
PROTOKOLAS (Nr. 7)
D L EUROPOS S JUNGOS PRIVILEGIJ  IR IMUNITET

AUKŠTOSIOS SUSITARIAN IOS ŠALYS,

ATSIŽVELGDAMOS  tai, kad pagal Sutarties d l Europos S jungos veikimo 343 straipsn  ir Europos
atomin s bendrijos steigimo sutarties (EAEB) 191 straipsn  Europos S junga ir EAEB valstybi  nari
teritorijose naudojasi privilegijomis ir imunitetais, kurie yra b tini j  uždaviniams atlikti,

SUSITAR  d l ši  nuostat , kurios pridedamos prie Europos S jungos sutarties, Sutarties d l Europos
S jungos veikimo ir Europos atomin s energijos bendrijos steigimo sutarties:

I SKYRIUS

EUROPOS S JUNGOS NUOSAVYB , L ŠOS, TURTAS IR VEIKLA

1 straipsnis

S jungos patalpos ir pastatai yra nelie iami. Juose negali b ti atliekama krata, j  negalima rekvizuoti,
konfiskuoti ar eksproprijuoti. Be Teisingumo Teismo leidimo S jungos nuosavybei ir turtui negali
b ti taikomos jokios administracin s ar teisin s suvaržymo priemon s.

2 straipsnis

S jungos archyvai yra nelie iami.

3 straipsnis

S junga, jos turtas, pajamos ir kita nuosavyb  yra atleidžiami nuo vis  tiesiogini  mokes i .

Esant galimybei, valstybi  nari  vyriausyb s imasi atitinkam  priemoni , kad b t  netaikomi arba
kompensuojami netiesioginiai ar apyvartos mokes iai, einantys  kilnojamojo ar nekilnojamojo turto
kain , tais atvejais, kai S junga savo oficialiam naudojimui perka didel s vert s pirkinius,  kuri  kain
eina minimi mokes iai. Ta iau šios nuostatos netaikomos tais atvejais, kai jos gali iškreipti konku

rencij  S jungoje.

Joki  lengvat  netaikoma atsiskaitant už komunalines paslaugas.
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4 straipsnis

S jungos oficialiam naudojimui skirtiems daiktams netaikomi muitai, importo ir eksporto draudimai
ar apribojimai; taip importuot  daikt  šalies teritorijoje negalima nei mokamai, nei nemokamai
perleisti kitiems, išskyrus atvejus, kai tai daroma tos šalies vyriausyb s patvirtintomis s lygomis.

S jungos leidiniams taip pat netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ar apribojimai.

II SKYRIUS

RYŠIAI IR LAISSEZ-PASSER

5 straipsnis
(ex 6 straipsnis)

Oficialiems S jungos institucij  ryšiams ir vis  jos dokument  perdavimui kiekvienos valstyb s nar s
teritorijoje galioja tos pa ios nuostatos kaip toje valstyb je esan ioms diplomatin ms atstovyb ms.

Oficiali S jungos institucij  korespondencija ir kiti oficial s j  ryšiai negali b ti cenz ruojami.

6 straipsnis
(ex 7 straipsnis)

Tarybos, sprendžian ios paprasta bals  dauguma, nustatytos formos laissez-passer, kur  valstybi  nari
valdžios institucijos pripaž sta kaip galiojant  kelion s dokument , S jungos institucij  pirmininkai
gali išduoti ši  institucij  nariams ir tarnautojams. Šie laissez-passer yra išduodami pareig nams ir
kitiems tarnautojams pagal S jungos pareig n  tarnybos nuostatus ir kit  tarnautoj darbinimo
s lygas.

Komisija gali sudaryti susitarimus d l ši  laissez-passer pripažinimo galiojan iais kelion s dokumentais
tre i j  šali  teritorijose.

III SKYRIUS

EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

7 straipsnis
(ex 8 straipsnis)

Laisvam Europos Parlamento nari , vykstan i  Europos Parlamento susitikimus bei gr žtantiems iš
j , jud jimui negali b ti taikomi jokie administraciniai ar kitokie apribojimai.
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Muitin s ir valiutos keitimo kontrol s atžvilgiu Europos Parlamento nariams:

a) j  pa i  vyriausyb s sudaro tokias pa ias s lygas, kokios yra sudaromos aukšto rango pareig
nams, keliaujantiems  užsien  laikin  oficiali  vizit  metu;

b) kit  valstybi  nari  vyriausyb s sudaro tokias pa ias s lygas, kokios yra sudaromos užsienio
vyriausybi  atstovams laikin  oficiali  vizit  metu.

8 straipsnis
(ex 9 straipsnis)

Europos Parlamento nariai negali b ti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomyb n d l einant
pareigas pareikštos nuomon s ar balsavimo.

9 straipsnis
(ex 10 straipsnis)

Europos Parlamento nariai sesij  metu naudojasi:

a) savo valstyb s teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstyb je yra suteikiami parlamento nariams;

b) vis  kit  valstybi  nari  teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemon s ir patrau
kimo atsakomyb n.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant  Europos Parlamento susitikim
viet  arba gr žtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltim , taip pat joks imunitetas negali
sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš nari  imunitet .

IV SKYRIUS

VALSTYBI  NARI  ATSTOVAI, DALYVAUJANTYS EUROPOS S JUNGOS
INSTITUCIJ  VEIKLOJE

10 straipsnis
(ex 11 straipsnis)

S jungos institucij  veikloje dalyvaujantys valstybi  nari  atstovai, j  patar jai ir techniniai ekspertai,
eidami savo pareigas, vykdami  susitikim  viet  ir gr ždami iš jos, naudojasi visomis prastomis
privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis.

Šis straipsnis taikomas ir S jungos patariam j  organ  nariams.
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V SKYRIUS

EUROPOS S JUNGOS PAREIG NAI IR KITI TARNAUTOJAI

11 straipsnis
(ex 12 straipsnis)

S jungos pareig nams ir kitiems tarnautojams, neatsižvelgiant  j  pilietyb , kiekvienos valstyb s
nar s teritorijoje:

a) pagal Sutar i  nuostatas d l pareig n  ir kit  tarnautoj  atsakomyb s S jungai ir d l Europos
S jungos Teismo jurisdikcijos spr sti gin us tarp S jungos ir jos pareig n  bei kit  tarnautoj
suteikiamas imunitetas nuo jurisdikcijas d l j  veiksm , atlikt  einant pareigas, skaitant pasakytas
ar rašytines kalbas. Šis imunitetas lieka galioti ir jiems nustojus eiti pareigas;

b) kartu su sutuoktiniu ir išlaikomais šeimos nariais netaikomi imigracijos apribojimai bei užsienie i
registracijos formalumai;

c) taikant valiut  ar j  keitimo taisykles, sudaromos tokios pa ios s lygos, kokios toje šalyje
paprastai yra sudaromos tarptautini  organizacij  pareig nams;

d) pirm  kart  atvykstantiems  konkre i  šal  eiti pareig  suteikiama teis  be muito importuoti savo
baldus ir asmenin  turt , taip pat be muito, toje šalyje baigus kadencij , iš tos šalies reeksportuoti
savo baldus ir turt , jeigu tos šalies, kurioje naudojamasi šia teise, vyriausyb  abiem atvejais n ra
nusta iusi koki  nors, jos poži riu, b tin  s lyg ;

e) leidžiama asmeniniam naudojimui be muito importuoti ir v liau reeksportuoti automobil , sigyt
pagal vidaus rinkos s lygas šalyje, kurioje gyveno prieš tai, arba toje šalyje, kurios pilie iai jie yra,
jeigu atitinkamos šalies vyriausyb  abiem atvejais n ra nusta iusi koki  nors, jos poži riu, b tin
s lyg .

12 straipsnis
(ex 13 straipsnis)

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos pagal prast  teis k ros proced r  priimtais reglamentais
nustatytomis s lygomis ir tvarka bei pasikonsultavus su atitinkamomis institucijomis S jungos parei
g nai ir kiti tarnautojai moka S jungai mokes ius nuo iš S jungos gaunamos algos, darbo užmo
kes io ir kito atlyginimo.

Iš S jungos gaunamai algai, darbo užmokes iui ir kitam atlyginimui netaikomi nacionaliniai mokes
iai.
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13 straipsnis
(ex 14 straipsnis)

Pajam  mokes io, turto mokes io ir palikimo mokes io taikymo tikslais bei tarp S jungos valstybi
nari  pasirašyt  sutar i  d l dvigubo apmokestinimo išvengimo taikymo tikslais S jungos pareig nai
ir kiti tarnautojai, kurie vien tik tod l, kad eina pareigas S jungos tarnyboje, gyja gyvenam j  viet
kitos valstyb s nar s nei šalies, kur prieš pradedant eiti pareigas buvo j  nuolatin  gyvenamoji vieta
mokes i  mok jimo tikslais, teritorijoje, yra laikomi, tiek šalyje, kurioje faktiškai gyvena, tiek toje,
kurioje yra j  nuolatin  gyvenamoji vieta, mokes i  mok jimo tikslais išlaikiusiais nuolatin  gyvena
m j  viet  pastarojoje, jei ji yra S jungos nar . Ši nuostata taikoma ir sutuoktiniui, jei šis atskirai
neužsiima apmokama veikla, bei vaikams, kuriuos išlaiko ir kuriais r pinasi šiame straipsnyje minimi
asmenys.

Pirmesn je pastraipoje minimiems asmenims priklausantis j  buvimo šalyje esantis kilnojamasis turtas
yra atleidžiamas nuo toje šalyje galiojan io palikimo mokes io; apskai iuojant palikimo mokest ,
tokia nuosavyb  yra laikoma esan ia nuolatin s gyvenamosios vietos mokes i  mok jimo tikslais
šalyje, atsižvelgiant  tre i j  šali  teises ir  galim  tarptautini  sutar i  d l dvigubo apmokestinimo
nuostat  taikym .

Taikant šio straipsnio nuostatas, neatsižvelgiama  nuolatin  gyvenam j  viet , kuri  min ti asmenys
sigijo eidami pareigas kitose tarptautin se organizacijose.

14 straipsnis
(ex 15 straipsnis)

Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal prast  teis k ros proced r  ir pasi
konsultav  su atitinkamomis institucijomis, nustato S jungos pareig n  ir kit  tarnautoj  socialinio
draudimo išmok  sistem .

15 straipsnis
(ex 16 straipsnis)

Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal prast  teis k ros proced r , ir pasi
konsultav  su kitomis suinteresuotomis institucijomis, nustato S jungos pareig n  ir kit  tarnautoj ,
kuriems taikomos visos arba kai kurios 11 straipsnio, 12 straipsnio antrosios dalies ir 13 straipsnio
nuostatos, kategorijas.

 tokias kategorijas suskirstyt  pareig n  ir kit  tarnautoj  pavard s, rangai ir adresai yra periodiškai
pranešami valstybi  nari  vyriausyb ms.
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VI SKYRIUS

PRIE EUROPOS S JUNGOS AKREDITUOT  TRE I J  ŠALI  MISIJ
PRIVILEGIJOS IR IMUNITETAI

16 straipsnis
(ex 17 straipsnis)

Valstyb  nar , kurios teritorijoje yra S jungos b stin , suteikia prastus diplomatinius imunitetus ir
privilegijas prie S jungos akredituotoms tre i j  šali  misijoms.

VII SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis
(ex 18 straipsnis)

Privilegijos, imunitetai ir lengvatos S jungos pareig nams ir kitiems tarnautojams yra taikomos tiktai
S jungos labui.

Kiekviena S jungos institucija privalo atšaukti savo pareig no ar kito tarnautojo imunitet , jei, šios
institucijos nuomone, tokio imuniteto atšaukimas neprieštarauja S jungos interesams.

18 straipsnis
(ex 19 straipsnis)

Taikydamos š  Protokol , S jungos institucijos bendradarbiauja su atitinkamomis suinteresuot  vals
tybi  nari  valdžios institucijomis.

19 straipsnis
(ex 20 straipsnis)

11–14 straipsniai ir 17 straipsnis taikomi Europos Vadov  Tarybos pirmininkui.

Jie taip pat taikomi Komisijos nariams.

20 straipsnis
(ex 21 straipsnis)

11–14 ir 17 straipsniai Europos S jungos Teisingumo Teismo teis jams, generaliniams advokatams,
kancleriams ir praneš j  pavaduotojams taikomi nepažeidžiant Protokolo d l Europos S jungos
Teisingumo Teismo statuto 3 straipsnio nuostat , susijusi  su teis j  ir generalini  advokat  imuni
tetu nuo jurisdikcijos.
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21 straipsnis
(ex 22 straipsnis)

Šis Protokolas taip pat taikomas Europos investicij  bankui, jo organ  nariams, personalui ir vals
tybi  nari  atstovams, dalyvaujantiems Banko veikloje, nepažeidžiant Protokolo d l banko statuto
nuostat .

Be to, Europos investicij  bankas yra atleidžiamas nuo bet koki  mokes i  mok jimo ar panašaus
pob džio prievoli  d l bet kokio jo kapitalo padid jimo ir nuo vairi  formalum , kurie gali b ti su
tuo susij , valstyb je, kurioje yra Banko buvein . Banko išformavimas ar likvidavimas taip pat negali
b ti apmokestinimo priežastimi. Ir pagaliau pagal Statut  vykdomai Banko ir jo organ  veiklai
netaikomas joks apyvartos mokestis.

22 straipsnis
(ex 23 straipsnis)

Šis Protokolas taip pat taikomas Europos centriniam bankui, jo organ  nariams ir personalui,
nepažeidžiant Protokolo d l Europos centrini  bank  sistemos ir Europos centrinio banko
statuto nuostat .

Be to, Europos centrinis bankas yra atleidžiamas nuo bet kokio apmokestinimo ar panašaus pob
džio prievoli  kapitalo padid jimo atveju ir nuo vairi  formalum , kurie gali b ti su tuo susij ,
valstyb je, kurioje yra banko buvein . Šio banko ir jo organ  veiklai, atliekamai pagal Europos
centrini  bank  sistemos ir Europos centrinio banko statut , netaikomas joks apyvartos mokestis.
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