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EUROOPAN UNIONIN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
287 artiklan 4 kohdan, 

ottaa huomioon tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston 
(EPPO) perustamisessa 12 päivänä lokakuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen 
(EU) 2017/1939,  

ottaa huomioon valtuutettujen Euroopan syyttäjien palvelussuhteen ehtoja koskevista 
säännöistä 29 päivänä syyskuuta 2020 annetun Euroopan syyttäjänviraston kollegion 
päätöksen 001/2020, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, 

ottaa huomioon EPPOn Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 25 päivänä huhtikuuta 
2022 esittämän pyynnön antaa lausunto EPPOn ehdotuksesta valtuutettujen Euroopan 
syyttäjien palvelussuhteen ehtojen muuttamiseksi siten, että palkkaan sisällytetään 
huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, 

 

sekä katsoo seuraavaa: 
 
1) EPPO ei tällä hetkellä maksa valtuutetuille Euroopan syyttäjille lisiä huollettavana 

olevista lapsista. Sen sijaan nämä työntekijät saavat hyödykseen palkanmaksun 
yhteydessä tehtävät, lapsiin liittyvät EU:n verovähennykset. 

 
2) Unionin yleinen tuomioistuin on vahvistanut erään tuomionsa1 yhteydessä, että 

EU:n työntekijät, joilla ei ole oikeutta saada ja jotka eivät saa työnantajaltaan 
huollettavana olevasta lapsesta maksettavaa lisää, eivät ole oikeutettuja 
palkanmaksun yhteydessä tehtävään, kyseistä lisää vastaavaan verovähennykseen 
sellaisena kuin siitä säädetään Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon 
sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta 29 päivänä helmikuuta 
1968 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY, EURATOM, EHTY) N:o 260/68, 

 

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON: 

  

                                                      
1 Unionin yleisen tuomioistuimen toisen jaoston tuomio, asia T-484/18, 12.3.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj
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_fi
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_fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0159d79f-ee8d-4e80-b807-baed8b4efa00/language-fi
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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Johdanto 
01 EPPO ehdottaa, että sen kollegion päätöstä 001/2020, jossa vahvistetaan 
valtuutettujen Euroopan syyttäjien palvelussuhteen ehdot, muutetaan 14 ja 16 artiklan 
osalta siten, että kyseisten syyttäjien palkkaan sisällytetään huollettavana olevasta 
lapsesta maksettava lisä. 

1) Päätöksen 14 artiklan 1 kohtaan lisätään b alakohdan jälkeen seuraava uusi 
säännös: ”b1) huollettavana olevasta lapsesta maksettavat lisät, joita tarkoitetaan 
henkilöstösääntöjen 67 artiklassa ja liitteessä VII, sovellettuina analogian 
perusteella;”. 

2) Päätöksen 16 artiklassa muutetaan 2 kohtaa seuraavasti: ”Edellä olevan 1 kohdan 
soveltamiseksi EPPOn maksama kokonaispalkka koostuu 14 artiklan 1 kohdan a, b 
ja b1 alakohdassa mainituista määristä.” 

Yleiset huomiot 
02 Tilintarkastustuomioistuimella ei ole EPPOn ehdottamaan muutokseen liittyviä 
yleisiä huomioita. 

Erityiset huomautukset 

Valvontajärjestelmä 

03 Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 2 artiklan 1–7 kohdassa määritellään 
ehdot, jotka henkilöstön jäsenten on täytettävä saadakseen huollettavana olevasta 
lapsesta maksettavia EU-lisiä. Henkilöstösääntöjen 67 artiklan 2 kohdassa säädetään 
seuraavaa: ”Virkamiesten, jotka saavat tässä artiklassa tarkoitettuja perhelisiä, on 
ilmoitettava muualta saadut samanluontoiset lisät, jotka vähennetään liitteessä VII 
olevan 1, 2 ja 3 artiklan mukaan maksetuista lisistä.” 

04 Tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota tarpeeseen varmistaa 
valvontajärjestelmän avulla, että valtuutetut Euroopan syyttäjät ilmoittavat 
muutoksista, jotka koskevat heidän oikeuttaan lapsista maksettaviin lisiin, ja että he 
ilmoittavat myös kaikista muista saman tyyppisistä lisistä, joita he saavat muualta. 
Lisäksi tällaiset muualta saadut lisät on vähennettävä asianmukaisesti EU-lisistä, joita 
syyttäjät saavat huollettavana olevien lastensa perusteella. 

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

05 Ehdotettu muutos valtuutettujen Euroopan syyttäjien palkkaukseen tulee 
merkitsemään lisämenoja. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että toimivaltaisten 
komission yksiköiden arvion mukaan lisämenot ovat vähemmän kuin 800 000 euroa 
vuodessa. Tässä arviossa ei ole vielä otettu huomioon sitä, että muualta saadut 
samanlaiset lisät vähennetään EU-lisistä tai että ehdotus voi vaikuttaa vähennykseen, 
joka koskee joissakin jäsenvaltioissa valtuutetuille Euroopan syyttäjille tällä hetkellä 
maksettavia palkanlisiä. Muutosehdotuksesta aiheutuvat lisämenot on otettava 
huomioon tulevissa vuotuisissa talousarvioneuvotteluissa. 

 

Tilintarkastustuomioistuimen V jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
Tony Murphyn johdolla hyväksynyt tämän lausunnon Luxemburgissa 
21. heinäkuuta 2022. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 presidentti 
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