt saadud samalaadsete hüvitiste 
mahaarvamist või võimaliku mõju arvestamist teatud liikmesriikides Euroopa 
delegaatprokuröridele makstavatele lisatasudele). Neid lisakulusid tuleb tulevaste iga-
aastaste eelarvearutelude käigus arvesse võtta. 

 

V auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Tony Murphy, võttis käesoleva arvamuse 
vastu Luxembourgis 21. juulil 2022. 

 Kontrollikoja nimel 

  

 president 
 Klaus-Heiner Lehne 
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