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EUROPOS SĄJUNGOS AUDITO RŪMAI,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 287 straipsnio 4 dalį,
atsižvelgdami į 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939, kuriuo
įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje,
atsižvelgdami į 2020 m. rugsėjo 29 d. Europos prokuratūros kolegijos
sprendimą 001/2020, kuriuo nustatomos taisyklės dėl Europos deleguotųjų prokurorų
įdarbinimo sąlygų, su pakeitimais ir papildymais,
atsižvelgdami į 2022 m. balandžio 25 d. Europos prokuratūros Europos Audito Rūmams
pateiktą prašymą pateikti nuomonę dėl jos pasiūlymo iš dalies pakeisti Europos
deleguotųjų prokurorų įdarbinimo sąlygas siekiant į jų atlyginimą įtraukti išlaikomo
vaiko išmoką,

kadangi:
1)

šiuo metu Europos prokuratūra Europos deleguotiesiems prokurorams išlaikomo
vaiko išmokų nemoka, tačiau šie darbuotojai su savo atlyginimu gauna susijusias
ES mokesčių lengvatas;

2)

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendime 1, be kita ko, buvo patvirtinta, kad
ES darbuotojai, kurie neturi teisės į išlaikomo vaiko išmoką ir jos negauna iš savo
ES darbdavio, neturi teisės su savo ES atlyginimu gauti atitinkamų ES mokesčių
lengvatų, numatytų 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamente (EEB, Euratomas,
EAPB) Nr. 260/68, nustatančiame apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas
ir tvarką,

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

1

2020 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo (antrosios kolegijos) sprendimas byloje T-484/18.
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Įvadas
01 Europos prokuratūra siūlo pakeisti savo Kolegijos sprendimo 001/2020, kuriuo

nustatomos taisyklės dėl Europos deleguotųjų prokurorų (EDP) įdarbinimo sąlygų, 14 ir
16 straipsnius, kad į EDP atlyginimą būtų įtrauktos išlaikomo vaiko išmokos.
1)

14 straipsnio 1 dalyje po b punkto įterpiama nauja nuostata: „b1) išlaikomo vaiko
išmokas, nurodytas Tarnybos nuostatų 67 straipsnyje ir VII priede, kurios
taikomos pagal analogiją;“

2)

16 straipsnio 2 dalis keičiama taip: „Kaip nurodyta 1 dalyje, Europos prokuratūros
mokamą bendrą darbo užmokestį sudaro 14 straipsnio 1 dalies a, b ir b1
punktuose nurodytos sumos.“

Bendros pastabos
02 Audito Rūmai dėl Europos prokuratūros siūlomo pakeitimo bendrų pastabų
neturi.

Konkrečios pastabos
Kontrolės sistema

03 Tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 1–7 dalyse apibrėžiamos tinkamumo
gauti ES išlaikomo vaiko išmokas sąlygos. 67 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad
„[p]areigūnai, gaunantys šiame straipsnyje nurodytas išmokas šeimai, deklaruoja
panašaus pobūdžio išmokas iš kitų šaltinių; jos išskaičiuojamos iš išmokų, mokamų
pagal VII priedo 1, 2 ir 3 straipsnius“.

04 Atkreipiame dėmesį į tai, kad reikalinga kontrolės sistema, siekiant užtikrinti, kad
EDP deklaruotų savo teisių į vaiko išmokas ir bet kokias panašaus pobūdžio išmokas,
kurias jie gauna iš kitų šaltinių, pasikeitimus ir kad tokios iš kitų šaltinių gaunamos
išmokos būtų tinkamai išskaičiuojamos iš ES išlaikomo vaiko išmokų.
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Biudžeto poreikiai

05 Dėl siūlomo EDP atlyginimo pakeitimo padidės išlaidos. Atkreipiame dėmesį į tai,

kad kompetentingos Komisijos tarnybos apskaičiavo, kad išlaidų padidėjimas sudarys
mažiau nei 800 000 eurų per metus (dar neįvertinus iš kitų šaltinių gautų panašių
išmokų atskaitymo arba galimo esamų papildomų sumų, mokamų prie EDP atlyginimo
tam tikrose valstybėse narėse, sumažinimo poveikio). Šios papildomos sąnaudos turės
būti įvertintos būsimose metinėse diskusijose dėl biudžeto.

Šią nuomonę priėmė V kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Tony Murphy,
2022 m. liepos 21 d. Liuksemburge.
Audito Rūmų vardu

Pirmininkas
Klaus-Heiner Lehne

