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EIROPAS SAVIENĪBAS REVĪZIJAS PALĀTA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 287. panta 4. punktu, 

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei, 

ņemot vērā grozīto un papildināto EPPO Kolēģijas 2020. gada 29. septembra 
Lēmumu 001/2020, ar ko pieņem noteikumus par Eiropas deleģēto prokuroru 
nodarbināšanas kārtību, 

ņemot vērā EPPO 2022. gada 25. aprīļa lūgumu Eiropas Revīzijas palātai sniegt 
atzinumu par tās priekšlikumu grozīt Eiropas deleģēto prokuroru nodarbināšanas 
kārtību ar mērķi viņu atalgojumā ieviest apgādājamā bērna pabalstu, 

 

tā kā: 
 
1) EPPO pašlaik neizmaksā apgādājamā bērna pabalstu Eiropas deleģētajiem 

prokuroriem, bet šo darbinieku algai piemēro saistītās ES nodokļu atlaides, 
 
2) Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumā1 tika netieši apstiprināts, ka 

ES darba ņēmējiem, kuriem nav tiesību uz apgādājamā bērna pabalstu un kuri to 
nesaņem no sava ES darba devēja, nav tiesību uz attiecīgām nodokļu atlaidēm, 
saņemot ES algu, kā to nosaka Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 
(1968. gada 29. februāris), ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas 
nosacījumus un procedūru, 

 

IR PIEŅĒMUSI ŠO ATZINUMU. 

  

                                                        
1 Vispārējās tiesas (otrās palātas) 2020. gada 12. marta spriedums lietā T-484/18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R1939
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020.001_conditions_of_employment_edps_translation-lv_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020.001_conditions_of_employment_edps_translation-lv_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:31968R0260&from=LV
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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Ievads 
01 EPPO ierosina grozīt 14. un 16. pantu Kolēģijas Lēmumā 001/2020, ar ko pieņem 
noteikumus par Eiropas deleģēto prokuroru (EDP) nodarbināšanas kārtību, ar mērķi 
EDP atalgojumā iekļaut apgādājamā bērna pabalstus. 

1) Lēmuma 14. panta 1. punktā pēc b) apakšpunkta iekļauj jaunu noteikumu: “b1) 
pēc analoģijas piemēro Civildienesta noteikumu 67. pantā un VII pielikumā 
minētos apgādājamā bērna pabalstus;” 

2) Lēmuma 16. panta 2. punktu groza šādi: “Panta 1. punkta nolūkā kopējais EPPO 
izmaksātais atalgojums sastāv no 14. panta 1. punkta a), b) un b1) apakšpunktā 
minētajām summām.” 

Vispārīgi komentāri 
02 Palātai nav vispārīgu komentāru par EPPO ierosināto grozījumu. 

Konkrēti komentāri 

Kontroles sistēma 

03 Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 1.–7. punktā ir noteikti 
attiecināmības kritēriji, kas jāievēro, lai saņemtu ES apgādājamā bērna pabalstu. 
67. panta 2. punkts paredz: “Ierēdņiem, kas saņem šajā pantā noteiktos ģimenes 
pabalstus, jādeklarē līdzīgi pabalsti, kurus tie saņem no citiem avotiem; no citiem 
avotiem saņemtus pabalstus atskaita no pabalstiem, ko maksā atbilstīgi VII pielikuma 
1., 2. un 3. pantam”. 

04 Mēs vēršam uzmanību uz to, ka ir vajadzīga kontroles sistēma nolūkā nodrošināt, 
ka EDP paziņo par izmaiņām attiecībā uz tiesībām saņemt bērnu pabalstus un par 
jebkādiem līdzīgiem pabalstiem, ko tie saņem no citiem avotiem, un ka šādi no citiem 
avotiem saņemtie pabalsti tiek pienācīgi atskaitīti no ES apgādājamā bērna pabalstiem. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=LV
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Budžeta prasības 

05 Ierosinātās izmaiņas EDP atalgojumā ietvers izdevumu palielinājumu. Mēs 
atzīmējam – pēc kompetento Komisijas dienestu aplēsēm tas ir mazāk nekā 
800 000 EUR gadā (neņemot vērā līdzīgu pabalstu atskaitīšanu, kurus darbinieks saņem 
no citiem avotiem, vai iespējamo ietekmi uz esošo EDP piemaksu samazinājumu dažās 
dalībvalstīs). Šīs papildu izmaksas būs jāņem vērā turpmākajās ikgadējās diskusijās par 
budžetu. 

 

Šo atzinumu 2022. gada 21. jūlijā Luksemburgā pieņēma V apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Tony Murphy. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 priekšsēdētājs 
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