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REVIZORSKI SUD EUROPSKE UNIJE, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov 
članak 287. stavak 4., 

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi 
pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”), 

uzimajući u obzir Odluku kolegija EPPO-a 001/2020 od 29. rujna 2020., kako je 
izmijenjena i dopunjena, kojom se utvrđuju pravila o uvjetima zaposlenja delegiranih 
europskih tužitelja, 

uzimajući u obzir zahtjev koji je EPPO 25. travnja 2022. uputio Europskom revizorskom 
sudu za mišljenje o njegovu prijedlogu izmjene uvjeta zaposlenja delegiranih europskih 
tužitelja radi uvođenja naknade za uzdržavano dijete u njihove primitke od rada, 

 

Budući da: 
 
(1) EPPO delegiranim europskim tužiteljima trenutačno ne isplaćuje naknade za 

uzdržavano dijete, ali ti zaposlenici dobivaju povezane porezne olakšice EU-a u 
svojoj plaći. 

 
(2) U presudi1 Općeg suda Europske unije uzgredno je potvrđeno da zaposlenici EU-a 

koji nemaju pravo na naknadu za uzdržavano dijete i tu naknadu ne primaju od 
svojeg poslodavca iz EU-a nemaju pravo na odgovarajuće porezne olakšice na 
svoju plaću u EU-u, kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) 
br. 260/68 od 29. veljače 1968. o utvrđivanju uvjeta i postupka za primjenu 
poreza u korist Europskih zajednica. 

 

DONIO JE SLJEDEĆE MIŠLJENJE: 

  

                                                      
1 Presuda Općeg suda (drugo vijeće) od 12. ožujka 2020. u slučaju T-484/18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32017R1939
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_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/0159d79f-ee8d-4e80-b807-baed8b4efa00
https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/0159d79f-ee8d-4e80-b807-baed8b4efa00
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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Uvod 
01. EPPO predlaže izmjenu članaka 14. i 16. Odluke kolegija 001/2020 o utvrđivanju 
pravila o uvjetima zaposlenja delegiranih europskih tužitelja kako bi se naknade za 
uzdržavano dijete uključile u njihove primitke od rada. 

(1) U članku 14. stavku 1. nakon točke (b) umeće se nova odredba: „(b1) naknade za 
uzdržavano dijete iz članka 67. Pravilnika o osoblju i Priloga VII. tom pravilniku, 
koje se analogno primjenjuju;” 

(2) U članku 16. stavak 2. mijenja se kako slijedi: „Za potrebe stavka 1. ukupni primitci 
koje isplaćuje EPPO sastoje se od iznosa navedenih u članku 14. stavku 1. 
točkama (a), (b) i (b1).” 

Opće primjedbe 
02. Sud nema općih primjedbi na predloženu izmjenu EPPO-a. 

Posebne primjedbe 

Sustav kontrole 

03. U članku 2. stavcima od 1. do 7. Priloga VII. Pravilniku o osoblju utvrđeni su 
uvjeti koje je potrebno ispuniti za primanje naknada EU-a za uzdržavano dijete. U 
članku 67. stavku 2. navodi se sljedeće: „Dužnosnici koji primaju obiteljske naknade 
navedene u ovom članku moraju prijaviti naknade slične naravi koje primaju iz drugih 
izvora; naknade isplaćene u skladu s člancima 1., 2. i 3. Priloga VII. umanjuju se za iznos 
naknada iz drugih izvora.” 

04. Sud skreće pozornost na potrebu za sustavom kontrole kojim bi se jamčilo da 
delegirani europski tužitelji prijave promjene u svojem pravu na naknadu za dijete i na 
sve naknade slične prirode koje primaju iz drugih izvora te da se takve naknade 
primljene iz drugih izvora propisno oduzmu od njihovih naknada za uzdržavano dijete u 
EU-u. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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Proračunski zahtjevi 

05. Predložena promjena naknada za delegirane europske tužitelje uključivat će 
povećanje rashoda. Sud napominje da su nadležne službe Komisije to povećanje 
procijenile na manje od 800 000 eura godišnje (prije razmatranja odbitka sličnih 
naknada primljenih iz drugih izvora ili mogućih učinaka na smanjenje postojećih 
nadoplata na plaće europskih delegiranih tužitelja u određenim državama članicama). 
Ti će se dodatni troškovi morati uzeti u obzir u budućim godišnjim proračunskim 
raspravama. 

 

Ovo mišljenje usvojilo je V. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Revizorskog suda 
Tony Murphy, u Luxembourgu 21. srpnja 2022. 

 za Revizorski sud 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 predsjednik 
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