
PROTOKOL (št. 7)
O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH EVROPSKE UNIJE

VISOKE POGODBENICE SO SE

OB UPOŠTEVANJU, da skladno s lenom 343 Pogodbe o delovanju Evropske unije in lenom 191
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (ESAE), Evropska unija in ESAE na
ozemljih držav lanic uživata privilegije in imunitete, ki jih potrebujeta za opravljanje svojih nalog,

DOGOVORILE o naslednjih dolo bah, ki so priložene Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju
Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo:

POGLAVJE I

NEPREMI NINE, SREDSTVA, PREMOŽENJE IN POSLOVANJE EVROPSKE UNIJE

len 1

Prostori in stavbe Unije so nedotakljivi. Ne smejo se preiskovati, zase i, zapleniti ali razlastiti.
Nepremi nine in premoženje Unije ne morejo biti predmet upravnega ali pravnega prisilnega ukrepa
brez dovoljenja Sodiš a.

len 2

Arhivi Unije so nedotakljivi.

len 3

Unija, njena sredstva, prihodki in drugo premoženje so oproš eni vseh neposrednih davkov.

Vlade držav lanic vsakokrat, ko je mogo e, sprejmejo ustrezne ukrepe za odpustitev ali vra ilo
zneskov posrednih davkov ali davkov na promet, ki so vklju eni v ceno nepremi nine ali premi

nine, e Unija za svoje službene potrebe izvede ve je nakupe, katerih cena vklju uje tovrstne davke.
Vendar pa uporaba teh ukrepov ne sme povzro iti izkrivljanja konkurence v Uniji.

Ne odobri se oprostitev za davke in dajatve, ki so le pla ilo za zagotavljanje javnih storitev.

SLC 202/266 Uradni list Evropske unije 7.6.2016

A2_Protokol št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije



len 4

Unija je oproš ena vseh carin, prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za predmete, namenjene
službeni uporabi; tako uvoženih predmetov se na ozemlju države, v katero so bili uvoženi, ne sme
odpla no ali neodpla no odstopiti, razen pod pogoji, ki jih je odobrila vlada te države.

Unija je oproš ena tudi vseh carin ter prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu za svoje publikacije.

POGLAVJE II

SPORAZUMEVANJE IN PREPUSTNICE

len 5
(prejšnji len 6)

Pri uradnem sporazumevanju in prenosu vseh svojih dokumentov uživajo institucije Unije na
ozemlju vsake države lanice tako obravnavanje, kakršno ta država daje diplomatskim predstavni
štvom.

Uradnega dopisovanja in drugega uradnega sporazumevanja institucij Unije se ne sme cenzurirati.

len 6
(prejšnji len 7)

lanom in uslužbencem institucij Unije lahko predsedniki teh institucij izdajo prepustnice v obliki,
ki jo bo dolo il Svet z navadno ve ino in ki jih organi držav lanic priznajo kot veljavne potne
dokumente. Te prepustnice se izdajo uradnikom in drugim uslužbencem pod pogoji, dolo enimi
v kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Unije.

Komisija lahko sklepa sporazume, na podlagi katerih so te prepustnice priznane kot veljavni potni
dokumenti na ozemlju tretjih držav.

POGLAVJE III

LANI EVROPSKEGA PARLAMENTA

len 7
(prejšnji len 8)

Prosto gibanje lanov Evropskega parlamenta do kraja zasedanja Evropskega parlamenta ali nazaj se
ne sme upravno ali kako druga e omejevati.

SL7.6.2016 Uradni list Evropske unije C 202/267

A2_Protokol št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije



lani Evropskega parlamenta uživajo pri carinskem in deviznem nadzoru:

(a) enake olajšave, kot jih njihove vlade podeljujejo visokim uradnikom, ko potujejo v tujino zaradi
za asne uradne naloge;

(b) enake olajšave, kot jih vlade drugih držav lanic podeljujejo predstavnikom tujih vlad na za asni
uradni nalogi.

len 8
(prejšnji len 9)

Zoper lana Evropskega parlamenta se ne sme za eti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega
ne sme za eti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti.

len 9
(prejšnji len 10)

Med zasedanjem Evropskega parlamenta njeni lani uživajo:

(a) na ozemlju svoje države imunitete, priznane lanom parlamenta te države;

(b) na ozemlju vseh drugih držav lanic imuniteto pred kakršnim koli priporom in sodnim postop
kom.

Za lane velja imuniteta tudi medtem, ko potujejo do kraja zasedanja Evropskega parlamenta in
nazaj.

Kadar je lan zaloten pri storitvi kaznivega dejanja, sklicevanje na imuniteto ni mogo e in Evrop
skemu parlamentu ne prepre uje uresni evanja pravice do odvzema imunitete svojemu lanu.

POGLAVJE IV

PREDSTAVNIKI DRŽAV LANIC, KI SODELUJEJO PRI DELU INSTITUCIJ
EVROPSKE UNIJE

len 10
(prejšnji len 11)

Predstavniki držav lanic, ki sodelujejo pri delu institucij Unije, njihovi svetovalci in tehni ni strokov
njaki pri opravljanju svojih nalog in medtem, ko potujejo do kraja zasedanja in nazaj, uživajo
obi ajne privilegije, imunitete in olajšave.

Ta len se uporablja tudi za lane svetovalnih organov Unije.
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POGLAVJE V

URADNIKI IN DRUGI USLUŽBENCI EVROPSKE UNIJE

len 11
(prejšnji len 12)

Na ozemlju vsake države lanice in ne glede na njihovo državljanstvo, uradniki in drugi uslužbenci
Unije:

(a) uživajo, ob upoštevanju dolo b pogodb, ki se nanašajo na odgovornost uradnikov in drugih
uslužbencev do Unije, in ob upoštevanju pristojnosti Sodiš a Evropske unije v sporih med Unijo
in njenimi uradniki in drugimi uslužbenci, imuniteto pred sodnimi postopki za dejanja, storjena
pri opravljanju uradnih dolžnosti, vklju no z izgovorjenimi ali zapisanimi besedami. To imuni
teto uživajo tudi po prenehanju funkcije;

(b) zanje ter za njihove zakonce in vzdrževane družinske lane ne veljajo omejitve glede priselje
vanja ali formalnosti glede registriranja tujcev;

(c) uživajo enake olajšave, kot jih imajo obi ajno uradniki mednarodnih organizacij glede mone
tarnih ali deviznih predpisov;

(d) imajo pravico, da brez carine uvozijo pohištvo in druge predmete za osebno uporabo, ko prvi
prevzemajo dolžnost v zadevni državi, in jih potem ob prenehanju dolžnosti v tej državi brez
carin ponovno izvozijo; v obeh primerih pod pogoji, ki jih vlada države, v kateri uresni ujejo to
pravico, šteje za potrebne;

(e) imajo pravico uvoziti brez carine avtomobil za osebno uporabo, pridobljen v državi njihovega
zadnjega prebivališ a ali države njihovega državljanstva, pod pogoji, ki veljajo na doma em trgu
te države, ter ga ponovno izvoziti brez carine, v obeh primerih pod pogoji, ki jih vlada države,
v kateri uresni ujejo to pravico, šteje za potrebne.

len 12
(prejšnji len 13)

Uradniki in drugi uslužbenci Unije so dolžni pla evati davek v korist Unije od pla , mezd in
prejemkov, ki jih prejemajo od Unije, v skladu s pogoji in postopki, ki jih dolo ita Evropski
parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z zadevnimi
institucijami.

Oproš eni so nacionalnih davkov od pla , mezd in prejemkov, ki jih pla uje Unija.
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len 13
(prejšnji len 14)

Pri izvajanju davka od dohodka, od premoženja in od dediš in ter pri uporabi konvencij o izogi
banju dvojnega obdav evanja, sklenjenih med državami lanicami Unije, se za uradnike in druge
uslužbence Unije, ki imajo izklju no zaradi opravljanja svojih dolžnosti v službi Unije prebivališ e na
ozemlju države lanice, ki ni država njihovega dav nega domicila v asu, ko nastopijo službo pri
Uniji, šteje tako v državi njihovega dejanskega prebivališ a kot v državi njihovega dav nega domi
cila, da so obdržali domicil v slednji državi, e je ta država lanica Unije. Ta dolo ba se uporablja
tudi za zakonca, kolikor ta sam ne opravlja pridobitne dejavnosti in za vzdrževane otroke, za katere
skrbijo osebe iz tega lena.

Premi nine oseb iz prejšnjega odstavka, ki so na ozemlju države bivanja, so v tej državi oproš ene
davka od dediš in; pri odmeri tega davka se ob upoštevanju pravic tretjih držav in ob morebitni
uporabi dolo b mednarodnih konvencij o dvojnem obdav evanju šteje, da so take premi nine na
ozemlju države dav nega domicila.

Pri uporabi dolo b tega lena se ne upošteva domicil, pridobljen izklju no zaradi opravljanja dolž
nosti v službi drugih mednarodnih organizacij.

len 14
(prejšnji len 15)

Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju
z zadevnimi institucijami dolo ita sistem socialnovarnostnih dajatev za uradnike in druge uslužbence
Unije.

len 15
(prejšnji len 16)

Evropski parlament in Svet z uredbami po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju
z drugimi zadevnimi institucijami dolo ita kategorije uradnikov in drugih uslužbencev Unije, za
katere se v celoti ali delno uporabljajo dolo be lena 11, drugega odstavka lena 12 in lena 13.

Vladam držav lanic se redno sporo ajo imena, službeni položaji in naslovi uradnikov in drugih
uslužbencev, vklju enih v take kategorije.
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POGLAVJE VI

PRIVILEGIJI IN IMUNITETE PREDSTAVNIŠTEV TRETJIH DRŽAV PRI EVROPSKI
UNIJI

len 16
(prejšnji len 17)

Država lanica, na ozemlju katere ima Unija sedež, priznava predstavništvom tretjih držav, ki so
akreditirane pri Uniji, obi ajne diplomatske imunitete.

POGLAVJE VII

SPLOŠNE DOLO BE

len 17
(prejšnji len 18)

Uradnikom in drugim uslužbencem Unije se priznajo privilegiji, imunitete in olajšave izklju no
v interesu Unije.

Vsaka institucija Unije mora uradniku ali drugemu uslužbencu odvzeti priznano imuniteto, kadar
meni, da odvzem imunitete ni v nasprotju z interesi Unije.

len 18
(prejšnji len 19)

Institucije Unije sodelujejo s pristojnimi organi zadevnih držav lanic pri uporabi tega protokola.

len 19
(prejšnji len 20)

leni 11 do 14 in len 17 se uporabljajo za predsednika Evropskega sveta.

Uporabljajo se tudi za lane Komisije.

len 20
(prejšnji len 21)

leni 11 do 14 in len 17 se uporabljajo za sodnike, generalne pravobranilce, sodnega tajnika in
pomožne poro evalce Sodiš a Evropske unije, ne da bi to posegalo v dolo be lena 3 Protokola
o statutu Sodiš a Evropske unije, ki se nanaša na imuniteto sodnikov in generalnih pravobranilcev
pred sodnimi postopki.
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len 21
(prejšnji len 22)

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko investicijsko banko, za lane njenih organov, njene
zaposlene in za predstavnike držav lanic, ki sodelujejo pri njenem delu, ne da bi to posegalo
v dolo be protokola o statutu banke.

Poleg tega je Evropska investicijska banka oproš ena vseh davkov in podobnih dajatev ob pove anju
svojega kapitala ter raznih formalnosti, ki so s tem lahko povezane v državi, v kateri ima banka
sedež. Ob njenem prenehanju delovanja ali likvidaciji prav tako ni nikakršnih dajatev. Dejavnosti
banke in njenih organov, ki se izvajajo v skladu z njenim statutom, pa tudi niso predmet kakršnih
koli prometnih davkov.

len 22
(prejšnji len 23)

Ta protokol se uporablja tudi za Evropsko centralno banko, za lane njenih organov in zaposlene,
brez poseganja v dolo be Protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske
centralne banke.

Poleg tega je Evropska centralna banka oproš ena vseh davkov in podobnih dajatev ob pove anju
svojega kapitala ter raznih formalnosti, ki so s tem lahko povezane v državi, v kateri ima banka
sedež. Dejavnosti banke in njenih organov, ki se izvajajo v skladu s statutom Evropskega sistema
centralnih bank in Evropske centralne banke, niso predmet kakršnih koli prometnih davkov.
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