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EUROPEISKA ÅKLAGARMYNDIGHETENS 
KOLLEGIUMS BESLUT AV DEN 29 

SEPTEMBER 2020 

OM FASTSTÄLLANDE AV BESTÄMMELSER OM 
ANSTÄLLNINGSVILLKOREN FÖR DE EUROPEISKA DELEGERADE 

ÅKLAGARNA  

EUROPEISKA ÅKLAGARMYNDIGHETENS KOLLEGIUM HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om 
genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska 
åklagarmyndigheten (Eppo) (nedan kallad Eppoförordningen)1, särskilt artikel 114 c, 

med beaktande av den europeiska chefsåklagarens förslag, och  

av följande skäl: 

(1) Europeiska delegerade åklagare utgör den decentraliserade nivån för Eppo i 
medlemsstaterna och de ska, från tidpunkten för deras utnämning till europeiska 
delegerade åklagare till uppsägning, vara aktiva medlemmar av 
åklagarmyndigheten eller rättsväsendet i respektive medlemsstat som nominerade 
dem. 

(2) I enlighet med artikel 96.6 i Eppoförordningen ska europeiska delegerade åklagare 
vara anställda som särskilda rådgivare i enlighet med artiklarna 5, 123 och 124 i 
anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen2. Som en följd av 
detta, enligt artikel 124 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska 
unionen, tillämpas artiklarna 1c, 1d, 11, 11a, 12 och 12a, artikel 16 första stycket, 
artiklarna 17, 17a, 19, 22, 22a och 22b, artikel 23 och artikel 25 andra stycket i 
tjänsteföreskrifterna om tjänstemännens rättigheter och skyldigheter samt 
artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna om överklaganden på motsvarande sätt 
för europeiska delegerade åklagare. 

(3) I artikel 114 c i Eppoförordningen föreskrivs att kollegiet ska anta regler för 
anställningsvillkor, prestationskriterier, otillräcklig yrkesskicklighet, rättigheter och 

                                                           
1  EUT L 283, 31.10.2017, s. 1. 

2  Rådets förordning nr 31 (EEG), nr 11 (Euratom) om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemän 
och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska 
atomenergigemenskapen (EGT 45, 14.6.1962, s. 1385). 
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skyldigheter för de europeiska delegerade åklagarna, däribland regler för 
förebyggande och hantering av intressekonflikter. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

 

Kapitel I 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1  
 Tillämpningsområde 

I artikel 124 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen anges de 
bestämmelser i tjänsteföreskrifterna som tillämpas på motsvarande sätt för europeiska 
delegerade åklagare.  För att komplettera de regler som föreskrivs i anställningsvillkoren 
för övriga anställda i Europeiska unionen anger de nuvarande reglerna ytterligare 
anställningsvillkor, rättigheter och skyldigheter för Eppos europeiska delegerade 
åklagare. 

 

Artikel 2 
 Förnyelse av avtal för mandatperioden 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24 ska avtal för särskilda rådgivare som 
föreskrivs i artikel 123 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, i 
enlighet med vilka europeiska delegerade åklagare formellt anställs, automatiskt 
förnyas vid behov så att de kan slutföra sin mandatperiod enligt artikel 17.1 i 
Eppoförordningen. 

 

Artikel 3  
 Språk 

De europeiska delegerade åklagarna ska anställas under villkoret att de har 
tillfredsställande kunskaper om arbetsspråket för Eppos operativa och administrativa 
verksamhet som antagits i enlighet med artikel 107.2 i Eppoförordningen. 

 

Chapter II 
RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

Artikel 4 
Externa uppdrag 

1. På motsvarande sätt som i artikel 12b i tjänsteföreskrifterna ska en europeisk 
delegerad åklagare som utöva en bisyssla, mot ersättning eller ej, eller åta sig uppdrag 
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utanför sitt arbete för Eppo, i förväg ansöka om europeiska chefsåklagarens tillstånd. 
Ansökan får avslås om bisysslan eller uppdraget är av en sådan art att det skulle utgöra 
ett hinder för den europeiska delegerade åklagarens tjänsteutövning eller är oförenligt 
med Eppos intressen. 

2. På motsvarande sätt som i artikel 16 andra stycket i tjänsteföreskrifterna ska en 
europeisk delegerad åklagare som avser att åta sig ett yrkesmässigt uppdrag annat än 
sin funktion som nationell åklagare eller inom det nationella rättsväsendet inom två år 
efter att deras mandat som europeisk delegerad åklagare upphör informera den 
europeiska chefsåklagaren om detta. Om respektive uppdrag har något samband med 
utredningar som den europeiska delegerade åklagaren utförde under sin 
tjänsteutövning inom Eppo och detta riskerar att vara oförenligt med Eppos legitima 
intressen får kollegiet, med beaktande av tjänstens intresse, antingen förbjuda 
honom/henne att åta sig uppdraget eller föreskriva lämpliga villkor för att godkänna 
det. Kollegiet ska meddela sitt beslut inom 30 arbetsdagar efter det att det fick 
underrättelsen. Om inget beslut meddelas inom den tiden ska det betraktas som ett 
underförstått samtycke. 

 

Artikel 5 
Förhindrande av intressekonflikter 

1. Senast två månader efter inträdandet i tjänst ska den europeiska delegerade 
åklagaren lämna in en intresseförklaring som ska innehålla  

a. tidigare yrkesverksamhet under de senaste fem åren, 

b. allt volontärarbete när det kan ge upphov till en intressekonflikt,  

c. hans/hennes makes/makas, registrerade partners eller samboendes 
yrkesmässiga verksamhet.  

2. Vid väsentlig ändring av hans/hennes intressen ska den europeiska delegerade 
åklagaren lämna in en kompletterande förklaring inom tre månader.  

3. De förklaringar som avses i punkterna 1 och 2 ska skickas till den europeiska 
chefsåklagaren och lagras säkert. Den övervakande europeiska åklagaren ska när som 
helst ha tillgång till förklaringarna från respektive europeiska delegerade 
åklagare.  Förklaringarna kan överlämnas till kollegiet på dess begäran.  

4. I händelse av potentiell intressekonflikt ska kollegiet sträva efter att vidta 
lämpliga och proportionerliga åtgärder. 

 

Artikel 6  
Avslöja uppgifter i rättsliga förfaranden 

I enlighet med artikel 124 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska 
unionen gäller artikel 19 i tjänsteföreskrifterna på ett motsvarande sätt för europeiska 
delegerade åklagare. Artikel 19 i tjänsteföreskrifterna ska emellertid inte tolkas så att 
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den gäller för avslöjande av uppgifter i rättsliga förfaranden av europeiska delegerade 
åklagare inom ramen för deras uppgifter. 

 

Artikel 7  
 Rätt till assistans 

1. På motsvarande sätt som i artikel 24 i tjänsteföreskrifterna ska Eppo bistå en 
europeisk delegerad åklagare, särskilt vid rättsliga förfaranden mot någon som uttalat 
hotelser, förolämpningar eller varit upphov till ärekränkande handlingar eller yttranden, 
eller angrepp på person eller egendom som han/hon eller medlemmarna av 
hans/hennes familj utsätts för på grund av hans/hennes ställning eller uppgifter. 

2. Eppo ska ersätta den europeiska delegerade åklagaren för den skada han/hon 
lidit i den mån den europeiska delegerade åklagaren inte uppsåtligt eller genom grov 
vårdslöshet själv orsakat skadan och i den mån han/hon inte kunnat få ersättning från 
den som vållat skadan. 

 

Chapter III 

ARBETSVILLKOR OCH SOCIAL TRYGGHET 

Artikel 8  
 Arbetstidsbestämmelser 

1. På motsvarande sätt som i artikel 55.1 i tjänsteföreskrifterna ska europeiska 
delegerade åklagare alltid stå till Eppos förfogande. 

2. Arbetstidsplanen ska bestämmas utifrån de bestämmelser som är tillämpliga på 
nationella åklagare i respektive europeiska delegerade åklagares deltagande 
medlemsstat.  

3. För arbetad övertid och tillgängligheten utanför den ordinarie arbetstiden, i 
enlighet med kraven på tjänsten, ska de europeiska delegerade åklagarna ha rätt till 
tjänstetillägg till schablonbeloppet 400 EUR per månad. 

 

Artikel 9 
Ledighet och helgdagar 

1. De europeiska delegerade åklagarnas rättigheter i samband med årlig ledighet 
är de som regleras av respektive nationella bestämmelser och förordningar som är 
tillämpliga på åklagare som arbetar inom de nationella tjänster som de förblir 
medlemmar i.  

2. De europeiska delegerade åklagarna ska dra nytta av de nationella reglerna för 
allmänna helgdagar som gäller för åklagare som arbetar inom de nationella tjänster 
som de förblir medlemmar i. 
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3. Med hänsyn till kraven i samband med tjänstens kontinuitet ska begäran om 
ledighet godkännas av den europeiska chefsåklagaren, som får delegera denna uppgift 
till den övervakande europeiska åklagaren. 

 

Artikel 10 
Sjukledighet 

1. De europeiska delegerade åklagarnas rättigheter i samband med sjukledighet är 
de som fastställs i de nationella bestämmelserna.  

2. Medan den europeiska delegerade åklagaren är sjukledig ska Eppo göra de 
berättigade utbetalningar som avses i artikel 14.1 på samma villkor som de som 
föreskrivs i de nationella bestämmelserna, såvida inte sådana berättigade utbetalningar 
omfattas av det nationella sjukförsäkringssystemet. 

 

Artikel 11 
Moderskap, faderskap och föräldraledighet 

1. De europeiska delegerade åklagarna ska dra nytta av de nationella 
bestämmelserna om moderskap, faderskap och föräldraledighet. 

2. Medan den europeiska delegerade åklagaren är föräldraledig ska Eppo göra de 
berättigade utbetalningar som avses i artikel 14.1 på samma villkor som de som 
föreskrivs i de nationella bestämmelserna, såvida inte sådana berättigade utbetalningar 
omfattas av det nationella sociala trygghetssystemet. 

 

 

Chapter IV 

KARRIÄR OCH UTFÖRANDE 

Artikel 12  
 Karriärutveckling och inträde på nivå 

1. En europeisk delegerad åklagares karriär ska utvecklas på en skala som omfattar 
åtta nivåer. 

2. Vart tredje år ska en europeisk delegerad åklagare gå vidare till nästa nivå, såvida 
inte kollegiet har funnit att hans/hennes utförande inte är tillfredsställande under minst 
två av de tre föregående bedömningsutövningarna. 

3. En europeisk delegerad åklagare ska normalt rekryteras på nivå 1. Om en 
europeisk delegerad åklagare har relevant tidigare arbetserfarenhet ska han/hon 
beviljas en extra nivå för varje period av fem hela års relevant arbetserfarenhet. Sådan 
klassificering vid tjänstens tillträdande får inte överstiga nivå 3.  
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Artikel 13  
Bedömning 

1. Varje europeisk delegerad åklagares yrkesmässiga utförande ska vara föremål för 
en utvärderingsrapport vartannat år respektive vid slutet av deras avtalade 
anställningstid. Denna rapport ska ange om utförandet är tillfredsställande eller inte 
tillfredsställande. Rapporten kan skickas till de nationella myndigheterna för deras 
interna bedömning avseende nationella utvärderingar, på deras begäran. 

2. Den rapport som nämns i punkt 1 ska antas av en utvärderingskommitté som 
utses av kollegiet på förslag av den europeiska chefsåklagaren. 

3. Förfarandet för den utvärdering som avses i punkt 1 ska fastställas genom ett 
separat kollegiebeslut. 

 

Chapter V 

ERSÄTTNING  

Artikel 14 
Ersättning 

1. För sin verksamhet har europeiska delegerade åklagare rätt till följande: 

a) en grundmånadslön, det vill säga för varje nivå, enligt följande: 

NIVÅER 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

5 697,61 

(+ 6 %) 

 

 

6 039,47 

(+6 %) 

 

 

6 401,84 

(+ 6 %) 

 

 

6 785,95 

(+ 6 %) 

 

 

7 193,11 

(+ 6 %) 

 

 

7 624,70 

(+ 6 %) 

 

 

8 082,18 

(+ 6 %) 

 

 

8 567,11 

b) tjänstetillägget som avses i artikel 8.3, 

c) i förekommande fall det tilläggsbelopp som avses i artikel 16, fastställt vid tidpunkten 
för anställningen.  

2. Ersättningarna som nämns i punkt 1 omfattas av rådets förordning (EEG, 
Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid 
skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, s. 8), enligt senare ändringar. 

 

Artikel 15  
Korrigeringskoefficient och årlig uppdatering 

Artiklarna 64 och 65 i tjänsteföreskrifterna ska tillämpas på motsvarande sätt.  
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Artikel 16  
 Tilläggsbelopp 

1. Om den totala nettoersättningen till en europeisk delegerad åklagare är lägre än 
vad den skulle vara om åklagaren bara skulle ha förblivit en nationell åklagare, kan 
han/hon ansöka, med inlämnande av lämpliga styrkande handlingar till den 
administrativa direktören, om att få ett kompletterande tilläggsbelopp som säkerställer 
att den totala nettoersättningen är lika med den nationella nettoersättningen. 

2. Enligt punkt 1 ska den totala ersättning som betalas av Eppo bestå av de belopp 
som nämns i artikel 14.1 a och b.  

3. I enlighet med artikel 96.6 i Eppoförordningen ska tilläggsbeloppet inte täcka 
några avgifter till det nationella systemet för social trygghet, pension och 
försäkringsskydd.   

 

Artikel 17 
Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp 

1. Varje belopp som utbetalats felaktigt ska återbetalas om mottagaren varit 
medveten om att det inte funnits något skäl till utbetalningen eller felet varit så 
uppenbart att han/hon måste ha känt till det. 

2. Begäran om återbetalning ska ske inom fem år från den dag då beloppet 
betalades ut. Denna tidsfrist ska dock inte gälla om den person som mottagit beloppet 
uppsåtligen har vilselett administrationen för att erhålla beloppet. 

 

Chapter VI 

DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER 

Artikel 18 
Disciplinära åtgärder och förfaranden 

1.  Varje underlåtenhet från en europeisk delegerad åklagare att fullgöra sina 
yrkesmässiga skyldigheter enligt Eppoförordningen, artikel 124 i anställningsvillkoren 
för övriga anställda i Europeiska unionen och de nuvarande reglerna, oavsett om det är 
avsiktligt eller av vårdslöshet från hans/hennes sida, ska göra honom/henne till föremål 
för disciplinära åtgärder.  

2. Om den europeiska chefsåklagaren får kännedom om förhållanden som tyder på 
underlåtenhet att uppfylla en skyldighet på det sätt som avses i punkt 1 får han/hon 
inleda administrativa utredningar för att ta reda på om någon sådan underlåtenhet har 
förekommit. 

3. De försummelser som kan ge upphov till disciplinära åtgärder och det 
disciplinära förfarandet mot europeiska delegerade åklagare ska fastställas i ett separat 



KOLLEGIETS BESLUT 001/2020 

 EPPO  |  1 RUE DU FORT THUENGEN, 1499 LUXEMBURG   8 

beslut (nedan kallat beslutet om disciplinförfarandet) som ska antas av kollegiet på 
förslag av den europeiska chefsåklagaren. 

4. Dessa bestämmelser ska inte påverka de europeiska delegerade åklagarnas 
oberoende enligt artikel 6.1 i Eppoförordningen. 

 

Artikel 19  
 Disciplinnämndens sammansättning 

Genom undantag från artikel 5.2 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna ska förfarandet för 
disciplinnämnden och dess sammansättning fastställas i beslutet om 
disciplinförfarandet.  

 

Artikel 20 
 Avstängning 

1. Bestämmelserna i artiklarna 23 och 24 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna gäller 
på motsvarande sätt för beslutet om avstängning av en europeisk delegerad åklagare.  

2. Beslutet om avstängning av en europeisk delegerad åklagare ska fattas av 
kollegiet på förslag av disciplinnämnden när det finns allvarliga skäl att tro att den 
disciplinära överträdelsen kan leda till disciplinära åtgärder för avskedande.  

 

Artikel 21 
 Disciplinära åtgärder 

1. De disciplinära åtgärder som är tillämpliga för europeiska delegerade åklagare 
ska bestämmas i beslutet om disciplinförfarandet. 

2. Genom undantag från artikel 11 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna ska varje 
disciplinär åtgärd mot en europeisk delegerad åklagare vidtas av kollegiet endast på 
förslag av disciplinnämnden och i enlighet med beslutet om disciplinförfarandet. 

 

Kapitel VII 

SÄRSKILDA REGLER 

Artikel 22 

Europeiska delegerade åklagare som utövar verksamhet som nationella åklagare 

1. En europeisk delegerad åklagare får fortsätta att utöva verksamhet som nationell 
åklagare i enlighet med artikel 13.3 i Eppoförordningen endast om detta är tillåtet enligt 
den överenskommelse som uppnåtts, enligt artikel 13.2 i Eppoförordningen, mellan den 
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europeiska chefsåklagaren och den relevanta myndigheten i medlemsstaten för 
respektive europeisk delegerad åklagare. 

2. När en europeisk delegerad åklagare i en medlemsstat också utövar verksamhet 
som nationell åklagare i enlighet med artikel 13.3 i Eppoförordningen, ska Eppo betala 
ersättningen enligt artikel 14 i dessa bestämmelser, och medlemsstaten ska ersätta 
Eppo för själva arbetet som utförs som nationell åklagare. 

 

Artikel 23 
Särskilda villkor 

1. I enlighet med artikel 13.3 i Eppoförordningen ska en europeisk delegerad 
åklagare som fortsätter att utöva verksamhet som nationell åklagare informera sin 
övervakande europeiska åklagare om alla situationer som hindrar honom/henne från 
att fullgöra sina skyldigheter i egenskap av europeisk delegerad åklagare, inbegripet 
eventuella intressekonflikter som kan uppstå. 

2. Artikel 8.1 i dessa bestämmelser ska fullt ut tillämpas på europeiska delegerade 
åklagare som fortsätter att utöva verksamhet som nationella åklagare. 

3. Kriterierna för att i varje enskilt fall fastställa bedömningen av det faktiska arbete 
som utförs varje månad av den europeiska delegerade åklagaren för Eppo och för de 
nationella myndigheterna, samt de exakta formerna för ersättning från Eppo, ska 
bestämmas av ett arbetsarrangemang mellan Eppo och den berörda myndigheten i 
respektive medlemsstat. 

 

Chapter VIII 
UPPSÄGNING AV AVTAL 

Artikel 24 
Uppsägning av avtal 

1. Om den europeiska delegerade åklagaren planerar en uppsägning i förtid ska 
uppsägningstiden vara tre månader. Kollegiet kan förkorta uppsägningstiden. Eppo ska 
omedelbart informera den berörda medlemsstaten för att säkerställa att den 
delegerade europeiska åklagaren ersätts i rätt tid i enlighet med artikel 17.5 i 
Eppoförordningen. 

2. Avtalet kan sägas upp av Eppo utan föregående meddelande om den europeiska 
delegerade åklagaren inte kan återuppta sina plikter efter utgången av en 
sexmånadersperiod efter att ha blivit sjukledig enligt artikel 10. Uppsägningen ska 
meddelas omedelbart till den europeiska delegerade åklagaren samt till den behöriga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten. 

3. Efter att disciplinförfarandet har följts kan avtalet sägas upp utan föregående 
meddelande. 
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4. Avtalet ska sägas upp av Eppo utan föregående meddelande om kollegiet, enligt 
ett motiverat förslag från den europeiska chefsåklagaren, finner att den europeiska 
delegerade åklagaren inte längre uppfyller kraven i artikel 17.2 i Eppoförordningen eller 
inte kan utföra sina plikter av andra skäl än de som omfattas av punkt 3. 

 

Artikel 25 
Ikraftträdande 

Dessa bestämmelser träder i kraft samma dag som de antas av Europeiska 
åklagarmyndigheten (Eppo). 

 

 

Utfärdat i Luxemburg den 29 september 2020. 

 

På kollegiets vägnar, 

 

 

Laura Codruța Kövesi 

Den europeiska chefsåklagaren 
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