
  
   

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 

της 10/11/2004 

 

σχετικά µε τα προνόµια και τις ασυλίες που παραχωρούνται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας 

και στα µέλη του προσωπικού του 

 

 

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 
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Εκτιµώντας τα εξής: 

 

(1) Το Συµβούλιο, στις 12 Ιουλίου 2004, υιοθέτησε την Κοινή ∆ράση 2004/551/ΚΕΠΠΑ για την 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας1 (εφεξής, ο «Οργανισµός»). 

 

(2) Προκειµένου να του δοθεί η δυνατότητα να αρχίσει την λειτουργία του, στον Οργανισµό 

αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα µέλη του προσωπικού του θα πρέπει να 

παραχωρηθούν, αποκλειστικά προς το συµφέρον του Οργανισµού και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τα προνόµια, οι ασυλίες και οι διευκολύνσεις, που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 

                                                 
1  ΕΕ L 245 της 17.7.2004, σ. 17. 
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Άρθρο 1 

∆ικαστική ασυλία και ασυλία όσον αφορά την έρευνα, κατάσχεση  

επίταξη, δήµευση ή κάθε άλλης µορφής αναγκαστικό µέτρο 

 

Οι χώροι και τα κτίρια του οργανισµού είναι απαραβίαστα. ∆εν υπόκεινται σε έρευνα, επίταξη, 

κατάσχεση ή απαλλοτρίωση. Tα περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία ενεργητικού του 

Οργανισµού δεν δύναται να αποτελέσουν αντικείµενο οποιουδήποτε διοικητικού ή δικαστικού 

αναγκαστικού µέτρου. 

 

Άρθρο 2 

Απαραβίαστον των αρχείων 

 

Τα αρχεία του Οργανισµού είναι απαραβίαστα. 

 

Άρθρο 3 

Απαλλαγή από φόρους και δασµούς 

 

1. Ο Οργανισµός, τα στοιχεία ενεργητικού του, τα έσοδα και λοιπά περιουσιακά του στοιχεία 

απαλλάσσονται όλων των αµέσων φόρων. 
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2. Οι κυβερνήσεις των κρατών µελών λαµβάνουν, κατά το δυνατόν, τα κατάλληλα µέτρα, ώστε 

να εκπίπτει ή να αποδίδεται στον Οργανισµό το ποσό των εµµέσων φόρων και των φόρων επί των 

πωλήσεων που περιλαµβάνονται στην τιµή των κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ή των 

υπηρεσιών, όταν ο Οργανισµός προβαίνει, για υπηρεσιακή χρήση χάριν της εκπλήρωσης της 

αποστολής, των αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων του, σε σηµαντικές αγορές, η τιµή των οποίων 

περιλαµβάνει φόρους αυτού του είδους. Εν τούτοις, η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν πρέπει 

να έχει ως αποτέλεσµα τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός των Κοινοτήτων. 

 

3. Τα αγαθά που σύµφωνα µε την παράγραφο 2 αγοράζονται απαλλαγµένα από εµµέσους 

φόρους ή φόρους επί των πωλήσεων δεν επιτρέπεται να πωληθούν ή να διατεθούν κατ’ άλλον 

τρόπο, παρά µόνον υπό τους όρους που συµφωνούνται µε το κράτος µέλος που παρέχει την 

απαλλαγή. 

 

4. ∆εν παρέχεται απαλλαγή από τους φόρους και δασµούς που οφείλονται για υπηρεσίες κοινής 

ωφελείας. 

 

Άρθρο 4 

Μεταβίβαση αµυντικών ειδών για επίσηµη χρήση από τον Οργανισµό 

 

Στις περιπτώσεις µεταβίβασης µεταξύ κρατών µελών αµυντικών ειδών που προορίζονται για 

επίσηµη χρήση από τον Οργανισµό κατά την εκπλήρωση της αποστολής, των αρµοδιοτήτων και 

καθηκόντων του, 

 

− ο Οργανισµός απαλλάσσεται από πληρωµές και επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τα κράτη 

µέλη, εξαιρουµένων των τελών διαχείρισης, 
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− τα κράτη µέλη προσπαθούν να διευκολύνουν αυτές τις µεταβιβάσεις, κατά το δυνατόν και 

σύµφωνα µε τους νόµους και κανονισµούς τους, χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις τους 

δυνάµει του διεθνούς δικαίου. 

 

Άρθρο 5 

∆ιευκολύνσεις και ασυλίες όσον αφορά την επικοινωνία 

 

Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στον Οργανισµό, να επικοινωνεί ελευθέρως µέσα στα εδάφη τους και 

χωρίς να χρειάζεται άδεια για οποιονδήποτε υπηρεσιακό λόγο, και προστατεύουν το σχετικό 

δικαίωµά του. O Οργανισµός δικαιούται να χρησιµοποιεί κώδικες καθώς επίσης και να αποστέλλει 

και να δέχεται υπηρεσιακή αλληλογραφία και άλλες υπηρεσιακές ανακοινώσεις, µε ειδικό 

ταχυδρόµο ή µε ενσφράγιστους σάκκους που απολαύουν των προνοµίων και ασυλιών του 

διπλωµατικού ταχυδροµείου και των διπλωµατικών σάκκων. 

 

Άρθρο 6 

Είσοδος, διαµονή και αναχώρηση 

 

Τα κράτη µέλη διευκολύνουν, αν χρειασθεί, την είσοδο, διαµονή και αναχώρηση των προσώπων 

που αναφέρει το άρθρο 7, εφόσον γίνονται για υπηρεσιακούς λόγους. Πρέπει ωστόσο να 

αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα που διεκδικούν την µεταχείριση που προβλέπει το παρόν άρθρο, 

υπάγονται σε κάποια από τις κατηγορίες του άρθρου 7. 
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Άρθρο 7 

Προνόµια και ασυλίες των µελών του προσωπικού του Οργανισµού 

 

1. Μέσα στο έδαφος κάθε κράτους µέλους και ανεξαρτήτως της ιθαγενείας τους, τα µέλη του 

προσωπικού που προσλαµβάνονται από τον Οργανισµό, µε σύµβαση, απολαύουν των εξής 

ασυλιών: 

 

α) δικαστικής ασυλίας προκειµένου περί προφορικών ή έγγραφων δηλώσεων, και πράξεων στις 

οποίες προέβησαν κατά την άσκηση των επίσηµων αρµοδιοτήτων τους η εν λόγω ασυλία 

εξακολουθεί να ισχύει και όταν τα πρόσωπα παύσουν πλέον να είναι µέλη του προσωπικού 

του Οργανισµού, 

 

β) του απαραβιάστου όλων των υπηρεσιακών εγγράφων και κάθε άλλου υπηρεσιακού υλικού, 

 

γ) από κοινού µε τις ή τους συζύγους τους και τα συντηρούµενα µέλη των οικογενειών τους, δεν 

υπόκεινται στους περιορισµούς της µετανάστευσης ή στις διατυπώσεις εγγραφής σε µητρώο 

αλλοδαπών. 

 

2. Τα µέλη του προσωπικού που έχουν προσληφθεί από τον Οργανισµό µε σύµβαση, οι 

αποδοχές και λοιπές αµοιβές των οποίων υπόκεινται σε φόρο υπέρ του Οργανισµού, όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 9, απαλλάσσονται από τον εθνικό φόρο εισοδήµατος επί των αποδοχών 

και λοιπών αµοιβών που τους καταβάλλει ο Οργανισµός. Ωστόσο, οι αποδοχές και λοιπές αυτές 

αµοιβές είναι δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό του φόρου του οφειλόµενου 

για εισοδήµατα από άλλες πηγές. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις εφ’ άπαξ 

αποζηµιώσεις εξόδου από την υπηρεσία ή άλλες αποζηµιώσεις ή επιδόµατα που καταβάλλονται 

στα πρώην µέλη του προσωπικού που προσελήφθησαν από τον Οργανισµό µε σύµβαση και τους 

συντηρούµενους από αυτά. 
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Άρθρο 8 

Εξαιρέσεις από ασυλίες 

 

Η ασυλία που χορηγείται σε πρόσωπα δυνάµει του άρθρου 7 δεν καλύπτει αστικές αγωγές τρίτων 

για αποζηµιώσεις, οφειλόµενες σε τροχαίο ατύχηµα, θάνατο, ή σωµατική βλάβη που προξένησαν 

τα πρόσωπα αυτά. 

 

Άρθρο 9 

Φόροι 

 

1. Υπό του όρους και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισµό 

Υπηρεσιακής Κατάστασης του Οργανισµού, τα µέλη του προσωπικού που έχουν προσληφθεί µε 

σύµβαση από τον Οργανισµό για διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους, υπόκεινται σε φόρο υπέρ του 

Οργανισµού, επιβαλλόµενο στις αποδοχές και λοιπές αµοιβές που λαµβάνουν από αυτόν. 

 

2. Κατ’ έτος, κοινοποιούνται στα κράτη µέλη τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των µελών του 

προσωπικού που έχει προσλάβει ο Οργανισµός µε σύµβαση και στα οποία αναφέρεται το παρόν 

άρθρο, και κάθε άλλου προσώπου που έχει συνάψει σύµβαση εργασίας µε τον Οργανισµό. Ο 

Οργανισµός χορηγεί κατ’ έτος σε κάθε µέλος του προσωπικού πιστοποιητικό, όπου εµφαίνεται το 

συνολικό και το καθαρό ποσό των πάσης φύσεως αποδοχών που του καταβάλλει για το 

συγκεκριµένο έτος, µε όλες τις λεπτοµέρειες και τη φύση των καταβολών και των ποσών των 

παρακρατήσεων στην πηγή. 
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3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις εφ’ άπαξ αποζηµιώσεις εξόδου από την υπηρεσία και 

τις άλλες αποζηµιώσεις ή επιδόµατα που καταβάλλονται σε πρώην µέλη του προσωπικού που είχαν 

προσληφθεί από τον Οργανισµό µε σύµβαση και στους συντηρούµενους από αυτά. 

 

Άρθρο 10 

Προστασία του προσωπικού 

 

Τα κράτη µέλη, εφόσον το ζητήσει ο Γενικός ∆ιευθυντής του Οργανισµού, λαµβάνουν όλα τα 

αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσουν την απαιτούµενη ασφάλεια και προστασία των προσώπων 

που αφορά η παρούσα απόφαση, εφόσον η ασφάλειά τους κινδυνεύει λόγω των υπηρεσιών τους 

στον Οργανισµό. 

 

Άρθρο 11 

Άρση των ασυλιών 

 

1. Τα βάσει της παρούσας απόφασης προνόµια και ασυλίες παρέχονται προς το συµφέρον του 

Οργανισµού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι προς το προσωπικό όφελος των αφορωµένων 

προσώπων. Καθήκον του Οργανισµού και όλων των προσώπων που απολαύουν των σχετικών 

προνοµίων και ασυλιών είναι να τηρούν καθ’ όλα τα λοιπά τις νοµοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις των κρατών µελών. 
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2. Κατ’ αίτηση αρµοδίας αρχή ή δικαστηρίου κράτους µέλους ζητείται από τον Αρχηγό του 

Οργανισµού, στις δε περιπτώσεις εθνικών εµπειρογνωµόνων που έχουν αποσπασθεί από τα κράτη 

µέλη στον Οργανισµό και από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους, να αποποιηθεί την 

ασυλία της οποίας απολαύουν σύµφωνα µε το άρθρο 7 ο Οργανισµός, ο Γενικός ∆ιευθυντής του 

και τα λοιπά µέλη του προσωπικού, οσάκις η ασυλία είναι δυνατόν να παρακωλύσει την απονοµή 

της δικαιοσύνης, η δε άρση της είναι δυνατή χωρίς να θίγονται τα συµφέροντα του Οργανισµού. 

 

Εάν προκύψει διαφωνία ως προς την εν λόγω άρση, οι δε διαβουλεύσεις µε την αρµοδία αρχή ή 

δικαστήριο δεν καταλήξουν σε λύση αµοιβαίως αποδεκτή, το θέµα επιλύεται σύµφωνα µε το 

άρθρο 12. 

 

3. Εάν αρθεί η ασυλία του Οργανισµού, οι έρευνες και κατασχέσεις που διατάσσονται από τις 

δικαστικές αρχές των κρατών µελών, εκτελούνται παρουσία του Γενικού ∆ιευθυντή του 

Οργανισµού ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν προσώπου, σύµφωνα µε τους κανόνες περί 

απορρήτου. 

 

4. Ο Οργανισµός συνεργάζεται ανά πάσα στιγµή µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών για 

να διευκολύνει την οµαλή απονοµή δικαιοσύνης και αναλαµβάνει δράση για να προλάβει 

οποιαδήποτε κατάχρηση των προνοµίων και ασυλιών που παρέχονται βάσει της παρούσας 

απόφασης. 

 

5. Εάν αρµόδια αρχή ή δικαστήριο κράτους µέλους κρίνει ότι συντρέχει κατάχρηση προνοµίου 

ή ασυλίας που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης και υποβάλλει στον Οργανισµό αίτηση για 

άρση ασυλίας, διεξάγονται διαβουλεύσεις µεταξύ του οργανισµού και των αρµόδιων αρχών ή του 

δικαστηρίου ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον συνέβη η σχετική κατάχρηση. Η απόφαση για άρση 

της ασυλίας λαµβάνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Εάν οι διαβουλεύσεις αυτές δεν 

καταλήξουν σε ικανοποιητικό και για τις δύο πλευρές αποτέλεσµα, το θέµα επιλύεται σύµφωνα µε 

τη διαδικασία του άρθρου 12. 
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Άρθρο 12 

Επίλυση των διαφορών 

 

Οι διαφορές σχετικά µε άρνηση άρσεως ασυλίας ή µε κατάχρηση ασυλίας, που αφορούν τον 

Οργανισµό ή πρόσωπο το οποίο, λόγω της επίσηµης ιδιότητός του, και σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 7 απολαύει ασυλίας, εξετάζονται από το Συµβούλιο, µε σκοπό την 

επίλυσή τους. 

 

Άρθρο 13 

∆ιατάξεις που εφαρµόζονται για τους εθνικούς εµπειρογνώµονες που έχουν αποσπασθεί στον 

Οργανισµό 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 6, της παραγράφου 1 του άρθρου 7, του άρθρου 8, του άρθρου 11 και του 

άρθρου 12 εφαρµόζονται και στους εθνικούς εµπειρογνώµονες που έχουν αποσπασθεί στον 

Οργανισµό σύµφωνα µε το εδάφιο 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της Κοινής ∆ράσης που 

ιδρύει τον Οργανισµό. 

 

Άρθρο 14 

Συνεργασία µε τις αρχές των κρατών µελών 

 

Ο Οργανισµός, κατά την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές 

των κρατών µελών. 
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Άρθρο 15 

Αξιολόγηση 

 

Εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ή κατά την έναρξη ισχύος της 

Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, αν αυτή συµβεί ενωρίτερα, οι αντιπρόσωποι 

των κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνερχόµενοι στα πλαίσια του Συµβουλίου θα αξιολογήσουν 

και θα τροποποιήσουν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή θα λάβουν απόφαση σχετικά µε τη 

λήξη της, όπως θα ενδείκνυται. 

 

Άρθρο 16 

Κατά τόπον εφαρµογή 

 

1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µόνον στο µητροπολιτικό έδαφος των κρατών µελών. 

 

2. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η παρούσα απόφαση θα εφαρµόζεται και στα άλλα εδάφη, για τις διεθνείς 

σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο. 
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Άρθρο 17 

Έναρξη της ισχύος 

 

Την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα αφ’ ότου δέκα κράτη µέλη, καθώς και το κράτος µέλος που 

φιλοξενεί τον Οργανισµό, θα έχουν γνωστοποιήσει στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου ότι οι 

διαδικασίες οι απαιτούµενες για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης στις εθνικές τους έννοµες 

τάξεις έχουν ολοκληρωθεί, η απόφαση αρχίζει να ισχύει για τα κράτη µέλη που θα έχουν προβεί 

στην εν λόγω γνωστοποίηση. Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου, η παρούσα απόφαση αρχίζει 

να ισχύει στα εν λόγω κράτη µέλη από την ηµέρα της έκδοσής της. 

 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ όσον αφορά κάθε άλλο κράτος µέλος την πρώτη ηµέρα του 

δεύτερου µήνα αφ’ ότου γνωστοποιηθεί στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου ότι οι διαδικασίες 

οι απαιτούµενες για την εφαρµογή της στην εθνική του έννοµη τάξη έχουν ολοκληρωθεί. 

 

Άρθρο 18 

∆ηµοσίευση 

 

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
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Hecho en Bruselas, el diez de noviembre del dos mil cuatro. 

 

V Bruselu dne desátého listopadu dva tisíce čtyři. 

 

Udfærdiget i Bruxelles den tiende november to tusind og fire. 

 

Geschehen zu Brüssel am zehnten November zweitausendundvier. 

 

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu kümnendal päeval Brüsselis. 

 

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεµβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα. 

 

Done at Brussels on the tenth day November in the year two thousand and four. 

 

Fait à Bruxelles, le diz novembre deux mille quatre. 

 

Fatto a Bruxelles, addi' dieci novembre duemilaquattro. 

 

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada desmitajā novembrī. 

 

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio dešimtą dieną Briuselyje. 

 

Kelt Brüssszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizedik napján. 

 

Magħmul fi Brussel fl-għaxar jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa. 

 

Gedaan te Brussel, de tiende november tweeduizendvier. 

 

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego listopada roku dwutysięcznego czwartego. 

 

Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de dois mil e quatro. 

 

V Bruseli desiateho novembra dvetisícštyri. 

 

V Bruslju, desetega novembra leta dva tisoč štiri 
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Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä. 

 

Som skedde i Bryssel den tionde november tjugohundrafyra. 
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