
PROTOCOLUL (NR. 7)
PRIVIND PRIVILEGIILE I IMUNIT ILE UNIUNII EUROPENE

ÎNALTELE P R I CONTRACTANTE,

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu dispozi iile articolul 343 din Tratatul privind func ionarea
Uniunii Europene i cu articolul 191 din Tratatul de instituire a Comunit ii Europene a Energiei
Atomice (CEEA), Uniunea European i CEEA beneficiaz  pe teritoriul statelor membre de privilegiile
i imunit ile necesare pentru îndeplinirea misiunii lor,

AU CONVENIT cu privire la urm toarele dispozi ii, care se anexeaz  la Tratatul privind Uniunea Euro
pean , la Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene i la Tratatul de instituire a Comunit ii
Europene a Energiei Atomice:

CAPITOLUL I

PATRIMONIU, BUNURI FIXE, ACTIVE I OPERA IUNI ALE UNIUNII
EUROPENE

Articolul 1

Spa iile i cl dirile Uniunii sunt inviolabile. Acestea sunt exceptate de la perchezi ie, rechizi ie,
confiscare sau expropriere. Patrimoniul i activele Uniunii nu pot face obiectul nici unei m suri
administrative sau judiciare de constrângere f r  autoriza ie din partea Cur ii de Justi ie.

Articolul 2

Arhivele Uniunii sunt inviolabile.

Articolul 3

Uniunea, activele acestora, veniturile i alte bunuri sunt scutite de orice impozit direct.

Guvernele statelor membre iau, ori de câte ori este posibil, m suri corespunz toare în vederea
anul rii sau ramburs rii sumei reprezentând impozitele indirecte i taxele pe vânz ri care intr  în
pre ul bunurilor fixe i mobile atunci când Uniunea, pentru uz oficial, face achizi ii importante al
c ror pre  cuprinde impuneri i taxe de aceast  natur . Totu i, aplicarea acestor m suri nu trebuie s
aib  drept efect distorsionarea concuren ei în cadrul Uniunii.

Nu se acord  nici o scutire cu privire la impozitele, taxele i impunerile care nu constituie decât
simpla remunerare a serviciilor de utilitate public .
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Articolul 4

Uniunea este scutit  de orice taxe vamale, interdic ii i restric ii la importul i exportul articolelor
destinate uzului lor oficial; articolele astfel importate nu vor fi cedate cu titlu oneros sau gratuit pe
teritoriul rii în care sunt introduse, decât în condi ii permise de guvernul acelei ri.

Uniunea este de asemenea scutit  de orice taxe vamale, interdic ii i restric ii la importul i exportul
publica iilor sale.

CAPITOLUL II

COMUNICAREA I PERMISELE DE LIBER  TRECERE

Articolul 5
(ex-articolul 6)

Pentru comunic rile oficiale i transmiterea tuturor documentelor aferente, institu iile Uniunii bene
ficiaz , pe teritoriul fiec rui stat membru, de regimul acordat de c tre statul respectiv misiunilor
diplomatice.

Coresponden a oficial , precum i celelalte informa ii oficiale ale institu iilor Uniunii nu pot
fi cenzurate.

Articolul 6
(ex-articolul 7)

Pre edin ii institu iilor Uniunii pot emite pentru membrii i agen ii acestor institu ii permise de liber
trecere a c ror form  este stabilit  de c tre Consiliu, hot rând cu majoritate simpl , i care sunt
recunoscute cu titlu valabil de liber  circula ie de c tre autorit ile statelor membre. Aceste permise
de liber  trecere se elibereaz  func ionarilor i altor agen i, în condi iile prev zute de statutul
func ionarilor Uniunii i de regimul aplicabil celorlal i agen i.

Comisia poate încheia acorduri în vederea recunoa terii acestor permise de liber  trecere cu titlu
valabil de liber  circula ie pe teritoriul statelor ter e.

CAPITOLUL III

MEMBRII PARLAMENTULUI EUROPEAN

Articolul 7
(ex-articolul 8)

Nu se impun nici un fel de restric ii administrative sau de alt  natur  în privin a liberei circula ii a
membrilor Parlamentului European spre locul de desf urare a reuniunii Parlamentului European sau
la întoarcere.
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Membrii Parlamentului European beneficiaz  în privin a formalit ilor vamale i a controlului valutar:

(a) din partea propriului guvern, de acelea i facilit i precum cele recunoscute înal ilor func ionari
afla i în str in tate în misiune oficial  temporar ;

(b) din partea guvernelor celorlalte state membre, de acelea i facilit i precum cele recunoscute
reprezentan ilor guvernelor str ine în misiune oficial  temporar .

Articolul 8
(ex-articolul 9)

Membrii Parlamentului European nu pot fi cerceta i, re inu i sau urm ri i datorit  opiniilor sau
voturilor exprimate în cadrul exercit rii func iilor lor.

Articolul 9
(ex-articolul 10)

Pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acesteia beneficiaz :

(a) pe teritoriul na ional, de imunit ile recunoscute membrilor Parlamentului propriei ri;

(b) pe teritoriul oric rui alt stat membru, de exceptare privind orice m sur  de deten ie sau urm rire
penal .

Imunitatea este valabil  inclusiv pe perioada deplas rii la locul reuniunii Parlamentului European, cât
i la întoarcere.

Imunitatea nu poate fi invocat  în caz de flagrant delict i nici nu poate constitui o piedic  pentru
Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membri.

CAPITOLUL IV

REPREZENTAN II STATELOR MEMBRE CARE PARTICIP  LA LUCR RILE
INSTITU IILOR UNIUNII EUROPENE

Articolul 10
(ex-articolul 11)

Reprezentan ii statelor membre care particip  la lucr rile institu iilor Uniunii, consilierii acestora i
exper ii tehnici beneficiaz , pe perioada exercit rii func iilor lor, a c l toriei spre locul de desf urare
a reuniunii i retur, de privilegiile, imunit ile sau facilit ile obi nuite.

Prezentul articol se aplic  de asemenea membrilor organelor consultative ale Uniunii.
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CAPITOLUL V

FUNC IONARII I AGEN II UNIUNII EUROPENE

Articolul 11
(ex-articolul 12)

Pe teritoriul fiec ruia dintre statele membre i indiferent de cet enia lor, func ionarii i
agen ii Uniunii:

(a) beneficiaz  de imunitate de jurisdic ie pentru actele îndeplinite de ace tia, inclusiv afirma iile
scrise sau verbale în calitatea lor oficial , sub rezerva aplic rii dispozi iilor din tratatele care
reglementeaz , pe de o parte, r spunderea func ionarilor i agen ilor fa  de Uniune i, pe de
alt  parte, competen a Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene de a decide asupra litigiilor dintre
Uniune i func ionarii, respectiv al i agen i ai Uniunii; ace tia beneficiaz  de imunitate i dup
încetarea func iilor lor;

(b) nu sunt supu i, nici ei i nici so ii/so iile sau membrii de familie afla i în între inerea lor,
dispozi iilor privind limitarea imigra iei i formalit ilor de înregistrare pentru str ini;

(c) beneficiaz , cu privire la reglement rile monetare sau de schimb valutar, de facilit ile recunoscute
în mod obi nuit func ionarilor organiza iilor interna ionale;

(d) beneficiaz  de dreptul de a importa, f r  taxe vamale, mobilierul i bunurile personale cu ocazia
numirii în func ie în statul respectiv i de dreptul de a- i reexporta, f r  taxe vamale, mobilierul i
bunurile personale la încheierea misiunii în statul men ionat, sub rezerva, în ambele situa ii, a
condi iilor considerate necesare de c tre guvernul statului în care este exercitat acest drept;

(e) beneficiaz  de dreptul de a importa, f r  taxe vamale, automobilul personal, achizi ionat în statul
unde au avut ultima re edin  sau în statul lor de origine în condi iile pie ei interne din statul
respectiv i de a-l reexporta, f r  taxe vamale, sub rezerva, în ambele situa ii, a condi iilor
considerate necesare de c tre guvernul statului în care este exercitat acest drept.

Articolul 12
(ex-articolul 13)

În condi iile i respectând procedura stabilit  de Parlamentul European i de Consiliu, hot rând prin
regulamente, în conformitate cu procedura legislativ  ordinar i dup  consultarea institu iilor în
cauz , toate indemniza iile, salariile i retribu iile pl tite de Uniune func ionarilor i altor agen i ai
acesteia sunt impozitate de aceasta.

Sunt scutite de impozite na ionale indemniza iile, salariile i retribu iile pl tite de Uniune propriilor
func ionari i agen i.
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Articolul 13
(ex-articolul 14)

În vederea aplic rii impozitelor pe venituri, pe avere i pe mo tenire, precum i a conven iilor de
evitare a dublei impuneri încheiate între statele membre ale Uniunii, func ionarii i al i agen i ai
Uniunii care, din motive exclusiv legate de exercitarea func iilor lor în serviciul Uniunii, î i stabilesc
re edin a pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul în care au domiciliul fiscal la data intr rii
în serviciul Uniunii, sunt considera i atât în statul de re edin , cât i în cel de domiciliu fiscal ca i
cum i-ar fi p strat domiciliul în acest din urm  stat, dac  acesta este stat membru al Uniunii. Aceast
dispozi ie se aplic  de asemenea so ului/so iei, în m sura în care acesta/aceasta nu desf oar  activit i
profesionale proprii, precum i copiilor afla i în între inerea i în grija persoanelor prev zute de
prezentul articol.

Bunurile mobile apar inând persoanelor prev zute la paragraful anterior i care se afl  pe teritoriul
statului de edere sunt scutite de impozit pe succesiuni în acest stat; pentru stabilirea acestui impozit,
bunurile mobile se consider  ca aflându-se în statul de domiciliu fiscal, sub rezerva drepturilor
statelor ter e i a aplic rii eventuale a dispozi iilor i conven iilor interna ionale referitoare la dubla
impunere.

Domiciliile dobândite numai în scopul exercit rii de func ii în serviciul altor organiza ii interna ionale
nu sunt avute în vedere în aplicarea dispozi iilor prezentului articol.

Articolul 14
(ex-articolul 15)

Parlamentul European i Consiliul, hot rând prin regulamente, în conformitate cu procedura legi
slativ  ordinar i dup  consultarea institu iilor în cauz , stabilesc regimul presta iilor sociale apli
cabile func ionarilor i altor agen i ai Uniunii.

Articolul 15
(ex-articolul 16)

Parlamentul European i Consiliul, hot rând prin regulamente, în conformitate cu procedura legi
slativ  ordinar i dup  consultarea celorlalte institu ii interesate, stabilesc categoriile de func ionari i
al i agen i ai Uniunii c rora li se aplic , total sau par ial, dispozi iile articolului 11, articolului 12
paragraful al doilea i articolului 13.

Numele, pozi iile i adresele func ionarilor care fac parte din aceste categorii sunt comunicate
periodic guvernelor statelor membre.
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CAPITOLUL VI

PRIVILEGIILE I IMUNIT ILE MISIUNILOR STATELOR TER E ACREDITATE
PE LÂNG  UNIUNEA EUROPEAN

Articolul 16
(ex-articolul 17)

Statul membru pe teritoriul c ruia se afl  sediul Uniunii acord  misiunilor statelor ter e acreditate pe
lâng  Uniune imunit ile diplomatice obi nuite.

CAPITOLUL VII

DISPOZI II GENERALE

Articolul 17
(ex-articolul 18)

Privilegiile, imunit ile i facilit ile sunt acordate func ionarilor i altor agen i ai Uniunii exclusiv în
interesul acesteia din urm .

Fiecare institu ie a Uniunii are libertatea de a ridica imunitatea acordat  unui func ionar sau agent în
toate cazurile în care apreciaz  c , ridicarea acestei imunit ii nu contravine intereselor Uniunii.

Articolul 18
(ex-articolul 19)

În aplicarea prezentului protocol, institu iile Uniunii ac ioneaz  de comun acord cu autorit ile
responsabile ale statelor membre interesate.

Articolul 19
(ex-articolul 20)

Articolele 11 - 14 i articolul 17 se aplic  pre edintelui Consiliului European.

Acestea se aplic , de asemenea, membrilor Comisiei.

Articolul 20
(ex-articolul 21)

Articolele 11 - 14 i articolul 17 se aplic  judec torilor, avoca ilor generali, grefierului i raportorilor
adjunc i ai Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene, f r  s  aduc  atingere dispozi iilor articolului 3 din
Protocolul privind Statutul Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene referitoare la imunitatea de jurisdic ie
a judec torilor i avoca ilor generali.
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Articolul 21
(ex-articolul 22)

Prezentul protocol se aplic i B ncii Europene de Investi ii, membrilor organelor acesteia, perso
nalului ei i reprezentan ilor statelor membre, care particip  la lucr rile acesteia, f r  a aduce atingere
dispozi iilor protocolului privind statutul acesteia.

Totodat , Banca European  de Investi ii va fi scutit  de orice impunere fiscal i de alt  natur  cu
ocazia major rilor capitalului s u, precum i de diversele formalit i pe care le comport  aceste
opera iuni în statul în care î i are sediul. De asemenea, eventuala ei dizolvare i lichidare nu vor
atrage dup  sine nici un fel de impunere. În afar  de aceasta, în m sura în care se desf oar  în
condi ii statutare, activitatea B ncii i a organelor acesteia nu va fi supus  impozitelor pe cifra
de afaceri.

Articolul 22
(ex-articolul 23)

Prezentul protocol se aplic  de asemenea B ncii Centrale Europene, membrilor organelor sale i
personalului s u, f r  a aduce atingere dispozi iilor din Protocolul privind Statutul Sistemului
European al B ncilor Centrale i al B ncii Centrale Europene.

În plus, Banca Central  European  va fi exonerat  de orice impozitare fiscal i cvasifiscal  cu ocazia
m ririlor de capital, precum i a diferitelor formalit i pe care aceste opera iuni le pot presupune în
statul în care se afl  sediul. Întrucât activitatea B ncii i a organelor sale se desf oar  în condi iile
prev zute în Statutul Sistemului European al B ncilor Centrale i al B ncii Centrale Europene, nu se
vor aplica impozite pe cifra de afaceri.
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