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Mnenje 05/2022
(v skladu s členom 287(4) PDEU)

o predlogu
Evropskega javnega tožilstva
za spremembo pogojev
za zaposlitev evropskih
delegiranih tožilcev zaradi
uvedbe otroškega dodatka
v njihove osebne prejemke
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3
RAČUNSKO SODIŠČE EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 287(4) Pogodbe,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju
okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT),
ob upoštevanju Sklepa kolegija Evropskega javnega tožilstva 001/2020 z dne
29. septembra 2020 o določitvi pravil o pogojih za zaposlitev evropskih delegiranih
tožilcev, kot je bil spremenjen in dopolnjen,
ob upoštevanju zaprosila za mnenje o predlogu za spremembo pogojev za zaposlitev
evropskih delegiranih tožilcev zaradi uvedbe otroškega dodatka v njihove osebne
prejemke, ki ga je Evropsko javno tožilstvo 25. aprila 2022 predložilo Evropskemu
računskemu sodišču;

ob upoštevanju naslednjega:
(1) Evropsko javno tožilstvo evropskim delegiranim tožilcem trenutno ne izplačuje
otroškega dodatka, pač pa dobijo ti uslužbenci s tem povezana znižanja davka EU
na svojo plačo;
(2) V sodbi 1 Splošnega sodišča Evropske unije je bilo postransko potrjeno, da
zaposleni v institucijah EU, ki niso upravičeni do otroškega dodatka in ga ne
prejemajo od institucije EU kot svojega delodajalca, niso upravičeni do ustreznega
znižanja davka na svojo plačo, ki jo prejemajo kot zaposleni v institucijah EU, kot
je določeno v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne
29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih
skupnosti –

SPREJELO NASLEDNJE MNENJE:

1

Judgement of the General Court (Second Chamber) of 12 March 2020, in case T-484/18.
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Uvod
01 Evropsko javno tožilstvo predlaga spremembo členov 14 in 16 Sklepa kolegija

001/2020 o določitvi pravil o pogojih za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev zaradi
vključitve otroškega dodatka v osebne prejemke evropskih delegiranih tožilcev.
(1) V členu 14 se v odstavku 1 za točko b) vstavi nova določba: „b1) the dependent
child allowances referred to in Article 67 and Annex VII of the Staff Regulations,
which shall apply by analogy;“;

(2) v členu 16 se odstavek 2 spremeni: „Za namene odstavka 1 skupni osebni
prejemki, ki jih plača EJT, vključujejo zneske iz člena 14(1)(a), (b) in (b1).“

Splošne pripombe
02 Sodišče nima splošnih pripomb glede predlagane spremembe Evropskega javnega
tožilstva.

Specifične pripombe
Sistem nadzora

03 V členu 2(1) do (7) Priloge VII h kadrovskim predpisom so opredeljeni pogoji za

upravičenost, ki morajo biti izpolnjeni za prejemanje otroškega dodatka EU. V
členu 67(2) je navedeno: „Uradniki, ki prejemajo družinske dodatke iz tega člena,
prijavijo podobne dodatke, ki jih prejemajo iz drugih virov; ti se odštejejo od dodatkov,
ki jih prejemajo po členih 1, 2 in 3 Priloge VII”.

04 Sodišče opozarja, da je treba vzpostaviti sistem nadzora, s katerim se zagotovi, da
evropski delegirani tožilci prijavijo spremembe glede svoje upravičenosti do otroškega
dodatka in vseh podobnih dodatkov, ki jih prejemajo iz drugih virov, ter da se taki
dodatki, ki jih evropski delegirani tožilci prejemajo iz drugih virov, ustrezno odštejejo
od njihovega otroškega dodatka EU.
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Proračunske zahteve

05 Predlagana sprememba osebnih prejemkov evropskih delegiranih tožilcev bo

vključevala povečanje odhodkov. Sodišče ugotavlja, da so pristojne službe Komisije to
ocenile na manj kot 800 000 EUR letno (brez upoštevanja odbitka podobnih dodatkov,
prejetih iz drugih virov, ali možnih posledic na zmanjšanje obstoječih dodatkov k plači
evropskih delegiranih tožilcev v nekaterih državah članicah). Te dodatne stroške bo
treba obravnavati v prihodnjih letnih proračunskih razpravah.

To mnenje je sprejel senat V, ki ga vodi Tony Murphy, član Evropskega računskega
sodišča, v Luxembourgu 21. julija 2022.
Za Evropsko računsko sodišče

Klaus-Heiner Lehne
predsednik

