
PROTOKOLL (nr 7) 
EUROOPA LIIDU PRIVILEEGIDE JA IMMUNITEETIDE 

KOHTA 

KÕRGED LEPINGUOSALISED, 

VÕTTES ARVESSE, et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 343 ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikliga 191 on Euroopa Liidul ja Euroopa 
Aatomienergiaühendusel liikmesriikide territooriumil oma ülesannete täitmiseks vajalikud 
privileegid ja immuniteedid, 

ON LEPPINUD KOKKU järgmiste sätete suhtes, mis lisatakse Euroopa Liidu lepingule, Euroopa Liidu 
toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule. 

I PEATÜKK 

EUROOPA LIIDU OMAND, VARA JA TEGEVUS 

Artikkel 1 

Liidu ruumid ja ehitised on puutumatud. Neid ei või läbi otsida, arestida, konfiskeerida ega 
sundvõõrandada. Liidu omandi ja vara suhtes ei kehti Euroopa Kohtu loata ükski haldus- ega 
õiguslik piirang. 

Artikkel 2 

Liidu arhiivid on puutumatud. 

Artikkel 3 

Liit, selle vara, tulud ja muu omand on vabastatud kõigist otsestest maksudest. 

Alati kui võimalik, võtavad liikmesriikide valitsused asjakohased meetmed, et hüvitada või tagastada 
vallas- ja kinnisvara hinnas sisalduvad kaudsed maksud ja müügimaksud, kui liit teeb ametlikuks 
kasutuseks ulatuslikke oste, mille hind sisaldab selliseid makse. Neid sätteid ei kohaldata, kui nende 
mõjul liidu piires kahjustataks konkurentsi. 

Vabastus ei kehti maksude ja tasude suhtes, mis katavad üksnes kommunaalteenuste kulud.
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Artikkel 4 

Liit on vabastatud kõikidest tollimaksudest, impordi- ja ekspordikeeldudest ning impordi- ja 
ekspordipiirangutest ametlikuks kasutuseks mõeldud kaupade puhul; riigi territooriumil, kuhu need 
kaubad on selliselt imporditud, ei võõrandata neid tasu eest ega tasuta, välja arvatud tingimustel, 
mille on heaks kiitnud selle riigi valitsus. 

Samuti on liidu väljaanded vabastatud tollimaksudest, impordi- ja ekspordikeeldudest ning impordi- 
ja ekspordipiirangutest. 

II PEATÜKK 

SIDE JA REISILUBA (LAISSEZ-PASSER) 

Artikkel 5 
(endine artikkel 6) 

Liidu institutsioonidele võimaldatakse ametlikuks sidepidamiseks ja kõikide oma dokumentide 
edastamiseks iga liikmesriigi territooriumil sama kord, mille see riik tagab diplomaatilistele 
esindustele. 

Liidu institutsioonide ametlikku kirjavahetust ja muid ametlikke teateid ei tsenseerita. 

Artikkel 6 
(endine artikkel 7) 

Liidu institutsioonide presidendid võivad liidu institutsioonide liikmetele ja teenistujatele väljastada 
lihthäälteenamusega otsustava nõukogu kehtestatud vormis reisiloa (laissez-passer), mida liikmesriikide 
ametiasutused tunnustavad kehtiva reisidokumendina. Neid reisilube väljastatakse ametnikele ja 
muudele teenistujatele tingimustel, mis on sätestatud liidu ametnike personalieeskirjades ja muude 
teenistujate teenistustingimustes. 

Komisjon võib sõlmida lepinguid nende reisilubade tunnustamiseks kehtivate reisidokumentidena 
kolmandate riikide territooriumil. 

III PEATÜKK 

EUROOPA PARLAMENDI LIIKMED 

Artikkel 7 
(endine artikkel 8) 

Euroopa Parlamendi istungipaika sõitvate või sealt lahkuvate Euroopa Parlamendi liikmete vaba 
liikumise suhtes ei kehtestata ühtegi haldus- ega muud piirangut.
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Tolli- ja valuutakontrolli suhtes võimaldatakse Euroopa Parlamendi liikmetele: 

a) nende oma valitsuse poolt samad soodustused, mis välismaal ajutisel ametilähetusel olevatele 
kõrgetele ametnikele; 

b) teiste liikmesriikide valitsuste poolt samad soodustused, mis välisriikide valitsuste esindajatele 
ajutisel ametilähetusel. 

Artikkel 8 
(endine artikkel 9) 

Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid 
kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud 
häälte tõttu. 

Artikkel 9 
(endine artikkel 10) 

Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel: 

a) oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel; 

b) teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes. 

Euroopa Parlamendi liikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi 
istungipaika ja sealt tagasi. 

Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning see ei takista 
Euroopa Parlamendil kasutamast õigust oma liikme immuniteet ära võtta. 

IV PEATÜKK 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE TÖÖS OSALEVAD LIIKMESRIIKIDE ESINDAJAD 

Artikkel 10 
(endine artikkel 11) 

Liidu institutsioonide töös osalevatele liikmesriikide esindajatele, nende nõuandjatele ja tehnilistele 
asjatundjatele võimaldatakse oma kohustusi täites ning kohtumispaika ja sealt tagasi sõites 
tavapärased privileegid, immuniteedid ja soodustused. 

Käesolev artikkel kehtib samuti liidu konsultatiivorganite kohta.
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V PEATÜKK 

EUROOPA LIIDU AMETNIKUD JA MUUD TEENISTUJAD 

Artikkel 11 
(endine artikkel 12) 

Iga liikmesriigi territooriumil on liidu ametnikel ja muudel teenistujatel nende kodakondsusest 
olenemata järgmised privileegid ja immuniteedid: 

a) kohtulik puutumatus oma ametikohustuste täitmisel tehtud tegude, sealhulgas suuliste ja kirjalike 
avalduste suhtes, kui ei tulene teisiti asutamislepingute sätetest, mis käsitlevad ühelt poolt 
ametnike ja muude teenistujate vastutust liidu ees ning teiselt poolt Euroopa Liidu Kohtu 
pädevust vaidlustes liidu ning nende ametnike ja muude teenistujate vahel. Neile jääb see 
puutumatus ka pärast nende ametist lahkumist; 

b) teenistujate, nende abikaasade ja neist sõltuvate pereliikmete puhul ei kehti sissesõidupiirangud ega 
välismaalaste registreerimise formaalsused; 

c) valuutaeeskirjade suhtes on neil samad soodustused, mis tavapäraselt võimaldatakse 
rahvusvaheliste organisatsioonide ametnikele; 

d) õigus selles riigis esmakordsel ametisseasumisel tollimaksuvabalt riiki tuua oma mööbel ja muu 
vallasvara ning õigus oma mööbel ja muu vallasvara tollimaksuvabalt sellest riigist taas välja viia, 
kui nende ametikohustused selles riigis lõpevad; mõlemal juhul vastavalt tingimustele, mida peab 
vajalikuks selle riigi valitsus, kus seda õigust kasutatakse; 

e) õigus tollimaksuvabalt riiki tuua isiklikuks kasutamiseks mõeldud auto, mis on omandatud riigis, 
kus nad viimati elasid, või riigis, mille kodakondsed nad on, selle riigi siseturul valitsevate 
tingimuste kohaselt, ning see auto tollimaksuvabalt sellest riigist taas välja viia; mõlemal juhul 
vastavalt tingimustele, mida peab vajalikuks asjaomase riigi valitsus. 

Artikkel 12 
(endine artikkel 13) 

Kooskõlas tingimuste ja menetlusega, mille Euroopa Parlament ja nõukogu on seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt ja pärast konsulteerimist asjaomaste institutsioonidega määruste abil 
kinnitanud, on liidu ametnikud ja muud teenistujad kohustatud maksma liidule maksu töö- ja 
muudelt tasudelt, mida liidud neile maksavad. 

Töö- ja muud tasud, mida liidud neile maksavad, on vabastatud riigimaksudest.
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Artikkel 13 
(endine artikkel 14) 

Tulumaksu, omandimaksu ja pärandimaksu rakendamisel ning liidu liikmesriikide vahel sõlmitud 
topeltmaksustamise vältimist käsitlevate konventsioonide kohaldamisel loetakse, et liidu ametnikud 
ja muud teenistujad, kes üksnes oma kohustuste täitmiseks liidu teenistuses asuvad elama liikmesriigi 
territooriumile, mis nende liidu teenistusse astudes ei ole maksustav elukohariik, nii nende tegelikus 
elukohariigis kui ka maksustavas elukohariigis on säilitanud oma elukoha viimati nimetatud riigis, 
tingimusel et see riik on liidu liige. See säte kehtib ka abikaasa kohta, kui abikaasa ei tegutse 
iseseisvalt tasustataval töökohal, ning käesolevas artiklis nimetatud isikute ülalpidamisel ja hoole all 
olevate laste kohta. 

Eelmises lõigus nimetatud isikutele kuuluv vallasvara, mis asub selle riigi territooriumil, kus nad 
viibivad, on selles riigis vabastatud pärandimaksust; pärandimaksu suurust määrates loetakse selline 
vara nende isikute maksustavas elukohariigis asuvaks, arvestades kolmandate riikide õigusi ja 
topeltmaksustamist käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonide võimalikku kohaldamist. 

Käesoleva artikli sätete kohaldamisel ei arvestata sellist elukohta, mis on seotud üksnes kohustuste 
täitmisega muude rahvusvaheliste organisatsioonide teenistuses. 

Artikkel 14 
(endine artikkel 15) 

Euroopa Parlament ja nõukogu kinnitavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja pärast 
konsulteerimist teiste asjaomaste institutsioonidega määruste abil liidu ametnike ja muude 
teenistujate sotsiaalkindlustustagatiste kava. 

Artikkel 15 
(endine artikkel 16) 

Euroopa Parlament ja nõukogu määravad seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja pärast 
konsulteerimist teiste asjaomaste institutsioonidega määruste abil kindlaks liidu ametnike ja muude 
teenistujate kategooriad, kelle kohta osaliselt või täielikult kehtivad artikli 11, artikli 12 teise lõigu ja 
artikli 13 sätted. 

Liikmesriikide valitsustele teatatakse korrapäraselt sellistesse kategooriatesse kuuluvate ametnike ja 
muude teenistujate nimed, ametinimetused ja aadressid.
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VI PEATÜKK 

EUROOPA LIIDU JUURDE AKREDITEERITUD KOLMANDATE RIIKIDE ESINDUSTE PRIVILEEGID 
JA IMMUNITEEDID 

Artikkel 16 
(endine artikkel 17) 

Liikmesriik, mille territooriumil on liidu institutsiooni asukoht, annab kolmandate riikide esindustele, 
mis on akrediteeritud liidu juurde, tavapärased diplomaatilised immuniteedid ja privileegid. 

VII PEATÜKK 

ÜLDSÄTTED 

Artikkel 17 
(endine artikkel 18) 

Liidu ametnikele ja muudele teenistujatele antakse privileegid, immuniteedid ja soodustused üksnes 
liidu huvides. 

Iga liidu institutsioon peab ametnikule või muule teenistujale antud immuniteedi ära võtma alati, kui 
kõnealune institutsioon leiab, et sellise immuniteedi äravõtmine ei ole vastuolus liidu huvidega. 

Artikkel 18 
(endine artikkel 19) 

Käesoleva protokolli kohaldamisel teevad liidu institutsioonid koostööd asjaomaste liikmesriikide 
vastutavate ametiasutustega. 

Artikkel 19 
(endine artikkel 20) 

Artiklid 11–14 ja 17 on kohaldatavad Euroopa Ülemkogu eesistuja suhtes. 

Neid kohaldatakse ka komisjoni liikmete suhtes. 

Artikkel 20 
(endine artikkel 21) 

Artikleid 11–14 ja artiklit 17 kohaldatakse Euroopa Liidu Kohtu kohtunike, kohtujuristide, 
kohtusekretäride ja kaasettekandjate suhtes, ilma et see piiraks Euroopa Liidu Kohtu põhikirja 
käsitleva protokolli artikli 3 sätteid kohtunike ja kohtujuristide kohtuliku puutumatuse kohta.
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