
AFGØRELSE Nr. .../2004 

TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES 

REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,  

 den 

 

om privilegier og immuniteter for Athena 

 

REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, HAR - 

 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig afsnit V, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

 

(1) Athena er den mekanisme, der blev oprettet ved Rådets afgørelse 2004/197/FUSP1 til admini-

stration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på 

militær- eller forsvarsområdet. Visse privilegier og immuniteter er nødvendige for at lette 

Athenas funktion og tjener udelukkende Den Europæiske Unions og medlemsstaternes inte-

resser. 

 

(2) Medlemsstaterne finder, at Athena i skattemæssig henseende opfylder kriterierne for fritagelse 

i henhold til artikel 15, stk. 10, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om har-

monisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - det fælles merværdiaf-

giftssystem: ensartet beregningsgrundlag2 og artikel 23, stk. 1, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 

25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og 

omsætning heraf samt om kontrol hermed3 - 

 

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: 

 

                                                 
1  EUT L 63 af 28.2.2004, s. 68. 
2  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) 

nr. 290/2004 (EUT L 50 af 20.2.2004, s. 5). 
3  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 

16.5.2003, s. 36). 
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Artikel 1 

 

Ejendom, midler og aktiver, som tilhører Athena eller administreres af Athena på vegne af med-

lemsstaterne, er, uanset hvor de befinder sig på medlemsstaternes område, og uanset hvem der er i 

besiddelse af dem, fritaget for ransagning, beslaglæggelse, rekvisition, konfiskation eller en hvilken 

som helst anden form for administrativ eller judiciel tvangsforanstaltning. 

 

Artikel 2 

 

Athenas arkiver er ukrænkelige. 

 

Artikel 3 

 

1. Inden for rammerne af dens officielle aktiviteter er Athena, dens aktiver, indtægter og øvrige 

ejendom, som tilhører Athena eller administreres af Athena på vegne af medlemsstaterne, fritaget 

for alle direkte skatter. 

 

2. Anskaffelser eller erhvervelser, der foretages af Athena, er fritaget for alle indirekte skatter, 

der indgår i prisen for fast ejendom, løsøre og tjenesteydelser, der erhverves til tjenestebrug og 

indebærer store udgifter. Fritagelsen kan gives i form af tilbagebetaling eller eftergivelse. 

 

3. Der indrømmes ingen fritagelse for skatter, som udelukkende udgør betaling for ydelser fra 

offentlige forsyningsvirksomheder. 

 

Artikel 4 

 

Medlemsstaterne tillader Athena at kommunikere frit med henblik på alle officielle formål og uden 

at skulle søge om tilladelse hertil og beskytter Athenas ret hertil. Athena har ret til at anvende koder 

og til at sende og modtage officiel korrespondance og andre officielle meddelelser med kurér eller i 

forseglede postsække, med samme privilegier og immuniteter som diplomatforsendelser. 

 

Artikel 5 

 

Artikel 1-4 finder anvendelse, medmindre Athenas specialkomité udtrykkeligt har ophævet immu-

niteter eller privilegier i konkrete tilfælde. 
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Artikel 6 

 

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2004, forudsat at alle medlemsstater inden denne 

dato har givet Generalsekretariatet for Rådet meddelelse om, at de procedurer, der kræves for dens 

endelige eller foreløbige gennemførelse i deres interne retssystem, er afsluttet. 

 

Artikel 7 

 

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. 

 

 

Udfærdiget i Bruxelles, den 

  På vegne af 

  medlemsstaternes regeringer 

 

 

________________________ 
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