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ПРОТОКОЛ (№ 7)
ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ
СТРАНИ,
КАТО СЪЗНАВАТ, че по силата на член
343 от Договора за функционирането на
Европейския съюз и на член 191 от
Договора за създаване на Европейската
общност за атомна енергия (Евратом),
Европейският съюз и Евратом се ползват,
на територията на държавите-членки, с
необходимите за изпълнението на тези
задачи привилегии и имунитети,
СЕ СПОРАЗУМЯХА по следните
разпоредби, които са приложени към
Договора за Европейския съюз, към
Договора за функционирането на
Европейския съюз и към Договора за
създаване на Европейската общност за
атомна енергия:
ГЛАВА I
СОБСТВЕНОСТ, СРЕДСТВА,
ИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Член 1
Помещенията и сградите на Съюза са
неприкосновени. Те не могат да бъдат
подлагани на претърсване, реквизиция,
конфискация или експроприиране.
Собствеността и имуществата на Съюза
не могат да бъдат подлагани на каквито и
да било административни или правни
ограничения без разрешение на Съда.
Член 2
Архивите на Съюза са неприкосновени.
Член 3
Съюзът, неговото имущество, приходи и
друга собственост се освобождават от
всички преки данъци.
Правителствата на държавите-членки,
когато е възможно, вземат всички
подходящи мерки, за да опростят или
възстановят косвените данъци или
данъците върху продажбите, включени в
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THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
CONSIDERING that, in accordance with
Article 343 of the Treaty on the Functioning
of the European Union and Article 191 of the
Treaty establishing the European Atomic
Energy Community ("EAEC"), the European
Union and the EAEC shall enjoy in the
territories of the Member States such
privileges and immunities as are necessary for
the performance of their tasks,
HAVE AGREED upon the following
provisions, which shall be annexed to the
Treaty on European Union, the Treaty on the
Functioning of the European Union and the
Treaty establishing the European Atomic
Energy Community:
CHAPTER I
PROPERTY, FUNDS, ASSETS AND
OPERATIONS OF THE EUROPEAN
UNION
Article 1
The premises and buildings of the Union shall
be inviolable. They shall be exempt from
search, requisition, confiscation or
expropriation. The property and assets of the
Union shall not be the subject of any
administrative or legal measure of constraint
without the authorisation of the Court
of Justice.
Article 2
The archives of the Union shall be inviolable.
Article 3
The Union, its assets, revenues and other
property shall be exempt from all direct taxes.
The governments of the Member States shall,
wherever possible, take the appropriate
measures to remit or refund the amount of
indirect taxes or sales taxes included in the
price of movable or immovable property,

цената на движимата или недвижимата
собственост, когато Съюзът осъществява
за негови официални нужди съществени
покупки, чиято цена включва данъци и
такси от този вид. Тези разпоредби не се
прилагат по такъв начин, че да
предизвикат нарушаване на
конкуренцията в рамките на Съюза.
Не се предоставя освобождаване от
данъците, таксите и задължения, които са
свързани с такси за предоставяне на
комунални услуги.
Член 4
Съюзът е освободен от всички мита,
забрани и ограничения върху вноса и
износа по отношение на предмети,
предназначени за негово официално
ползване; с внесените по този ред
предмети не могат да се извършват сделки
на разпореждане, независимо дали срещу
заплащане или не, на територията на
държавата, в която са били внесени, освен
при условия, одобрени от правителството
на тази държава.

where the Union makes, for its official use,
substantial purchases the price of which
includes taxes of this kind. These provisions
shall not be applied, however, so as to have
the effect of distorting competition within the
Union.

Съюзът е освободен и от всички мита,
забрани и ограничения върху вноса и
износа на неговите публикации.

The Union shall also be exempt from any
customs duties and any prohibitions and
restrictions on import and exports in respect of
its publications.
CHAPTER II
COMMUNICATIONS AND LAISSEZPASSER
Article 5
(ex Article 6)

ГЛАВА II
КОМУНИКАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА
ПРЕМИНАВАНЕ (laissez-passer)
Член 5
(предишен член 6)
При техните официални комуникации и
изпращането на всички техни документи,
институциите на Съюза се ползват на
територията на всяка държава-членка с
третирането, предоставяно от тази
държава на дипломатическите мисии.
Официалната кореспонденция и другите
официални комуникации на институциите
на Съюза не могат да бъдат подлагани на
цензура.
Член 6
(предишен член 7)
На членовете и служителите на
институциите на Съюза може да бъде

No exemption shall be granted in respect of
taxes and dues which amount merely to
charges for public utility services.
Article 4
The Union shall be exempt from all customs
duties, prohibitions and restrictions on imports
and exports in respect of articles intended for
its official use: articles so imported shall not
be disposed of, whether or not in return for
payment, in the territory of the country into
which they have been imported, except under
conditions approved by the government of that
country.

For their official communications and the
transmission of all their documents, the
institutions of the Union shall enjoy in the
territory of each Member State the treatment
accorded by that State to diplomatic missions.
Official correspondence and other official
communications of the institutions of the
Union shall not be subject to censorship.
Article 6
(ex Article 7)
Laissez-passer in a form to be prescribed by
the Council, acting by a simple majority,

издадено разрешение за преминаване
(laissez-passer) от председателите на тези
институции, във форма, определена от
Съвета с обикновено мнозинство, което се
признава за документ, валиден за
пътуване от органите на държавитечленки. Такива разрешения за
преминаване (laissez-passer) се издават на
длъжностни лица и други служители при
условията, определени в Правилника за
длъжностните лица и Условията за работа
на другите служители на Съюза.
Комисията може да сключва
споразумения за признаването на тези
разрешения за преминаване (laissezpasser) като документи, валидни за
пътуване на територията на трети
държави.
ГЛАВА III
ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ
Член 7
(предишен член 8)
Никакво административно или друго
ограничение не може да бъде налагано
върху свободното движение на членовете
на Европейския парламент, които пътуват
до или от мястото на заседанията на
Европейския парламент.
На членовете на Европейския парламент
по отношение на митническия и валутния
контрол се предоставят:
а) | от тяхното собствено правителство –
същите възможности, както
предоставяните на висшите длъжностни
лица, които пътуват в чужбина във връзка
с временни официални мисии;
б) | от правителствата на останалите
държави-членки – същите възможности,
както предоставяните на представителите
на чужди правителства, осъществяващи
временни официални мисии.
Член 8
(предишен член 9)
Членовете на Европейския парламент не
могат да бъдат подлагани под каквато и да
било форма на претърсване, задържане

which shall be recognised as valid travel
documents by the authorities of the Member
States, may be issued to members and servants
of the institutions of the Union by the
Presidents of these institutions. These laissezpasser shall be issued to officials and other
servants under conditions laid down in the
Staff Regulations of Officials and the
Conditions of Employment of other servants
of the Union.

The Commission may conclude agreements
for these laissez-passer to be recognised as
valid travel documents within the territory of
third countries.
CHAPTER III
MEMBERS OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT
Article 7
(ex Article 8)
No administrative or other restriction shall be
imposed on the free movement of Members of
the European Parliament travelling to or from
the place of meeting of the European
Parliament.
Members of the European Parliament shall, in
respect of customs and exchange control,
be accorded:
(a) | by their own government, the same
facilities as those accorded to senior officials
travelling abroad on temporary official
missions;
(b) | by the government of other Member
States, the same facilities as those accorded to
representatives of foreign governments on
temporary official missions.
Article 8
(ex Article 9)
Members of the European Parliament shall not
be subject to any form of inquiry, detention or
legal proceedings in respect of opinions

или съдебно производство във връзка с
изразените от тях мнения или подадените
от тях гласове при изпълнението на
задълженията им.
Член 9
(предишен член 10)
По време на сесиите на Европейския
парламент неговите членове притежават:
а) | на територията на тяхната собствена
държава – имунитетите, предоставяни на
членовете на националните парламенти;
б) | на територията на всяка друга
държава-членка – имунитет от всякаква
форма на задържане или съдебно
производство.
Имунитетът действа по подобен начин и
по отношение на горепосочените членове
по време на тяхното пътуване до и от
мястото на заседанието на Европейския
парламент.
Не може да има позоваване на имунитета,
когато член на парламента бъде заловен
на мястото на извършване на
нарушението и имунитетът не е пречка за
Европейския парламент да упражни
правото си за отнемане на имунитета на
някой от неговите членове.
ГЛАВА IV
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВИТЕЧЛЕНКИ, КОИТО УЧАСТВАТ В
РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Член 10
(предишен член 11)
Представителите на държавите-членки,
които участват в работата на
институциите на Съюза, техните
съветници и технически експерти, при
изпълнението на своите задължения и по
време на пътуването си до и от мястото на
заседанието, се ползват с обичайните
привилегии, имунитети и улеснения.
Настоящият член се прилага също така и
по отношение на членовете на
консултативните органи на Съюза.
ГЛАВА V
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ

expressed or votes cast by them in the
performance of their duties.

Article 9
(ex Article 10)
During the sessions of the European
Parliament, its Members shall enjoy:
(a) | in the territory of their own State, the
immunities accorded to members of their
parliament;
(b) | in the territory of any other Member
State, immunity from any measure of
detention and from legal proceedings.
Immunity shall likewise apply to Members
while they are travelling to and from the place
of meeting of the European Parliament.

Immunity cannot be claimed when a Member
is found in the act of committing an offence
and shall not prevent the European Parliament
from exercising its right to waive the
immunity of one of its Members.
CHAPTER IV
REPRESENTATIVES OF MEMBER
STATES TAKING PART IN THE WORK
OF THE INSTITUTIONS OF THE
EUROPEAN UNION
Article 10
(ex Article 11)
Representatives of Member States taking part
in the work of the institutions of the Union,
their advisers and technical experts shall, in
the performance of their duties and during
their travel to and from the place of meeting,
enjoy the customary privileges, immunities
and facilities.
This Article shall also apply to members of the
advisory bodies of the Union.
CHAPTER V
OFFICIALS AND OTHER SERVANTS OF

СЛУЖИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
Член 11
(предишен член 12)
На територията на всяка държава-членка,
независимо от тяхното гражданство,
длъжностните лица и другите служители
на Съюза:
а) | се ползват с имунитет по отношение
на съдебни производства във връзка с
осъществените от тях действия при
изпълнението на служебните им
задължения, включително за казаното или
написаното от тях, при спазване на
разпоредбите на съответните договори, от
една страна, на разпоредбите за
отговорността на длъжностните лица и
другите служители по отношение на
Съюза и, от друга страна, на
компетентността на Съда на Европейския
съюз да се произнася по спорове между
Съюза и неговите длъжностни лица и
другите служители. Те продължават да се
ползват с този имунитет и след като са
престанали да заемат съответната
длъжност.
б) | заедно със своите съпрузи и членовете
на своите семейства на тяхна издръжка те
не могат да бъдат подлагани на
ограничения във връзка с имиграцията
или към тях да бъдат прилагани
формалностите за регистриране на
чужденци;
в) | относно разпоредбите за
притежаването и обмена на валута, на тях
трябва да бъдат предоставени същите
улеснения, каквито обикновено се
предоставят на длъжностните лица от
международните организации;
г) | притежават правото да внасят
безмитно своите мебели и вещи към
момента на тяхното първо заемане на
поста в съответната държава, както и
правото безмитно да реекспортират
своите мебели и вещи при изтичане на
мандата им в тази държава, при спазване
и в двата случая на условията, които се
считат за необходими от правителството
на държавата, в която се упражнява това

THE EUROPEAN UNION
Article 11
(ex Article 12)
In the territory of each Member State and
whatever their nationality, officials and other
servants of the Union shall:

(a) | subject to the provisions of the Treaties
relating, on the one hand, to the rules on the
liability of officials and other servants towards
the Union and, on the other hand, to the
jurisdiction of the Court of Justice of the
European Union in disputes between the
Union and its officials and other servants, be
immune from legal proceedings in respect of
acts performed by them in their official
capacity, including their words spoken or
written. They shall continue to enjoy this
immunity after they have ceased to hold
office;

(b) | together with their spouses and dependent
members of their families, not be subject to
immigration restrictions or to formalities for
the registration of aliens;

(c) | in respect of currency or exchange
regulations, be accorded the same facilities as
are customarily accorded to officials of
international organisations;
(d) | enjoy the right to import free of duty their
furniture and effects at the time of first taking
up their post in the country concerned, and the
right to re-export free of duty their furniture
and effects, on termination of their duties in
that country, subject in either case to the
conditions considered to be necessary by the
government of the country in which this right
is exercised;

право;
д) | имат право да внасят безмитно лек
автомобил за лична употреба, придобит
или в държавата по тяхното последно
пребиваване, или в държавата, чиито
граждани са те, при условията на
вътрешния пазар на тази държава, както и
да го реекспортират безмитно, при
спазване във всеки един от случаите на
условията, които се считат за необходими
от правителството на съответната
държава.
Член 12
(предишен член 13)
Длъжностните лица и другите служители
на Съюза подлежат на данъчно облагане в
полза на Съюза върху изплатените им от
Съюза заплати, надници и
възнаграждения, при условията и според
процедурата, определена от Европейския
парламент и от Съвета, като действат чрез
регламенти в съответствие с обикновената
законодателна процедура и след
консултация със заинтересованите
институции.
Те се освобождават от националните
данъци върху заплатите, надниците и
възнагражденията, които са им били
изплатени от Съюза.
Член 13
(предишен член 14)
За целите на прилагането на данъка върху
дохода, на имуществения данък и на
данъка върху наследството, както и за
целите на прилагането на конвенциите за
избягване на двойното данъчно облагане,
сключени между държавите-членки на
Съюза, длъжностните лица и другите
служители на Съюза, които единствено
поради изпълнение на задълженията им в
служба на Съюза установяват своето
пребиваване на територията на държавачленка, различна от тази на тяхното
местоживеене за данъчни цели, по
времето когато са постъпили на работа в
Съюза, се считат както в държавата на
тяхното действително пребиваване, така и
в държавата на местоживеене за данъчни

(e) | have the right to import free of duty a
motor car for their personal use, acquired
either in the country of their last residence or
in the country of which they are nationals on
the terms ruling in the home market in that
country, and to re-export it free of duty,
subject in either case to the conditions
considered to be necessary by the government
of the country concerned.
Article 12
(ex Article 13)
Officials and other servants of the Union shall
be liable to a tax for the benefit of the Union
on salaries, wages and emoluments paid to
them by the Union, in accordance with the
conditions and procedure laid down by the
European Parliament and the Council, acting
by means of regulations in accordance with
the ordinary legislative procedure and after
consultation of the institutions concerned.
They shall be exempt from national taxes on
salaries, wages and emoluments paid by the
Union.
Article 13
(ex Article 14)
In the application of income tax, wealth tax
and death duties and in the application of
conventions on the avoidance of double
taxation concluded between Member States of
the Union, officials and other servants of the
Union who, solely by reason of the
performance of their duties in the service of
the Union, establish their residence in the
territory of a Member State other than their
country of domicile for tax purposes at the
time of entering the service of the Union, shall
be considered, both in the country of their
actual residence and in the country of domicile
for tax purposes, as having maintained their
domicile in the latter country provided that it
is a member of the Union. This provision shall
also apply to a spouse, to the extent that the

цели, че са запазили местоживеенето си в
последната държава, при условие, че тя е
член на Съюза. Тази разпоредба се
прилага също така и спрямо съпруга,
доколкото последният/та не упражнява
някаква дейност срещу заплащане, и
спрямо децата, които са зависими от и се
намират под грижата на лицата, посочени
в настоящия член.
Движимата собственост, която
принадлежи на лицата, посочени в
предходната алинея и е разположена на
територията на държавата, където те
временно пребивават, се освобождава от
данък върху наследството в тази държава;
за определянето на данъка на тази
собственост, тя се счита за намираща се в
държавата на местоживеене за данъчни
цели, при спазване на правата на трети
държави и при съобразяване с
възможното прилагане на разпоредбите на
международните конвенции за двойното
данъчно облагане.
Всяко местоживеене, което е било
придобито единствено с цел изпълнението
на задълженията по служба в други
международни организации, не се взема
предвид при прилагане на разпоредбите
на настоящия член.
Член 14
(предишен член 15)
Европейският парламент и Съветът, като
действат чрез регламенти, в съответствие
с обикновената законодателна процедура
и след консултация със заинтересованите
институции, определят схема за социалноосигурителните обезщетения на
длъжностните лица и другите служители
на Съюза.
Член 15
(предишен член 16)
Европейският парламент и Съветът, като
действат чрез регламенти в съответствие с
обикновената законодателна процедура и
след като се консултират с останалите
заинтересовани институции, определят
категориите длъжностни лица и други
служители, по отношение на които се

latter is not separately engaged in a gainful
occupation, and to children dependent on and
in the care of the persons referred to in
this Article.

Movable property belonging to persons
referred to in the preceding paragraph and
situated in the territory of the country where
they are staying shall be exempt from death
duties in that country; such property shall, for
the assessment of such duty, be considered as
being in the country of domicile for tax
purposes, subject to the rights of third
countries and to the possible application of
provisions of international conventions on
double taxation.

Any domicile acquired solely by reason of the
performance of duties in the service of other
international organisations shall not be taken
into consideration in applying the provisions
of this Article.
Article 14
(ex Article 15)
The European Parliament and the Council,
acting by means of regulations in accordance
with the ordinary legislative procedure and
after consultation of the institutions
concerned, shall lay down the scheme of
social security benefits for officials and other
servants of the Union.
Article 15
(ex Article 16)
The European Parliament and the Council,
acting by means of regulations in accordance
with the ordinary legislative procedure, and
after consulting the other institutions
concerned, shall determine the categories of
officials and other servants of the Union to
whom the provisions of Article 11, the second

прилагат изцяло или отчасти
разпоредбите на член 11, член 12, втора
алинея и член 13.
Имената, ранговете и адресите на
длъжностните лица и други служители,
включени в тези категории, се съобщават
периодично на правителствата на
държавите-членки.
ГЛАВА VI
ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА
МИСИИТЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ,
АКРЕДИТИРАНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
Член 16
(предишен член 17)
Държавата-членка, на чиято територия се
намира седалището на Съюза, предоставя
обичайните дипломатически имунитети и
привилегии на мисиите на трети държави,
акредитирани към Съюза.
ГЛАВА VII
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 17
(предишен член 18)
Привилегиите, имунитетите и
улесненията се предоставят на
длъжностните лица и на другите
служители на Съюза единствено в интерес
на Съюза.
Всяка институция на Съюза се задължава
да отнеме имунитета, предоставен на
длъжностно лице или на друг служител,
когато институцията счита, че отнемането
на този имунитет не противоречи на
интересите на Съюза.
Член 18
(предишен член 19)
Институциите на Съюза, за целите на
прилагането на настоящия протокол, си
сътрудничат с компетентните органи на
съответните държави-членки.
Член 19
(предишен член 20)
Членове 11 - 14 включително и член 17 се
прилагат спрямо председателя на
Европейския съвет.

paragraph of Article 12, and Article 13 shall
apply, in whole or in part.
The names, grades and addresses of officials
and other servants included in such categories
shall be communicated periodically to the
governments of the Member States.
CHAPTER VI
PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF
MISSIONS OF THIRD COUNTRIES
ACCREDITED TO THE EUROPEAN
UNION
Article 16
(ex Article 17)
The Member State in whose territory the
Union has its seat shall accord the customary
diplomatic immunities and privileges to
missions of third countries accredited to the
Union.
CHAPTER VII
GENERAL PROVISIONS
Article 17
(ex Article 18)
Privileges, immunities and facilities shall be
accorded to officials and other servants of the
Union solely in the interests of the Union.
Each institution of the Union shall be required
to waive the immunity accorded to an official
or other servant wherever that institution
considers that the waiver of such immunity is
not contrary to the interests of the Union.
Article 18
(ex Article 19)
The institutions of the Union shall, for the
purpose of applying this Protocol, cooperate
with the responsible authorities of the Member
States concerned.
Article 19
(ex Article 20)
Articles 11 to 14 and Article 17 shall apply to
the President of the European Council.

Те се прилагат и спрямо членовете на
Комисията.
Член 20
(предишен член 21)
Членове 11 - 14 и член 17 се прилагат
спрямо съдиите, генералните адвокати,
секретарите и помощник-докладчиците на
Съда на Европейския съюз, без да се
засягат разпоредбите на член 3 от
Протокола относно статута на Съда на
Европейския съюз във връзка със
съдебния имунитет на съдиите и
генералните адвокати.
Член 21
(предишен член 22)
Настоящият протокол се прилага също и
по отношение на Европейската
инвестиционна банка, на членовете на
нейните органи, на служителите й, както и
на представителите на държавите-членки,
които участват в работата й, без да се
засягат разпоредбите на протокола за
нейния устав.
Европейската инвестиционна банка освен
това е освободена от всякакви данъци или
налози от подобен характер, свързани с
увеличаването на нейния капитал, както и
от различни формални процедури, които
това увеличение би наложило в държавата
по седалището й. Съответно,
прекратяването и ликвидацията й не биха
довели до никакво обременяване. Наред с
това дейността на Банката и на нейните
органи, когато тя се извършва при
условията, определени в нейния устав, не
следва да бъде обект на облагане с данък
върху оборота.
Член 22
(предишен член 23)
Настоящият протокол се прилага също и
спрямо Европейската централна банка,
членовете на нейните органи и
служителите й, без да се засягат
разпоредбите на Протокола за устава на
Европейската система на централните
банки и Европейската централна банка.
Европейската централна банка освен това
е освободена от всякакви данъци или

They shall also apply to Members of the
Commission.
Article 20
(ex Article 21)
Articles 11 to 14 and Article 17 shall apply to
the Judges, the Advocates-General, the
Registrars and the Assistant Rapporteurs of
the Court of Justice of the European Union,
without prejudice to the provisions of
Article 3 of the Protocol on the Statute of the
Court of Justice of the European Union
relating to immunity from legal proceedings of
Judges and Advocates-General.
Article 21
(ex Article 22)
This Protocol shall also apply to the European
Investment Bank, to the members of its
organs, to its staff and to the representatives of
the Member States taking part in its activities,
without prejudice to the provisions of the
Protocol on the Statute of the Bank.

The European Investment Bank shall in
addition be exempt from any form of taxation
or imposition of a like nature on the occasion
of any increase in its capital and from the
various formalities which may be connected
therewith in the State where the Bank has its
seat. Similarly, its dissolution or liquidation
shall not give rise to any imposition. Finally,
the activities of the Bank and of its organs
carried on in accordance with its Statute shall
not be subject to any turnover tax.
Article 22
(ex Article 23)
This Protocol shall also apply to the European
Central Bank, to the members of its organs
and to its staff, without prejudice to the
provisions of the Protocol on the Statute of the
European System of Central Banks and the
European Central Bank.
The European Central Bank shall, in addition,
be exempt from any form of taxation or

налози от подобен характер, свързани с
увеличаването на нейния капитал, както и
от различни формалности, които могат да
бъдат свързани с такова действие в
държавата, в която е седалището на
банката. Дейностите на банката и нейните
органи, осъществявани в съответствие с
устава на Европейската система на
централните банки и Европейската
централна банка, не подлежат на облагане
с данък върху оборота.

imposition of a like nature on the occasion of
any increase in its capital and from the various
formalities which may be connected therewith
in the State where the bank has its seat. The
activities of the Bank and of its organs carried
on in accordance with the Statute of the
European System of Central Banks and of the
European Central Bank shall not be subject to
any turnover tax.

