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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. („Uredba o 
EPPO-u”) 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 22. studenoga 2022. uputio Europskom 
revizorskom sudu za mišljenje o svojemu prijedlogu izmjene uvjeta zaposlenja 
delegiranih europskih tužitelja radi izmjene njihove osnovne plaće, 

uzimajući u obzir mišljenje 05/2022 Europskog revizorskog suda o prethodnom 
prijedlogu EPPO-a o izmjeni istih uvjeta zaposlenja, 

budući da: 

(1) EPPO delegiranim europskim tužiteljima ne isplaćuje naknade EU-a za uzdržavano 
dijete, ali na plaće tih zaposlenika primjenjuju se porezne olakšice EU-a. 

(2) U presudi Općeg suda Europske unije (predmet T-484/18) 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 primjenu 
odgovarajućih poreznih olakšica na plaću koju im isplaćuje EU, 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. 

(3) Pravna služba Komisije savjetovala je nadležne službe Komisije, koje su u 
listopadu 2022. obavijestile EPPO da delegirani europski tužitelji ne mogu primati 
naknade EU-a za uzdržavano dijete te da im se zbog dječjih doplataka koje 
primaju od određene države članice ne daje pravo na poreznu olakšicu. 

DONIO JE SLJEDEĆE MIŠLJENJE: 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32017R1939
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_hr
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=224393&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=1951108
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
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Uvod 
01. U svakoj državi članici određuju se najmanje dva delegirana europska tužitelja 
koja borave u svojoj matičnoj zemlji. EPPO zapošljava te tužitelje kao posebne 
savjetnike u skladu s Uvjetima zaposlenja ostalih službenika EU-a. 

02. EPPO predlaže izmjenu uvjeta zaposlenja delegiranih europskih tužitelja. Odluka 
kolegija 001/2020 kojom se utvrđuju uvjeti zaposlenja delegiranih europskih tužitelja, 
kako je izmijenjena i dopunjena Odlukom kolegija EPPO-a 017/2021 i Odlukom kolegija 
EPPO-a 103/2021, kojom se trenutačno utvrđuje da plaća delegiranih europskih 
tužitelja iznosi 80 % plaće dužnosnika razreda AD 9, izmijenila bi se kako slijedi: 

Članak 14. stavak 1. točka (a): „a) osnovnu mjesečnu plaću za prvi razred ljestvice 
iz članka 12. ove Odluke, koja odgovara osnovnoj mjesečnoj plaći dužnosnika u 
razredu 9. stupnju 1. funkcijske skupine AD, kako je predviđeno u tablici u 
članku 66. Pravilnika o osoblju. Osnovna mjesečna plaća povećava se za 6 % za 
svaki sljedeći razred te ljestvice.” 

03. EPPO je obavijestio Europski revizorski sud (Sud) da je cilj tog prijedloga povećati 
privlačnost radnih mjesta delegiranih europskih tužitelja u državama članicama. Njime 
se zamjenjuje prijedlog EPPO-a iz travnja 2022. o isplati dječjeg doplatka delegiranim 
europskim tužiteljima. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://commission.europa.eu/system/files/2020-11/2020.001_conditions_of_employment_edps_translation-hr.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2020-11/2020.001_conditions_of_employment_edps_translation-hr.pdf
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
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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Opće primjedbe 
04. Uredbom o EPPO-u predviđa se da je EPPO neovisan. U toj se Uredbi navodi da 
se delegirani europski tužitelji zapošljavaju kao posebni savjetnici. Uvjetima zaposlenja 
ostalih službenika EU-a (članak 123.), koji se primjenjuju na posebne savjetnike, EPPO-
u se omogućuje da odredi razinu plaće delegiranih europskih tužitelja u okviru 
proračunskih i drugih pravnih ograničenja. Sud stoga ne iznosi primjedbe u pogledu 
opsega i prirode predloženog povećanja plaće. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Posebne primjedbe 

Proračunski zahtjevi 

05. Predložena promjena primitaka od rada delegiranih europskih tužitelja sa sobom 
bi donijela povećanje osnovne plaće od 25 % za sve delegirane europske tužitelje. 
EPPO je procijenio da će troškovi tog povećanja za 2023. iznositi između 2,4 milijuna 
eura i 3,8 milijuna eura. Riječ je o znatnom povećanju u odnosu na izmjenu koju je 
EPPO prethodno predložio, tj. da se delegiranim europskim tužiteljima koji imaju djecu 
isplaćuju naknade EU-a za uzdržavano dijete, čiji je trošak procijenio na 0,8 milijuna 
eura godišnje. Trenutačni proračun za primitke od rada delegiranih europskih tužitelja 
za 2023., prije razmatranja učinka predložene izmjene, iznosi 9,8 milijuna eura (iz 
ukupnog proračuna EPPO-a, koji iznosi 65,5 milijuna eura). 

06. Kako je Sud naveo u mišljenju 05/2022, dodatni troškovi moraju se uzeti u obzir 
u budućim godišnjim proračunskim raspravama. 

07. Sud napominje da su službe Komisije u mišljenju od 11. siječnja 2023. o 
prijedlogu EPPO-a izjavile da mogu dati svoje odobrenje samo ako predloženo 
strukturno povećanje ne bude zahtijevalo dodatne financijske doprinose Unije. 

Porezna olakšica 

08. Slijedom relevantne presude Općeg suda Europske unije (predmet T-484/18) i 
kako su to potvrdili EPPO i Komisija, ne postoji pravna osnova za odobravanje porezne 
olakšice EU-a delegiranim europskim tužiteljima. EPPO bi trebao procijeniti mogućnost 
povrata poreznih olakšica EU-a koje su delegiranim europskim tužiteljima odobrene u 
posljednjim dvjema godinama te to učiniti u skladu s člankom 17. stavkom 1. Odluke 
kolegija EPPO-a 001/2020, u kojem se navodi da se povrat svakog preplaćenog iznosa 
mora zajamčiti ako je primatelj bio svjestan da za njegovu isplatu nije bilo valjanog 
razloga, odnosno ako je nepostojanje valjanog razloga bilo toliko očito da je toga 
morao biti svjestan. 

  

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=224393&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=1951108
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_hr
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_hr
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Zaključne napomene 
09. EPPO ima pravo odlučivati o plaći delegiranih europskih tužitelja. Predloženo 
povećanje te plaće sa sobom bi donijelo znatan dodatni trošak za EPPO te bi ga u 
okviru budućih donošenja proračuna trebalo razmotriti i o njemu se dogovoriti s 
Europskom komisijom. EPPO ujedno treba procijeniti mogućnost povrata poreznih 
olakšica EU-a koje su delegiranim europskim tužiteljima odobrene u prethodnim 
dvjema godinama. 

Ovo je mišljenje donijelo V. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Revizorskog suda 
Jan Gregor, na sastanku održanom u Luxembourgu 24. siječnja 2023. 

 za Revizorski sud 

 

 Tony Murphy 
 predsjednik 
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