
5/2022. sz. vélemény
(az EUMSZ 287. cikkének 4) bekezdése alapján)

HU

a delegált európai ügyészek
alkalmazási feltételeinek az 
eltartott gyermekek után járó 
támogatás javadalmazásba való 
beillesztése tekintetében 
történő módosítására 
vonatkozó európai ügyészségi 
javaslatról
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AZ EURÓPAI UNIÓ SZÁMVEVŐSZÉKE, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 
287. cikke (4) bekezdésére, 

tekintettel az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés 
bevezetéséről szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletre, 

tekintettel az Európai Ügyészség 2020. szeptember 29-i 001/2020. sz., a delegált 
európai ügyészek alkalmazási feltételeire vonatkozó szabályokat megállapító, 
módosított és kiegészített testületi határozatára, 

tekintettel az Európai Ügyészség által az Európai Számvevőszékhez intézett, 
2022. április 25-i felkérésre, hogy nyilvánítson véleményt a delegált európai ügyészek 
alkalmazási feltételeinek az eltartott gyermekek után járó támogatás javadalmazásba 
való beillesztése tekintetében történő módosítására vonatkozó európai ügyészségi 
javaslatról, 

 

mivel: 
 
1) az Európai Ügyészség jelenleg nem fizet eltartott gyermek után járó támogatást a 

delegált európai ügyészeknek, de ezek az alkalmazottak fizetésük után megkapják 
a kapcsolódó uniós adókedvezményeket; 

 
2) az Európai Unió Törvényszékének ítélete1 közbevetőleg megerősítette, hogy azok 

az uniós munkavállalók, akik nem jogosultak eltartott gyermek után járó 
támogatásra és nem is kapnak ilyet uniós munkáltatójuktól, nem jogosultak az 
Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának 
megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi 
rendeletben előírt, az uniós fizetésük után járó megfelelő adókedvezményekre. 

 

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT: 

  

                                                      
1 A Törvényszék (második tanács) T-484/18. sz. ügyben 2020. március 12-én hozott ítélete. 

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_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0159d79f-ee8d-4e80-b807-baed8b4efa00/language-en
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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Bevezetés 
01 Az Európai Ügyészség javasolja a delegált európai ügyészek alkalmazási 
feltételeire vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 001/2020. sz. testületi 
határozat 14. és 16. cikkének módosítását olyan értelemben, hogy az eltartott gyermek 
után járó támogatást beillesszék a delegált európai ügyészek javadalmazásába. 

1) A 14. cikk (1) bekezdése a b) pont után a következő új rendelkezéssel egészül ki: 
„b1) a személyzeti szabályzat 67. cikkében és VII. mellékletében említett eltartott 
gyermek után nyújtott támogatások, amelyeket értelemszerűen kell alkalmazni;” 

2) A 16. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul: „Az (1) bekezdés 
alkalmazásában az Európai Ügyészség által fizetett teljes javadalmazás a 14. cikk 
(1) bekezdésének a), b) és b1) pontjában említett összegekből áll.” 

Általános észrevételek 
02 A Számvevőszéknek nincs általános észrevétele az Európai Ügyészség által 
javasolt módosítással kapcsolatban. 

Egyedi kérdésekkel kapcsolatos 
észrevételek 

Kontrollrendszer 

03 A személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (1)–(7) bekezdése 
meghatározza azokat a jogosultsági feltételeket, amelyeknek az eltartott gyermekek 
után járó uniós támogatásokban való részesüléshez meg kell felelni. A 67. cikk 
(2) bekezdése kimondja, hogy „az e cikkben meghatározott családi támogatásokban 
részesülő tisztviselők kötelesek az egyéb forrásból származó, azonos jellegű 
támogatásokat bejelenteni; ez utóbbi támogatásokat le kell vonni a VII. melléklet 1., 2. 
és 3. cikke szerint folyósított támogatásokból”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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04 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy olyan kontrollrendszerre van szükség, amely 
biztosítja egyrészt azt, hogy a delegált európai ügyészek bejelentsék a gyermekek után 
járó támogatásra való jogosultságuk változását, valamint minden máshonnan kapott 
azonos jellegű támogatást, másrészt azt, hogy a máshonnan kapott támogatásokat 
megfelelően levonják az eltartott gyermekek után nyújtott uniós támogatásból. 

Költségvetési követelmények 

05 A delegált európai ügyészek javadalmazásának javasolt módosítása a kiadások 
növekedését vonja maga után. Tudomásul vesszük, hogy a Bizottság illetékes részlegei 
ezt az összeget kevesebb mint évi 800 000 euróra becsülték (a máshonnan kapott 
azonos jellegű juttatások levonásának, illetve annak figyelembe vétele előtt, hogy 
egyes tagállamokban ez esetleg csökkenti a delegált európai ügyészek hatályos 
fizetéskiegészítésének összegét). Ezeket a többletköltségeket a jövőbeli éves 
költségvetési viták során figyelembe kell venni. 

 

A véleményt 2022. július 21-i luxembourgi ülésén fogadta el a Tony Murphy 
számvevőszéki tag elnökölte V. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 elnök 
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