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EUROPEISKA UNIONENS REVISIONSRÄTT HAR ANTAGIT DETTA YTTRANDE 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 287.4, 

med beaktande av rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om 
genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska 
åklagarmyndigheten, 

med beaktande av Europeiska åklagarmyndighetens kollegiums beslut 001/2020 av 
den 29 september 2020 om anställningsvillkoren för de europeiska delegerade 
åklagarna, i dess ändrade och kompletterade lydelse, 

med beaktande av Europeiska åklagarmyndighetens begäran av den 25 april 2022 om 
revisionsrättens yttrande över dess förslag till ändring av anställningsvillkoren för 
europeiska delegerade åklagare i syfte att införa barntillägg i deras ersättning, och 

 

av följande skäl: 
 
1. Europeiska åklagarmyndigheten betalar för närvarande inte ut barntillägg till 

europeiska delegerade åklagare som i stället får motsvarande EU-skatteavdrag på 
sin lön. 

 
2. I en dom1 från tribunalen har det i förbigående bekräftats att EU-anställda som 

inte har rätt till och inte erhåller barntillägg från sin EU-arbetsgivare inte har rätt 
till motsvarande skatteavdrag på sin EU-lön enligt rådets förordning (EEG, 
Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och 
förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna. 

 

  

  

                                                        
1 Tribunalens dom av den 12 mars 2020 i mål T-484/18. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=sv
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/sv/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1968/260/oj?locale=sv
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1968/260/oj?locale=sv
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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Inledning 
01 Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) föreslår att artiklarna 14 och 16 i 
kollegiets beslut 001/2020 om fastställande av bestämmelser om anställningsvillkoren 
för de europeiska delegerade åklagarna ändras så att ersättningen till dem inbegriper 
barntillägg. 

1. I artikel 14.1 ska en ny bestämmelse införas efter led b: ”b1) barntillägg enligt 
artikel 67 och bilaga 7 till tjänsteföreskrifterna, som ska tillämpas på motsvarande 
sätt,” 

2. I artikel 16 ska punkt 2 ändras på följande sätt: ”Enligt punkt 1 ska den totala 
ersättning som betalas av Eppo bestå av de belopp som nämns i artikel 14.1 a, b 
och b1.” 

Allmänna kommentarer 
02 Domstolen har inga allmänna synpunkter på Eppos föreslagna ändring. 

Särskilda kommentarer 

Kontrollsystem 

03 I artikel 2.1–7 och bilaga VII till tjänsteföreskrifterna fastställs de villkor som ska 
vara uppfyllda för att få EU:s barntillägg. I artikel 67.2 föreskrivs följande: ”Tjänstemän 
som erhåller de familjetillägg som anges i denna artikel skall uppge likartade tillägg 
som erhålls från annan källa. Sådana andra tillägg skall dras av från de som betalas ut 
enligt artiklarna 1, 2 och 3 i bilaga 7.” 

04 Vi vill uppmärksamma behovet av ett kontrollsystem för att se till att de 
europeiska delegerade åklagarna meddelar förändringar av sin rätt till barnbidrag och 
andra liknande bidrag som de får från annat håll samt att sådana bidrag som erhålls 
från annat håll vederbörligen dras av från deras EU-barntillägg. 

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

05 Den föreslagna ändringen av de europeiska delegerade åklagarnas ersättning 
kommer att innebära ökade utgifter. Vi noterar att kommissionens behöriga 
avdelningar har uppskattat att detta belopp uppgår till mindre än 800 000 euro per år 
(utan hänsyn till avdrag av liknande ersättningar från annat håll eller eventuella 
effekter på minskningen av befintliga lönetillägg till de europeiska delegerade 
åklagarna i vissa medlemsstater). Dessa extra kostnader kommer att behöva beaktas i 
de årliga budgetdiskussionerna i framtiden. 

 

Detta yttrande antogs av revisionsrättens avdelning V, med ledamoten Tony Murphy 
som ordförande, i Luxemburg den 21 juli 2022. 

 För revisionsrätten 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 ordförande 
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