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REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 287, stk. 4, 

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 ("EPPO-
forordningen") om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO"), 

under henvisning til EPPO's kollegiums afgørelse 001/2020 af 29. september 2020 om 
ansættelsesvilkårene for europæiske delegerede anklagere, som ændret og suppleret, 

under henvisning til EPPO's anmodning af 22. november 2022 om en udtalelse fra Den 
Europæiske Revisionsret til dens forslag om en ændring af ansættelsesvilkårene for 
europæiske delegerede anklagere med henblik på at justere deres grundvederlag, 

under henvisning til Den Europæiske Revisionsrets udtalelse 05/2022 om EPPO's 
foregående forslag til ændring af samme ansættelsesvilkår, og 

ud fra følgende betragtninger: 

1) EPPO giver ikke EU-børnetilskud til de europæiske delegerede anklagere, men de 
får det relaterede EU-skattenedslag vedrørende deres løn. 

2) I en dom fra Den Europæiske Unions Ret (sag T-484/18) er det blevet bekræftet, at 
EU-ansatte, der ikke har ret til og ikke modtager børnetilskud fra deres  
EU-arbejdsgiver, ikke har ret til det relaterede skattenedslag vedrørende deres  
EU-løn, som er fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 
29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved 
opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber. 

3) Kommissionens juridiske tjeneste har rådgivet de kompetente tjenestegrene i 
Kommissionen om dette spørgsmål, og disse oplyste i oktober 2022 EPPO om, at 
de europæiske delegerede anklagere ikke kan modtage EU-børnetilskud, og at 
børnetilskud fra en medlemsstat ikke giver dem ret til skattenedslaget - 

VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE: 

  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=da
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://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
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Indledning 
01 Hver deltagende medlemsstat har mindst to europæiske delegerede anklagere, 
som har fast bopæl i deres hjemland. EPPO ansætter disse europæiske delegerede 
anklagere i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU. 

02 EPPO foreslår en ændring af ansættelsesvilkårene for de europæiske delegerede 
anklagere: EPPO's kollegiums afgørelse 001/2020 om ansættelsesvilkårene for 
europæiske delegerede anklagere, som ændret og suppleret af afgørelse 017/2021 og 
afgørelse 103/2021, som i øjeblikket fastsætter europæiske delegerede anklageres 
vederlag til 80 % af vederlaget for en AD9-tjenestemand, vil skulle ændres således: 

Artikel 14, stk. 1, litra a): "a) et månedligt grundvederlag på trin 1 i den skala, der 
henvises til i denne afgørelses artikel 12, og som svarer til den månedlige 
grundløn for en tjenestemand i ansættelsesgruppe AD, lønklasse 9, løntrin 1, som 
fastsat i tabellen i personalevedtægtens artikel 66. Det månedlige grundvederlag 
stiger med 6 % for hvert trin i skalaen." 

03 EPPO har oplyst, at forslaget har til formål at gøre stillingerne som europæiske 
delegerede anklagere mere attraktive i medlemsstaterne. Det erstatter EPPO's forslag 
fra april 2022 om at give europæiske delegerede anklagere børnetilskud. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_en
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-04/2021.017_Amendment_CoE_EDPs.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-03/EPPO_Consolidated_version_Decision_103.2021_on_Declaration_of_interests.pdf
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Generelle bemærkninger 
04 EPPO-forordningen fastsætter, at EPPO er uafhængig. Den fastsætter ligeledes, at 
europæiske delegerede anklagere ansættes som særlige rådgivere. 
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU (artikel 123), som finder anvendelse på 
særlige rådgivere, giver EPPO kompetence til at fastsætte lønniveauet for de 
europæiske delegerede anklagere under hensyntagen til budgetmæssige og andre 
lovgivningsmæssige begrænsninger. Vi fremsætter derfor ikke bemærkninger om 
omfanget og arten af den foreslåede forhøjelse af vederlaget. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Specifikke bemærkninger 

Budgetkrav 

05 Den foreslåede ændring af de europæiske delegerede anklageres vederlag vil 
medføre en forhøjelse af den månedlige grundløn på 25 % for alle europæiske 
anklagere. EPPO anslår, at udgifterne hertil vil ligge mellem 2,4 millioner euro og 
3,8 millioner euro i 2023. Dette er en betydelig forøgelse i forhold til EPPO's 
foregående ændringsforslag, som indebar at give europæiske delegerede anklagere 
med børn EU-børnetilskud, hvilket ifølge EPPO's skøn ville medføre udgifter på 
0,8 millioner euro om året. Det nuværende budget for de europæiske delegerede 
anklageres vederlag i 2023 er - uden medtagelse af den foreslåede ændrings virkning - 
9,8 millioner euro (ud af EPPO's samlede budget på 65,5 millioner euro). 

06 Som vi bemærkede i udtalelse 05/2022, skal der tages højde for disse ekstra 
omkostninger i de kommende årlige budgetdrøftelser. 

07 Vi bemærker, at Kommissionens tjenestegrene i deres udtalelse af 11. januar 
2023 om EPPO's forslag angav, at de kun kan godkende det, hvis den foreslåede 
strukturelle forhøjelse ikke kræver ekstra finansielle bidrag fra Unionen. 

Skattenedslag 

08 Ifølge den relevante dom fra Den Europæiske Unions Ret (sag T-484/18) er der 
intet retsgrundlag for at give de europæiske delegerede anklagere det omtalte 
skattenedslag, hvilket EPPO og Kommissionen også anerkender. EPPO bør vurdere, om 
det EU-skattenedslag, der er givet i de seneste to år, kan inddrives fra de europæiske 
delegerede anklagere i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i EPPO's kollegiums 
afgørelse 001/2020, som fastsætter, at et eventuelt for meget udbetalt beløb skal 
inddrives, såfremt modtageren var klar over, at der ikke var nogen gyldig årsag til 
udbetalingen, eller hvis det for meget udbetalte beløb åbenlyst var af en sådan 
størrelse, at vedkommende ikke kunne have været ubekendt dermed. 

  

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=61916
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
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_en


 7 

 

Afsluttende bemærkninger 
09 EPPO har ret til selv at fastsætte de europæiske delegerede anklageres vederlag. 
Den foreslåede forhøjelse af de europæiske delegerede anklageres vederlag vil 
indebære betydelige ekstra udgifter for EPPO, og der bør tages højde herfor og træffes 
aftale med Europa-Kommissionen herom i de kommende budgetter. EPPO bør 
desuden vurdere, om det EU-skattenedslag, der er givet i de seneste to år, kan 
inddrives fra de europæiske delegerede anklagere. 

Vedtaget af Afdeling V, der ledes af Jan Gregor, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg på mødet den 24. januar 2023. 

 På Revisionsrettens vegne 

  

 Tony Murphy 
 formand 
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