
PROTOKOL (č. 7) 
O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE 

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY, 

BERÚC do úvahy, že podľa ustanovení článku 343 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 191 
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“), požíva 
Európska únia a Euratom na území členských štátov imunity a výsady nevyhnutné na plnenie 
svojho poslania, 

SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve 
o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu: 

HLAVA I 

HNUTEĽNÝ A NEHNUTEĽNÝ MAJETOK, AKTÍVA A ÚKONY EURÓPSKEJ ÚNIE 

Článok 1 

Vonkajšie priestory a budovy Únie sú nedotknuteľné. Sú vyňaté z domových prehliadok, vymáhania, 
zabavenia alebo vyvlastnenia. Majetok a aktíva Únie nemôžu byť predmetom akéhokoľvek správneho 
alebo súdneho výkonu rozhodnutia bez povolenia Súdneho dvora. 

Článok 2 

Archívy Únie sú nedotknuteľné. 

Článok 3 

Únia, jej aktíva, príjmy a iný majetok sú oslobodené od všetkých priamych daní. 

Vlády členských štátov prijmú, vo všetkých prípadoch, ktoré to pripúšťajú, vhodné opatrenia 
k navráteniu alebo náhrade súm nepriamych daní a poplatkov z predaja, zahrnutých v cenách 
hnuteľného či nehnuteľného majetku, ak Únia vykoná pre svoje úradné účely nákupy väčšieho 
rozsahu, pričom cena tieto dane zahŕňa. Tieto ustanovenia sa však nepoužijú tak, aby svojím 
účinkom narušovali hospodársku súťaž v Únii. 

Vyňatie sa nevzťahuje na dane, dávky a poplatky, ktoré výlučne zodpovedajú úhradám za 
verejnoprospešné služby.
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Článok 4 

Únia je oslobodená od všetkých ciel, zákazov a obmedzení dovozu a vývozu vo vzťahu k predmetom 
určeným na ich úradné použitie; predmety, ktoré boli takto dovezené, sa nescudzujú, či už bezplatne 
alebo za úhradu, v krajine, kam boli dovezené, s výnimkou prípadov povolených vládou štátu. 

Únia je oslobodená tiež od všetkých ciel i zákazov a obmedzení dovozu a vývozu, ktoré sa týkajú ich 
publikácií. 

HLAVA II 

KOMUNIKÁCIA A PREUKAZY 

Článok 5 
(pôvodný článok 6) 

Orgány Únie požívajú na území každého členského štátu pre svoju úradnú komunikáciu a zasielanie 
svojich dokumentov rovnaké zaobchádzanie, aké tento štát poskytuje diplomatickým misiám. 

Úradná korešpondencia a iná úradná komunikácia orgánov Únie nepodlieha cenzúre. 

Článok 6 
(pôvodný článok 7) 

Preukazy vo forme predpísanej Radou uznášajúcou sa jednoduchou väčšinou, uznávané ako platné 
cestovné doklady úradmi členských štátov, sú vydávané členom a zamestnancom orgánov Únie 
predsedami týchto orgánov. Tieto preukazy sú vydávané úradníkom a ostatným zamestnancom 
podľa podmienok stanovených služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania Únie. 

Komisia môže uzavrieť dohody o uznávaní týchto preukazov ako platných cestovných dokladov na 
území tretích štátov. 

HLAVA III 

ČLENOVIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

Článok 7 
(pôvodný článok 8) 

Voľný pohyb členov Európskeho parlamentu do a z miesta jeho zasadnutia nepodlieha žiadnym 
správnym ani iným obmedzeniam.
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Členom Európskeho parlamentu sa priznávajú pri colnej a devízovej kontrole: 

a) rovnaké zaobchádzanie zo strany svojich vlád, aké tieto vlády poskytujú vysokým úradníkom 
vysielaným na dočasné služobné misie; 

b) rovnaké zaobchádzanie zo strany vlád ostatných členských štátov, aké tieto vlády poskytujú 
zástupcom cudzích vlád vysielaným na dočasné služobné misie 

Článok 8 
(pôvodný článok 9) 

Členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho 
stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh. 

Článok 9 
(pôvodný článok 10) 

Členovia Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia: 

a) na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu; 

b) na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov. 

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta 
jeho zasadnutia. 

Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež 
nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich 
členov. 

HLAVA IV 

ZÁSTUPCOVIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ PRÁCE ORGÁNOV EURÓPSKEJ 
ÚNIE 

Článok 10 
(pôvodný článok 11) 

Zástupcovia členských štátov, ktorí sa zúčastňujú práce orgánov Únie, ich poradcovia a odborníci 
s príslušnej oblasti pri výkone svojej funkcie a počas svojich ciest do a z miesta rokovania požívajú 
obvyklé výsady, imunity a výhody. 

Tento článok sa vzťahuje aj na členov poradných orgánov Únie.
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HLAVA V 

ÚRADNÍCI A OSTATNÍ ZAMESTNANCI EURÓPSKEJ ÚNIE 

Článok 11 
(pôvodný článok 12) 

Bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť úradníci a ostatní zamestnanci Únie na území každého 
členského štátu požívajú: 

a) imunitu voči právomoci súdov vo vzťahu k činnosti v rámci svojho úradného postavenia vrátane 
ich ústnych alebo písomných prejavov, s výhradou použitia ustanovení zmlúv týkajúcich sa 
jednak pravidiel určujúcich zodpovednosť úradníkov a ostatných zamestnancov voči Únii 
a jednak právomoci Súdneho dvora Európskej únie, ktorý rozhoduje o sporoch medzi Úniou 
a jej úradníkmi a ostatnými zamestnancami. Túto imunitu požívajú i po skončení výkonu svojej 
funkcie; 

b) vyňatie z imigračných obmedzení a prihlasovacej povinnosti cudzincov, spolu so svojimi 
manželmi, manželkami a rodinnými príslušníkmi, ktorí sú na nich závislí; 

c) pokiaľ ide o menové a devízové predpisy, výhody, aké sú obvykle priznávané úradníkom 
medzinárodných organizácií; 

d) pri nástupe do úradu v príslušnej krajine právo bez cla doviezť nábytok a zariadenie, ako aj právo 
tento nábytok a zariadenie späť bezcolne vyviezť pri skončení výkonu svojej funkcie, a to v oboch 
prípadoch v súlade s podmienkami, ktoré vláda krajiny, kde je toto právo uplatňované, považuje 
za nevyhnutné; 

e) právo bez cla doviezť pre svoju osobnú potrebu motorové vozidlo získané v krajine svojho 
posledného bydliska alebo v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, za podmienok platných 
na domácom trhu, ako aj v oboch prípadoch ho späť bez cla vyviezť v súlade s podmienkami, 
ktoré vláda príslušnej krajiny pokladá za nevyhnutné. 

Článok 12 
(pôvodný článok 13) 

Úradníci a ostatní zamestnanci Únie podliehajú v prospech Únie dani z platov, miezd a požitkov 
vyplácaných im Úniou v súlade s podmienkami a postupmi ustanovenými Európskym parlamentom 
a Radou v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení po porade 
s dotknutými inštitúciami. 

Sú vyňatí z vnútroštátnych daní z platov, miezd a požitkov vyplácaných Úniou.
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Článok 13 
(pôvodný článok 14) 

Pri uplatňovaní dane z príjmu, z majetku a dane z dedičstva, ako aj pri uplatňovaní dohovorov 
o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi členskými štátmi Únie sa na úradníkov 
a ostatných zamestnancov Únie, ktorí majú výlučne z dôvodu výkonu ich úloh pre Úniu svoj 
pobyt na území iného členského štátu, než kde majú svoje bydlisko na účel platenia daní v čase 
vstupu do služieb Únie, hľadí, a to v krajine svojho skutočného pobytu, ako i v krajine bydliska na 
účel platenia daní, ako keby mali svoje bydlisko v tejto druhej krajine, pokiaľ sa jedná o člena Únie. 
Toto ustanovenie sa uplatňuje i na manžela/manželku, pokiaľ nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť, 
ako aj na deti, závislé na osobách uvedených v tomto článku a nachádzajúce sa v ich starostlivosti. 

Hnuteľný majetok patriaci osobám uvedeným v predchádzajúcom odseku, ktorý sa nachádza na 
území krajiny, kde sa zdržujú, je vyňatý v tejto krajine z dane z dedičstva; na takýto majetok sa 
pre účely stanovenia tejto dane hľadí, ako by sa nachádzal v krajine bydliska na účel platenia daní, 
bez toho, aby tým boli dotknuté práva tretích krajín a prípadné uplatnenie ustanovení 
medzinárodných dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia. 

Iné bydlisko získané len z dôvodu výkonu povinností v službách inej medzinárodnej organizácie sa 
pri uplatňovaní ustanovení tohoto článku nezohľadní. 

Článok 14 
(pôvodný článok 15) 

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s dotknutými 
inštitúciami prostredníctvom nariadení stanovia systém dávok sociálneho zabezpečenia pre úradníkov 
a ostatných zamestnancov Únie. 

Článok 15 
(pôvodný článok 16) 

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení 
a po porade s ďalšími dotknutými orgánmi stanovia kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov 
Únie, na ktorých sa úplne alebo čiastočne vzťahujú ustanovenia článku 11, článku 12 druhý 
pododsek a článku 13. 

Mená, služobné hodnosti a zaradenia a adresy úradníkov a ostatných zamestnancov Únie zahrnutých 
do týchto kategórií sa pravidelne oznámia vládam členských štátov.
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HLAVA VI 

VÝSADY A IMUNITY TRETÍCH ŠTÁTOV AKREDITOVANÝCH PRI EURÓPSKEJ ÚNII 

Článok 16 
(pôvodný článok 17) 

Členský štát, na ktorého území má Únia svoje sídlo, prizná obvyklé diplomatické imunity a výsady 
misiám tretích krajín akreditovaných pri Únii. 

HLAVA VII 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 17 
(pôvodný článok 18) 

Výsady, imunity a výhody sa priznávajú úradníkom a ostatným zamestnancom Únie výlučne 
v záujme Únie. 

Každý orgán Únie sa vzdá imunity priznanej úradníkovi alebo inému zamestnancovi, ak tento orgán 
uzná, že vzdanie sa imunity nie je v rozpore so záujmami Únie. 

Článok 18 
(pôvodný článok 19) 

Orgány Únie postupujú pri uplatňovaní tohoto protokolu v zhode s príslušnými orgánmi dotknutých 
členských štátov. 

Článok 19 
(pôvodný článok 20) 

Články 11 až 14 a článok 17 sa vzťahujú na predsedu Európskej rady. 

Vzťahujú sa tiež na členov Komisie. 

Článok 20 
(pôvodný článok 21) 

Články 11 až 14 a článok 17 sa vzťahujú aj na sudcov, generálnych advokátov, kancelárov 
a spravodajcov Súdneho dvora Európskej únie bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 3 
protokolu o štatúte Súdneho dvora týkajúceho sa imunity sudcov a generálnych advokátov voči 
právomoci súdov.
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