
PROTOKÓ  (NR 7)
W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

WYSOKIE UMAWIAJ CE SI  STRONY,

MAJ C NA UWADZE, e zgodnie z artyku em 343 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
i artyku em 191 Traktatu ustanawiaj cego Europejsk  Wspólnot  Energii Atomowej, Unia Euro
pejska i EWEA korzystaj  na terytoriach Pa stw Cz onkowskich z przywilejów i immunitetów
niezb dnych do wykonywania ich zada ,

UZGODNI Y nast puj ce postanowienia, które s  do czone do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiaj cego Europejsk  Wspólnot  Energii
Atomowej:

ROZDZIA  I

MIENIE, FUNDUSZE, AKTYWA I OPERACJE UNII EUROPEJSKIEJ

Artyku  1

Lokale i budynki Unii s  nietykalne. Nie podlegaj  rewizjom, rekwizycjom, konfiskacie lub wyw asz
czeniu. Mienie i aktywa Unii nie podlegaj adnym rodkom przymusu administracyjnego lub
s dowego bez upowa nienia Trybuna u Sprawiedliwo ci.

Artyku  2

Archiwa Unii s  nietykalne.

Artyku  3

Unia, jej aktywa, przychody i inne mienie s  zwolnione ze wszelkich podatków bezpo rednich.

Rz dy Pa stw Cz onkowskich, wsz dzie tam, gdzie jest to mo liwe, podejmuj  stosowne rodki
w celu umorzenia lub zwrotu kwoty podatków po rednich lub podatków z tytu u sprzeda y
wliczonych w cen  mienia ruchomego i nieruchomego, w przypadku gdy Unia dokonuje, do
celów u ytku s u bowego, powa nych zakupów, których cena zawiera tego typu podatki. Jednak e
stosowanie tych postanowie  nie mo e spowodowa  zak ócenia konkurencji w obr bie Unii.

Zwolnie  nie udziela si  w stosunku do podatków i op at, których wysoko  stanowi jedynie
wynagrodzenie za skorzystanie z us ugi u yteczno ci publicznej.

PLC 202/266 Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej 7.6.2016

A2_Protokół NR 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej



Artyku  4

Unia jest zwolniona z wszelkich ce , zakazów i ogranicze  przywozowych i wywozowych
w stosunku do produktów przeznaczonych do ich u ytku s u bowego: produkty przywiezione
w ten sposób mog  zosta  sprzedane, odp atnie lub nieodp atnie, na terytorium kraju, do którego
zosta y przywiezione, wy cznie na warunkach okre lonych przez rz d tego kraju.

Unia jest tak e zwolniona z wszelkich ce , zakazów i ogranicze  przywozowych i wywozowych
w odniesieniu do swoich publikacji.

ROZDZIA  II

KOMUNIKACJA I LAISSEZ-PASSER

Artyku  5
(dawny artyku  6)

W celu komunikacji s u bowej i przekazywania wszelkich dokumentów, instytucje Unii korzystaj
na terytorium ka dego Pa stwa Cz onkowskiego z przywilejów przyznawanych przez dane pa stwo
placówkom dyplomatycznym.

Korespondencja s u bowa i inne rodki komunikacji s u bowej instytucji Unii nie podlegaj  cenzu
rze.

Artyku  6
(dawny artyku  7)

Laissez-passer w postaci, która zostanie okre lona przez Rad  stanowi c  zwyk  wi kszo ci , a które
w adze Pa stwa Cz onkowskiego uznaj  za wa ny dokument podró y, mog  by  wystawiane
cz onkom i pracownikom instytucji Unii przez szefów tych instytucji. Te laissez-passer wydawane
s  urz dnikom i innym pracownikom na warunkach okre lonych w regulaminie pracowniczym
urz dników i warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii.

Komisja mo e zawiera  umowy umo liwiaj ce uznawanie laissez-passer jako wa nych dokumentów
podró y na terytorium pa stw trzecich.

ROZDZIA  III

CZ ONKOWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artyku  7
(dawny artyku  8)

Swoboda przep ywu cz onków Parlamentu Europejskiego podró uj cych do lub z miejsca obrad
Parlamentu Europejskiego nie podlega adnym ograniczeniom administracyjnym lub innym.
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Cz onkom Parlamentu Europejskiego, w zakresie kontroli celnej i walutowej, przyznaje si :

a) ze strony w asnego rz du — takie same udogodnienia jak przyznawane wy szym urz dnikom
wyje d aj cym za granic  na czasowe pobyty s u bowe;

b) ze strony rz dów innych Pa stw Cz onkowskich — takie same udogodnienia jak przyznawane
przedstawicielom obcych rz dów w zwi zku z czasowym pobytem s u bowym.

Artyku  8
(dawny artyku  9)

Wobec cz onków Parlamentu Europejskiego nie mo na prowadzi  dochodzenia, post powania s do
wego, ani te  ich zatrzymywa  z powodu ich opinii lub stanowiska zaj tego przez nich w g oso
waniu w czasie wykonywania przez nich obowi zków s u bowych.

Artyku  9
(dawny artyku  10)

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego jego cz onkowie korzystaj :

a) na terytorium swojego pa stwa — z immunitetów przyznawanych cz onkom parlamentu ich
pa stwa;

b) na terytorium innego Pa stwa Cz onkowskiego — z immunitetu chroni cego przed zatrzyma
niem oraz immunitetu jurysdykcyjnego.

Immunitet chroni tak e cz onków podczas ich podró y do i z miejsca, gdzie odbywa si  posie
dzenie Parlamentu Europejskiego.

Nie mo na powo ywa  si  na immunitet w przypadku, gdy cz onek zosta  schwytany na gor cym
uczynku i nie mo e on stanowi  przeszkody w wykonywaniu przez Parlament Europejski prawa
uchylenia immunitetu w odniesieniu do któregokolwiek ze swoich cz onków.

ROZDZIA  IV

PRZEDSTAWICIELE PA STW CZ ONKOWSKICH BIOR CY UDZIA
W PRACACH INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ

Artyku  10
(dawny artyku  11)

Przedstawiciele Pa stw Cz onkowskich bior cy udzia  w pracach instytucji Unii, ich doradcy
i eksperci techniczni, korzystaj  w czasie wykonywania swoich funkcji i w czasie podró y do
i z miejsca obrad, ze zwyczajowych przywilejów, immunitetów i udogodnie .

Niniejszy artyku  stosuje si  równie  do cz onków organów doradczych Unii.
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ROZDZIA  V

URZ DNICY I INNI PRACOWNICY UNII EUROPEJSKIEJ

Artyku  11
(dawny artyku  12)

Na terytorium ka dego Pa stwa Cz onkowskiego i bez wzgl du na ich przynale no  pa stwow ,
urz dnicy i inni pracownicy Unii:

a) z zastrze eniem postanowie  Traktatów dotycz cych z jednej strony regu  odpowiedzialno ci
urz dników i innych pracowników w stosunku do Unii oraz, z drugiej strony, w a ciwo ci
Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej w sporach mi dzy Uni  a jej urz dnikami i innymi
pracownikami, korzystaj  z immunitetu jurysdykcyjnego co do dokonanych przez nich czynno ci
s u bowych, a obejmuj cego równie  s owa wypowiedziane lub napisane; korzystaj  oni z tego
immunitetu równie  po zako czeniu pe nienia funkcji;

b) wraz ze wspó ma onkami oraz cz onkami rodziny pozostaj cymi na utrzymaniu, nie podlegaj
ograniczeniom imigracyjnym i nie s  obj ci formalno ciami dotycz cymi rejestracji cudzoziem
ców;

c) w zakresie przepisów walutowych, korzystaj  z takich samych udogodnie , które s  zwyczajowo
przyznawane pracownikom organizacji mi dzynarodowych;

d) korzystaj  z prawa przywozu bez op at z kraju ostatniego miejsca zamieszkania lub z kraju,
którego s  obywatelami, mebli i przedmiotów osobistego u ytku przy podejmowaniu po raz
pierwszy pracy w danym kraju, a tak e prawa ponownego wywozu bez op at mebli i przed
miotów osobistego u ytku, po ustaniu funkcji w tym kraju, w obu przypadkach w stopniu
uznanym przez rz d pa stwa, w którym prawo to jest wykonywane, za niezb dny;

e) korzystaj  z prawa przywozu bez op at samochodu do u ytku osobistego, nabytego w kraju
ostatniego miejsca zamieszkania lub w kraju, którego s  obywatelami na zasadach rz dz cych
rodzimym rynkiem tego kraju, a tak e z prawa ponownego wywozu bez op at tego samochodu,
w obu przypadkach w stopniu uznanym przez rz d danego pa stwa za niezb dny.

Artyku  12
(dawny artyku  13)

Urz dnicy i inni pracownicy Unii obj ci s  podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodze
i dodatków wyp acanych im przez Uni , na warunkach i zgodnie z procedur  okre lonymi przez
Parlament Europejski i Rad , stanowi ce w drodze rozporz dze  zgodnie ze zwyk  procedur
ustawodawcz  i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami.

S  oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodze  i dodatków wyp acanych
przez Uni .
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Artyku  13
(dawny artyku  14)

Przy stosowaniu podatku dochodowego, podatku maj tkowego oraz podatku od spadku, a tak e
stosuj c konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte mi dzy Pa stwami Cz onkow
skimi Unii, uznaje si , e urz dnicy i inni pracownicy Unii, którzy osiedlaj  si  na terytorium
Pa stwa Cz onkowskiego innego ni  kraj ich miejsca zamieszkania dla celów podatkowych,
w momencie do czenia do s u b Unii, i wy cznie z tytu u wykonywania swoich obowi zków
na rzecz Unii zarówno w kraju ich faktycznego zamieszkania i kraju zamieszkania dla celów
podatkowych, zachowuj  miejsce zamieszkania w tym ostatnim, pod warunkiem e kraj ten nale y
do Unii. Niniejsze postanowienie stosuje si  tak e do wspó ma onka, w zakresie w jakim nie
wykonuje on dzia alno ci zawodowej oraz do dzieci pozostaj cych na utrzymaniu i pod opiek
osób, o których jest mowa w niniejszym artykule.

Mienie ruchome nale ce do osób, o których mowa w pierwszym akapicie, znajduj ce si  na
terytorium, w którym osoby te przebywaj , jest zwolnione z podatku od spadku w tym pa stwie;
w celu ustalenia takiego podatku, uznaje si  za znajduj ce si  w kraju sta ego zamieszkania,
z zastrze eniem praw pa stw trzecich oraz ewentualnego stosowania postanowie  mi dzynarodo
wych konwencji dotycz cych podwójnego opodatkowania.

Miejsce zamieszkania uzyskane wy cznie w zwi zku z pe nieniem funkcji w innych organizacjach
mi dzynarodowych nie jest brane pod uwag  przy stosowaniu postanowie  niniejszego artyku u.

Artyku  14
(dawny artyku  15)

Parlament Europejski i Rada, stanowi c w drodze rozporz dze  zgodnie ze zwyk  procedur
ustawodawcz  i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami, okre laj  system wiadcze  socjal
nych obejmuj cy urz dników i innych pracowników Unii.

Artyku  15
(dawny artyku  16)

Parlament Europejski i Rada, stanowi c w drodze rozporz dze  zgodnie ze zwyk  procedur
ustawodawcz  i po konsultacji z innymi zainteresowanymi instytucjami, okre laj  kategorie urz d
ników i innych pracowników Unii, do których stosuj  si  postanowienia artyku u 11, drugiego
akapitu artyku u 12 i artyku u 13, cz ciowo lub w ca o ci.

Nazwiska, stopnie s u bowe i adresy urz dników i innych pracowników w poszczególnych kate
goriach przekazywane s  okresowo rz dom Pa stw Cz onkowskich.
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ROZDZIA  VI

PRZYWILEJE I IMMUNITETY PLACÓWEK DYPLOMATYCZNYCH PA STW
TRZECICH AKREDYTOWANYCH PRZY UNII EUROPEJSKIEJ

Artyku  16
(dawny artyku  17)

Pa stwo Cz onkowskie, na którego terytorium znajduje si  siedziba Unii, udziela zwyczajowych
immunitetów dyplomatycznych i przywilejów placówkom dyplomatycznym pa stw trzecich akre
dytowanych przy Unii.

ROZDZIA  VII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artyku  17
(dawny artyku  18)

Przywileje, immunitety i inne udogodnienia przyznaje si  urz dnikom i innym pracownikom Unii
wy cznie w interesie Unii.

Ka da instytucja Unii powinna uchyli  immunitet udzielony urz dnikowi lub innemu pracownikowi,
kiedy uzna, e uchylenie takiego immunitetu nie jest sprzeczne z interesami Unii.

Artyku  18
(dawny artyku  19)

W celu stosowania niniejszego Protoko u, instytucje Unii wspó pracuj  z w a ciwymi w adzami
danych Pa stw Cz onkowskich.

Artyku  19
(dawny artyku  20)

Artyku y 11–14 i artyku  17 maj  zastosowanie do przewodnicz cego Rady Europejskiej.

Maj  one tak e zastosowanie cz onków Komisji.

Artyku  20
(dawny artyku  21)

Artyku y 11–14 i artyku  17 stosuje si  wobec s dziów, rzeczników generalnych, sekretarzy i spra
wozdawców pomocniczych Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla posta
nowie  artyku u 3 Protoko u w sprawie Statutu Trybuna u Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej,
dotycz cych immunitetu jurysdykcyjnego s dziów i rzeczników generalnych.
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Artyku  21
(dawny artyku  22)

Niniejszy Protokó  stosuje si  tak e do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, cz onków jego orga
nów, jego pracowników i do przedstawicieli Pa stw Cz onkowskich bior cych udzia  w jego dzia
alno ci, bez uszczerbku dla postanowie  Protoko u w sprawie Statutu tego banku.

Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny jest zwolniony z jakiegokolwiek opodatkowania i obci e
o podobnym charakterze zwi zanych z podwy szeniem jego kapita u, jak równie  z ró nych
formalno ci, które mog  by  z tym zwi zane w pa stwie, w którym Bank ma swoj  siedzib .
Podobnie te , jego rozwi zanie lub likwidacja nie stanowi  podstaw do na o enia opodatkowania.
Ponadto dzia alno  Banku i jego organów, prowadzona zgodnie z jego statutem, nie podlega

adnemu podatkowi obrotowemu.

Artyku  22
(dawny artyku  23)

Niniejszy Protokó  stosuje si  tak e do Europejskiego Banku Centralnego, do cz onków jego organów
i do jego personelu, bez uszczerbku dla postanowie  Protoko u w sprawie Statutu Europejskiego
Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Europejski Bank Centralny jest dodatkowo zwolniony z wszelkich form opodatkowania lub obci e
o podobnym charakterze w zwi zku z podwy szeniem jego kapita u, jak równie  z wszelkich
formalno ci, które mog  by  z tym zwi zane w pa stwie, w którym Bank ma swoj  siedzib .
Dzia alno  Banku i jego organów, podejmowana zgodnie ze Statutem Europejskiego Systemu
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, nie podlega adnemu podatkowi obroto
wemu.
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