
PROTOKOLAS (Nr. 7) 
DĖL EUROPOS SĄJUNGOS PRIVILEGIJŲ IR 

IMUNITETŲ 

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS, 

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 343 straipsnį ir Europos 
atominės bendrijos steigimo sutarties (EAEB) 191 straipsnį Europos Sąjunga ir EAEB valstybių narių 
teritorijose naudojasi privilegijomis ir imunitetais, kurie yra būtini jų uždaviniams atlikti, 

SUSITARĖ dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties: 

I SKYRIUS 

EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVYBĖ, LĖŠOS, TURTAS IR VEIKLA 

1 straipsnis 

Sąjungos patalpos ir pastatai yra neliečiami. Juose negali būti atliekama krata, jų negalima rekvizuoti, 
konfiskuoti ar eksproprijuoti. Be Teisingumo Teismo leidimo Sąjungos nuosavybei ir turtui negali 
būti taikomos jokios administracinės ar teisinės suvaržymo priemonės. 

2 straipsnis 

Sąjungos archyvai yra neliečiami. 

3 straipsnis 

Sąjunga, jos turtas, pajamos ir kita nuosavybė yra atleidžiami nuo visų tiesioginių mokesčių. 

Esant galimybei, valstybių narių vyriausybės imasi atitinkamų priemonių, kad būtų netaikomi arba 
kompensuojami netiesioginiai ar apyvartos mokesčiai, įeinantys į kilnojamojo ar nekilnojamojo turto 
kainą, tais atvejais, kai Sąjunga savo oficialiam naudojimui perka didelės vertės pirkinius, į kurių kainą 
įeina minimi mokesčiai. Tačiau šios nuostatos netaikomos tais atvejais, kai jos gali iškreipti 
konkurenciją Sąjungoje. 

Jokių lengvatų netaikoma atsiskaitant už komunalines paslaugas.
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4 straipsnis 

Sąjungos oficialiam naudojimui skirtiems daiktams netaikomi muitai, importo ir eksporto draudimai 
ar apribojimai; taip importuotų daiktų šalies teritorijoje negalima nei mokamai, nei nemokamai 
perleisti kitiems, išskyrus atvejus, kai tai daroma tos šalies vyriausybės patvirtintomis sąlygomis. 

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

II SKYRIUS 

RYŠIAI IR LAISSEZ-PASSER 

5 straipsnis 
(ex 6 straipsnis) 

Oficialiems Sąjungos institucijų ryšiams ir visų jos dokumentų perdavimui kiekvienos valstybės narės 
teritorijoje galioja tos pačios nuostatos kaip toje valstybėje esančioms diplomatinėms atstovybėms. 

Oficiali Sąjungos institucijų korespondencija ir kiti oficialūs jų ryšiai negali būti cenzūruojami. 

6 straipsnis 
(ex 7 straipsnis) 

Tarybos, sprendžiančios paprasta balsų dauguma, nustatytos formos laissez-passer, kurį valstybių narių 
valdžios institucijos pripažįsta kaip galiojantį kelionės dokumentą, Sąjungos institucijų pirmininkai 
gali išduoti šių institucijų nariams ir tarnautojams. Šie laissez-passer yra išduodami pareigūnams ir 
kitiems tarnautojams pagal Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygas. 

Komisija gali sudaryti susitarimus dėl šių laissez-passer pripažinimo galiojančiais kelionės dokumentais 
trečiųjų šalių teritorijose. 

III SKYRIUS 

EUROPOS PARLAMENTO NARIAI 

7 straipsnis 
(ex 8 straipsnis) 

Laisvam Europos Parlamento narių, vykstančių į Europos Parlamento susitikimus bei grįžtantiems iš 
jų, judėjimui negali būti taikomi jokie administraciniai ar kitokie apribojimai.
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Muitinės ir valiutos keitimo kontrolės atžvilgiu Europos Parlamento nariams: 

a) jų pačių vyriausybės sudaro tokias pačias sąlygas, kokios yra sudaromos aukšto rango 
pareigūnams, keliaujantiems į užsienį laikinų oficialių vizitų metu; 

b) kitų valstybių narių vyriausybės sudaro tokias pačias sąlygas, kokios yra sudaromos užsienio 
vyriausybių atstovams laikinų oficialių vizitų metu. 

8 straipsnis 
(ex 9 straipsnis) 

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant 
pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo. 

9 straipsnis 
(ex 10 straipsnis) 

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi: 

a) savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams; 

b) visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir 
patraukimo atsakomybėn. 

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų 
vietą arba grįžtant iš jos. 

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali 
sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą. 

IV SKYRIUS 

VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAI, DALYVAUJANTYS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ VEIKLOJE 

10 straipsnis 
(ex 11 straipsnis) 

Sąjungos institucijų veikloje dalyvaujantys valstybių narių atstovai, jų patarėjai ir techniniai ekspertai, 
eidami savo pareigas, vykdami į susitikimų vietą ir grįždami iš jos, naudojasi visomis įprastomis 
privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis. 

Šis straipsnis taikomas ir Sąjungos patariamųjų organų nariams.
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V SKYRIUS 

EUROPOS SĄJUNGOS PAREIGŪNAI IR KITI TARNAUTOJAI 

11 straipsnis 
(ex 12 straipsnis) 

Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams, neatsižvelgiant į jų pilietybę, kiekvienos valstybės 
narės teritorijoje: 

a) pagal Sutarčių nuostatas dėl pareigūnų ir kitų tarnautojų atsakomybės Sąjungai ir dėl Europos 
Sąjungos Teismo jurisdikcijos spręsti ginčus tarp Sąjungos ir jos pareigūnų bei kitų tarnautojų 
suteikiamas imunitetas nuo jurisdikcijas dėl jų veiksmų, atliktų einant pareigas, įskaitant 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 užsieniečių 
registracijos formalumai; 

c) taikant valiutų ar jų keitimo taisykles, sudaromos tokios pačios sąlygos, kokios toje šalyje 
paprastai yra sudaromos tarptautinių organizacijų pareigūnams; 

d) pirmą kartą atvykstantiems į konkrečią šalį eiti pareigų suteikiama teisė be muito importuoti savo 
baldus ir asmeninį turtą, taip pat be muito, toje šalyje baigus kadenciją, iš tos šalies reeksportuoti 
savo baldus ir turtą, jeigu tos šalies, kurioje naudojamasi šia teise, vyriausybė abiem atvejais nėra 
nustačiusi kokių nors, jos požiūriu, būtinų sąlygų; 

e) leidžiama asmeniniam naudojimui be muito importuoti ir vėliau reeksportuoti automobilį, įsigytą 
pagal vidaus rinkos sąlygas šalyje, kurioje gyveno prieš tai, arba toje šalyje, kurios piliečiai jie yra, 
jeigu atitinkamos šalies vyriausybė abiem atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu, būtinų 
sąlygų. 

12 straipsnis 
(ex 13 straipsnis) 

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtais reglamentais 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei pasikonsultavus su atitinkamomis institucijomis Sąjungos 
pareigūnai ir kiti tarnautojai moka Sąjungai mokesčius nuo iš Sąjungos gaunamos algos, darbo 
užmokesčio ir kito atlyginimo. 

Iš Sąjungos gaunamai algai, darbo užmokesčiui ir kitam atlyginimui netaikomi nacionaliniai 
mokesčiai.
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13 straipsnis 
(ex 14 straipsnis) 

Pajamų mokesčio, turto mokesčio ir palikimo mokesčio taikymo tikslais bei tarp Sąjungos valstybių 
narių pasirašytų sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo taikymo tikslais Sąjungos pareigūnai 
ir kiti tarnautojai, kurie vien tik todėl, kad eina pareigas Sąjungos tarnyboje, įgyja gyvenamąją vietą 
kitos valstybės narės nei šalies, kur prieš pradedant eiti pareigas buvo jų nuolatinė gyvenamoji vieta 
mokesčių mokėjimo tikslais, teritorijoje, yra laikomi, tiek šalyje, kurioje faktiškai gyvena, tiek toje, 
kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, mokesčių mokėjimo tikslais išlaikiusiais nuolatinę 
gyvenamąją vietą pastarojoje, jei ji yra Sąjungos narė. Ši nuostata taikoma ir sutuoktiniui, jei šis 
atskirai neužsiima apmokama veikla, bei vaikams, kuriuos išlaiko ir kuriais rūpinasi šiame straipsnyje 
minimi asmenys. 

Pirmesnėje pastraipoje minimiems asmenims priklausantis jų buvimo šalyje esantis kilnojamasis turtas 
yra atleidžiamas nuo toje šalyje galiojančio palikimo mokesčio; apskaičiuojant palikimo mokestį, 
tokia nuosavybė yra laikoma esančia nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais 
šalyje, atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises ir į galimą tarptautinių sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo 
nuostatų taikymą. 

Taikant šio straipsnio nuostatas, neatsižvelgiama į nuolatinę gyvenamąją vietą, kurią minėti asmenys 
įsigijo eidami pareigas kitose tarptautinėse organizacijose. 

14 straipsnis 
(ex 15 straipsnis) 

Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su atitinkamomis institucijomis, nustato Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų 
socialinio draudimo išmokų sistemą. 

15 straipsnis 
(ex 16 straipsnis) 

Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, ir 
pasikonsultavę su kitomis suinteresuotomis institucijomis, nustato Sąjungos pareigūnų ir kitų 
tarnautojų, kuriems taikomos visos arba kai kurios 11 straipsnio, 12 straipsnio antrosios dalies ir 
13 straipsnio nuostatos, kategorijas. 

Į tokias kategorijas suskirstytų pareigūnų ir kitų tarnautojų pavardės, rangai ir adresai yra periodiškai 
pranešami valstybių narių vyriausybėms.
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VI SKYRIUS 

PRIE EUROPOS SĄJUNGOS AKREDITUOTŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ MISIJŲ PRIVILEGIJOS IR 
IMUNITETAI 

16 straipsnis 
(ex 17 straipsnis) 

Valstybė narė, kurios teritorijoje yra Sąjungos būstinė, suteikia įprastus diplomatinius imunitetus ir 
privilegijas prie Sąjungos akredituotoms trečiųjų šalių misijoms. 

VII SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

17 straipsnis 
(ex 18 straipsnis) 

Privilegijos, imunitetai ir lengvatos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams yra taikomos tiktai 
Sąjungos labui. 

Kiekviena Sąjungos institucija privalo atšaukti savo pareigūno ar kito tarnautojo imunitetą, jei, šios 
institucijos nuomone, tokio imuniteto atšaukimas neprieštarauja Sąjungos interesams. 

18 straipsnis 
(ex 19 straipsnis) 

Taikydamos šį Protokolą, Sąjungos institucijos bendradarbiauja su atitinkamomis suinteresuotų 
valstybių narių valdžios institucijomis. 

19 straipsnis 
(ex 20 straipsnis) 

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

Jie taip pat taikomi Komisijos nariams. 

20 straipsnis 
(ex 21 straipsnis) 

11–14 ir 17 straipsniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjams, generaliniams advokatams, 
kancleriams ir pranešėjų pavaduotojams taikomi nepažeidžiant Protokolo dėl Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo statuto 3 straipsnio nuostatų, susijusių su teisėjų ir generalinių advokatų 
imunitetu nuo jurisdikcijos.
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