
RÅDET

AVTAL

mellan Europeiska unionens medlemsstater om status för den militära och civila personal som
utstationeras vid Europeiska unionens institutioner, för de högkvarter och de styrkor som kan
komma att ställas till Europeiska unionens förfogande inom ramen för förberedande och genom-
förande av de insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen, inbegripet
övningar, samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna som ställs till Europeiska

unionens förfogande i detta sammanhang

(EU SOFA (EU-avtal om styrkornas status))

(2003/C 321/02)

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA EUROPEISKA UNIONENS
MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR INGÅTT FÖL-
JANDE AVTAL

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen (FEU),
särskilt avdelning V i detta, och

av följande skäl:

(1) Europeiska rådet har i enlighet med den gemensamma ut-
rikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) beslutat att ge EU de
resurser som krävs för att fatta och genomföra beslut om
hela den skala av uppgifter inom konfliktförebyggande och
krishantering som fastställs i FEU.

(2) Nationella beslut om att utsända styrkor från Europeiska
unionens medlemsstater (nedan kallade ”medlemsstater”)
till/på andra medlemsstaters territorium och ta emot sådana
styrkor från medlemsstater, i samband med förberedande
och utförande av de uppgifter som nämns i artikel 17.2 i
FEU, inbegripet övningar, kommer att fattas i enlighet med
bestämmelserna i avdelning V i FEU, och särskilt artikel
23.1 i detta, och kommer att bli föremål för särskilda
arrangemang mellan de berörda medlemsstaterna.

(3) Särskilda avtal måste ingås med berörda tredje länder vid
övningar eller operationer utanför medlemsstaternas terri-
torium.

(4) Enligt bestämmelserna i detta avtal kommer parternas rät-
tigheter och skyldigheter enligt internationella avtal och
andra internationella instrument om inrättande av interna-
tionella domstolar, inbegripet Romstadgan för Internatio-
nella brottmålsdomstolen, inte att påverkas.

DE HAR ENATS OM FÖLJANDE.

DEL I

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR ALL MILITÄR OCH
CIVIL PERSONAL

Artikel 1

I detta avtal avses med uttrycket

1. militär personal:

a) den militära personal som utstationeras från medlems-
staterna till rådets generalsekretariat för att bilda Euro-
peiska unionens militära stab (EUMS),

b) annan militär personal än personalen från EU:s institu-
tioner, vilken EUMS kan anlita från medlemsstaterna för
tillfällig förstärkning om Europeiska unionens militära
kommitté (EUMC) begär det, för verksamhet inom ramen
för förberedande och genomförande av de insatser som
avses i artikel 17.2 i FEU, inbegripet övningar,

c) militär personal från medlemsstater, vilka är utstatione-
rade vid de högkvarter och de styrkor som kan komma
att ställas till EU:s förfogande inom ramen för förbere-
dande och genomförande av de insatser som avses i
artikel 17.2 i FEU, inbegripet övningar, eller personalen
vid dessa,

2. civil personal: den civila personal som utstationeras från med-
lemsstaterna till EU:s institutioner för verksamheter inom
ramen för förberedande och genomförande av de insatser
som avses i artikel 17.2 i FEU, inbegripet övningar, eller den
civila personal, med undantag av lokalanställd personal, som
arbetar vid högkvarter eller styrkor eller på annat sätt kan
komma att ställas till EU:s förfogande av medlemsstaterna
för samma verksamheter,

3. underhållsberättigad person: en person som definieras eller
erkänns som familjemedlem eller som medlem av den mili-
tära eller civila personalens hushåll i den sändande statens
lag; om denna lag som familjemedlem eller medlem av hus-
hållet betraktar endast den som är samboende med en med-
lem av den militära eller civila personalen, skall detta villkor
anses vara uppfyllt, om personen för sin försörjning huvud-
sakligen är ekonomiskt beroende av denne,
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4. styrka: individer som ingår i eller enheter sammansatta av
militär personal och civil personal enligt definitionen i
punkterna 1 och 2, i den mån berörda medlemsstater
enas om att vissa individer, förband, formeringar eller andra
enheter inte skall anses utgöra eller ingå i en sådan styrka
som detta avtal åsyftar,

5. högkvarter: högkvarter beläget inom medlemsstaternas terri-
torium, upprättat av en eller flera medlemsstater alternativt
av en internationell organisation, vilket kan ställas till EU:s
förfogande inom ramen för förberedande och utförande av
uppgifter som avses i artikel 17.2 i FEU, inbegripet öv-
ningar,

6. sändande stat: den medlemsstat som den militära eller civila
personalen eller styrkan sorterar under,

7. mottagande stat: den medlemsstat på vars territorium den
militära eller civila personalen, styrkan eller högkvarteret
befinner sig, antingen vid utpostering, basering eller vid
transitering i samband med ett individuellt eller kollektivt
uppdragsförordnande eller förordnande om utstationering
till EU:s institutioner.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vid behov underlätta inresa, vistelse
och utresa å tjänstens vägnar för den personal och de under-
hållsberättigade personer som avses i artikel 1. Det kan emeller-
tid krävas att personal och underhållsberättigade personer be-
visar att de hör till de kategorier som avses i artikel 1.

2. För detta ändamål, och utan att det påverkar tillämp-
ningen av relevanta regler som gäller för personers fria rörlig-
het enligt gemenskapslagstiftningen, skall ett individuellt eller
kollektivt förflyttningsförordnande eller beslut om utstatione-
ring vid EU:s institutioner vara tillräckligt.

Artikel 3

Den militära och civila personalen och deras underhållsberätti-
gade personer är skyldiga att respektera den mottagande statens
lag och avstå från all verksamhet som inte överensstämmer
med innebörden i detta avtal.

Artikel 4

För detta avtal skall följande gälla:

1. Körkort som utfärdas av de militära myndigheterna i den
sändande staten skall erkännas på den mottagande statens
territorium för jämförbara militärfordon i medlemsstaterna.

2. Hälso- och sjukvård och tandvård får tillhandahållas av le-
gitimerad personal från vilken medlemsstat som helst till
personalen vid styrkor och högkvarter från alla övriga med-
lemsstater.

Artikel 5

Militär och civil personal som berörs skall bära uniform enligt
de reglementen som gäller i den sändande staten.

Artikel 6

Fordon med en särskild registreringsskylt för den sändande
statens väpnade styrkor eller förvaltning skall förutom registre-
ringsnumret ha en tydlig nationalitetsbeteckning.

DEL II

BESTÄMMELSER SOM BARA ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DE MILI-
TÄR OCH CIVIL PERSONAL SOM UTSTATIONERAS TILL EU:s

INSTITUTIONER

Artikel 7

Militär och civil personal som utstationeras till EU:s institutio-
ner får inneha och bära vapen i enlighet med artikel 13 när de
arbetar vid högkvarter eller styrkor som kan komma att ställas
till EU:s förfogande inom ramen för förberedande och genom-
förande av sådana insatser som avses i artikel 17.2 i FEU,
inbegripet övningar, eller när de deltar i uppdrag i samband
med sådana insatser.

Artikel 8

1. Militär och civil personal som utstationeras till EU:s in-
stitutioner skall åtnjuta immunitet mot varje slag av rättsligt
förfarande när det gäller i tjänsten gjorda, skriftliga eller munt-
liga uttalanden samt i tjänsten utförda handlingar; immuniteten
skall kvarstå även när de har avslutat sin tjänstgöring.

2. Den immunitet som avses i denna artikel skall beviljas i
EU:s intresse och inte till förmån för de berörda personerna.

3. Både den behöriga myndigheten i den sändande staten
och de berörda EU-institutionerna skall upphäva immuniteten
för militär eller civil personal som är utstationerad till EU:s
institutioner, om immuniteten skulle hindra att rättvisa skipas
och om denna behöriga myndighet och den berörda EU-insti-
tutionen kan göra detta utan att det skadar Europeiska unio-
nens intressen.

4. EU:s institutioner skall alltid samarbeta med behöriga
myndigheter i medlemsstaterna för att underlätta rättskip-
ningen och skall vidta åtgärder för att hindra missbruk av
den immunitet som tillerkänns enligt denna artikel.

5. Om en behörig myndighet eller rättsinstans i en med-
lemsstat anser att missbruk av immunitet som tillerkänns enligt
denna artikel har förekommit, skall den behöriga myndigheten
i den sändande staten och den berörda EU-institutionen på
begäran samråda med den behöriga myndigheten i den berörda
medlemsstaten för att avgöra om sådant missbruk verkligen har
förekommit.
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6. Om samrådet inte leder till ett för båda parter tillfreds-
ställande resultat, skall tvisten prövas av den berörda EU-insti-
tutionen i syfte att finna en lösning.

7. Om tvisten inte kan lösas, skall den berörda EU-institu-
tionen anta detaljerade arrangemang för dess lösning. Vad rådet
beträffar, skall sådana arrangemang antas enhälligt.

DEL III

BESTÄMMELSER SOM ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA PÅ HÖG-
KVARTEREN OCH PÅ STYRKORNA SAMT PÅ DEN MILITÄRA

OCH CIVILA PERSONAL SOM TJÄNSTGÖR DÄR

Artikel 9

Inom ramen för förberedandet och genomförandet av de insat-
ser som avses i artikel 17.2 i FEU, inbegripet övningar, skall
högkvarteren och styrkorna och den personal vid dessa som
avses i artikel 1 samt deras utrustning tillåtas transitering och
tillfällig förläggning på en medlemsstats territorium med för-
behåll för godkännande från den statens behöriga myndigheter.

Artikel 10

Militär och civil personal skall erhålla akut läkar- och tandlä-
karvård samt sjukhusvård på samma villkor som jämförbar
personal i den mottagande staten.

Artikel 11

Med förbehåll för de avtal och arrangemang som är i kraft eller
som kan komma att ingås av de behöriga myndigheterna i den
mottagande staten och den sändande staten efter det att detta
avtal har trätt i kraft, skall enbart den mottagande statens
myndigheter ha ansvar för att vidta lämpliga åtgärder för att
byggnader och mark som förbanden, de operativa enheterna
och de övriga organen kan behöva samt tillhörande tjänster
ställs till deras förfogande. Avtalen och arrangemangen skall i
möjligaste mån överensstämma med reglementena om inkvar-
tering och förläggning av liknande förband, operativa enheter
och övriga organ i den mottagande staten.

Såvida det inte finns ett arrangemang som föreskriver motsat-
sen, skall den mottagande statens lagar gälla för de rättigheter
och skyldigheter som vistelsen i eller användningen av bygg-
nader, mark och tjänster medför.

Artikel 12

1. Förband, operativa enheter och organ som normalt består
av militär eller civil personal skall ha rätt att enligt avtal med
den mottagande staten upprätthålla ordningen i alla de läger,

inrättningar, högkvarter eller andra anläggningar som uteslu-
tande används av dem. Förbandens, de operativa enheternas
och organens polis får vidta alla lämpliga åtgärder för att upp-
rätthålla ordning och säkerhet i anläggningarna.

2. Utanför anläggningarna skall den polis som avses i punkt
1 användas endast efter överenskommelse med den mottagande
statens myndigheter och i samarbete med dessa, och endast i
den mån det är nödvändigt för att upprätthålla disciplin och
ordning bland medlemmarna av förbanden, de operativa enhe-
terna eller organen.

Artikel 13

1. Militär personal får inneha och bära tjänstevapen, under
förutsättning att de har tillstånd till detta genom order och efter
överenskommelse med myndigheterna i den mottagande staten.

2. Civil personal får äga och bära tjänstevapen, under för-
utsättning att de har tillstånd till detta enligt nationella före-
skrifter i den sändande staten och efter medgivande av myn-
digheterna i den mottagande staten.

Artikel 14

Högkvarteren och styrkorna skall ha rätt till samma lättnader i
fråga om post och telekommunikationer, transportlättnader
och nedsatta avgifter som styrkorna i vistelsestaten, i enlighet
med regler och föreskrifter i den staten.

Artikel 15

1. Ett högkvarters arkiv och andra officiella dokument som
förvaras i lokaler som används av högkvarteret eller som in-
nehas av vederbörligen godkända medlemmar av högkvarteret
skall vara okränkbara, utom om högkvarteret har avstått från
denna typ av immunitet. Högkvarteret skall på begäran av den
mottagande staten och i närvaro av en företrädare för den
staten styrka dokumentens art, för att man skall kunna bekräfta
att de omfattas av immunitet enligt denna artikel.

2. Om en behörig myndighet eller en rättslig instans i den
mottagande staten anser att ett missbruk av den okränkbarhet
som ges genom denna artikel har ägt rum, skall rådet på be-
gäran samråda med de behöriga myndigheterna i den motta-
gande staten för att fastställa huruvida ett sådant missbruk har
ägt rum.

3. Om samrådet inte leder till ett för båda berörda parter
tillfredsställande resultat, skall tvisten prövas av rådet i syfte att
finna en lösning. Om tvisten inte kan lösas, skall rådet enhälligt
anta detaljerade arrangemang för dess lösning.
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Artikel 16

För undvikande av dubbelbeskattning gäller följande, vid till-
lämpningen av konventioner om dubbelbeskattning ingångna
mellan medlemsstater, utan att det påverkar den mottagande
statens rätt att beskatta militär och civil personal som är med-
borgare i eller som har sin hemvist i den mottagande staten:

1. Om beskattning av något slag i den mottagande staten beror
av den skattskyldiges bostad eller hemvist, skall de perioder
då militär eller civil personal befinner sig på den motta-
gande statens territorium enbart i egenskap av militär eller
civil personal inte räknas som en bosättningsperioder eller
som perioder som skapar ändring av bostad eller hemvist
vid beskattningen.

2. Militär och civil personal skall i den mottagande staten vara
befriade från skatt på löner och ersättningar som utbetalas
till dem av den sändande staten i deras egenskap av sådan
personal samt från skatt på allt lösöre som tillhör dem och
som finns i den mottagande staten enbart på grund av deras
tillfälliga närvaro i den staten.

3. Denna artikel skall inte förhindra beskattning av militär eller
civil personal för all annan lönsam verksamhet som de kan
tänkas ägna sig åt i den mottagande staten, utöver anställ-
ningen som sådan personal, och, utom när det gäller den
lön, de ersättningar och det lösöre som avses i punkt 2,
skall denna artikel inte utgöra något hinder för beskattning
som militär eller civil personal är underkastad enligt den
mottagande statens lag, även om han/hon anses ha sin bo-
stad eller sitt hemvist utanför denna stats territorium.

4. Denna artikel skall inte tillämpas på avgifter: ”Avgift” inne-
bär tullar och alla övriga avgifter och skatter som skall
betalas på import eller export i förekommande fall, utom
pålagor och skatter som endast utgör betalning för utförda
tjänster.

Artikel 17

1. Den sändande statens myndigheter skall ha rätt att utöva
all jurisdiktion i brottmål och disciplinärenden som den sän-
dande statens lagstiftning ger dem gentemot såväl militär som
civil personal om denna civila personal omfattas av den lags-
tiftning som styr samtliga eller vissa av de väpnade styrkorna i
den sändande staten, med anledning av dess utstationering vid
dessa styrkor.

2. Den mottagande statens myndigheter skall ha rätt att
utöva sin jurisdiktion gentemot militär och civil personal och
dess underhållsberättigade personer för brott som begås på den
mottagande statens territorium och är straffbelagda enligt
denna stats lagstiftning.

3. Den sändande statens myndigheter skall ha rätt att utöva
exklusiv jurisdiktion gentemot såväl militär som civil personal,

om denna civila personal omfattas av den lagstiftning som styr
samtliga eller vissa av de väpnade styrkorna i den sändande
staten, med anledning av deras utstationering vid dessa styrkor,
för brott som är straffbelagda enligt den sändande statens lag-
stiftning, inklusive sådana brott mot den sändande statens sä-
kerhet som inte omfattas av den mottagande statens lagstift-
ning.

4. Den mottagande statens myndigheter skall ha rätt att
utöva exklusiv jurisdiktion gentemot militär och civil personal
och dess underhållsberättigade personer för brott som är straff-
belagda enligt den mottagande statens lagar, inklusive sådana
brott mot den mottagande statens säkerhet som inte omfattas
av den sändande statens lagstiftning.

5. Följande skall anses utgöra brott mot statens säkerhet
enligt punkterna 3, 4 och 6 i denna artikel:

a) Förräderi.

b) Sabotage, spioneri eller brott mot lagstiftningen om stats-
hemligheter eller mot det nationella försvaret.

6. Vid fall av konkurrerande jurisdiktion skall följande regler
tillämpas:

a) Den sändande statens behöriga myndigheter skall ha rätt att
med förtur utöva sin jurisdiktion gentemot såväl militär som
civil personal, om denna civila personal omfattas av den
lagstiftning som styr samtliga eller vissa av de väpnade styr-
korna i den sändande staten, med anledning av dess utsta-
tionering vid dessa styrkor, i fråga om följande:

i) Brott som endast skadar den sändande statens säkerhet
eller egendom eller brott som endast skadar militär eller
civil personal från den sändande staten eller underhålls-
berättigade personer i fråga om person eller egendom.

ii) Brott till följd av handling eller försummelse i tjänsten.

b) Vid andra brott skall den mottagande statens myndigheter
med förtur utöva sin jurisdiktion.

c) Om den stat som har rätt att med förtur utöva sin juris-
diktion beslutar att avstå från denna rätt, skall den snarast
möjligt underrätta den andra statens myndigheter om detta.
Myndigheterna i den stat som har rätt att med förtur utöva
sin jurisdiktion skall välvilligt behandla en begäran från den
andra statens myndigheter om att avstå från denna rätt om
den andra staten anser detta vara av särskild vikt.

7. Bestämmelserna i denna artikel skall inte medföra rätt för
den sändande statens myndigheter att utöva jurisdiktion gente-
mot medborgare i den mottagande staten eller personer som
har sitt hemvist där, såvida de inte är medlemmar av den
sändande statens väpnade styrkor.
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Artikel 18

1. Varje medlemsstat skall avstå från att begära ersättning av
en annan medlemsstat för skador som uppstått på egendom
som tillhör staten och som används inom ramen för förbere-
dande och genomförande av de insatser som avses i artikel
17.2 i FEU, inbegripet övningar,

a) om skadan orsakas av militär eller civil personal från den
andra medlemsstaten vid tjänsteutövning inom ramen för de
ovannämnda insatserna, eller

b) om skadan orsakas av den andra medlemsstatens fordon,
fartyg eller luftfartyg, när dessa används av dess styrkor,
förutsatt antingen att det fordon, fartyg eller luftfartyg
som orsakade skadan användes inom ramen för de ovan-
nämnda insatserna eller att skadan orsakades på egendom
som används under samma villkor.

En medlemsstat skall även avstå från att begära ersättning för
bärgning tills sjöss från andra medlemsstater, förutsatt att det
fartyg eller den last som bärgats är en medlemsstats egendom
och används av dess väpnade styrkor inom ramen för de ovan-
nämnda insatserna.

2. a) Vid andra skador än skador som orsakas eller uppstår så
som anges i punkt 1 på en medlemsstats egendom som
är belägen på medlemsstatens territorium skall den andra
medlemsstatens ansvar och skadebeloppet avgöras ge-
nom förhandling mellan de medlemsstaterna, om de
inte enas om annat.

b) Varje medlemsstat skall emellertid avstå från att begära
skadestånd, om skadan understiger ett visst belopp, som
skall fastställas genom enhälligt beslut av rådet.

Varje annan medlemsstat vars egendom har skadats vid
samma olycka skall också avstå från sitt krav upp till de
belopp som anges ovan.

3. Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 skall uttrycket ”en
medlemsstats egendom” omfatta fartyg som chartrats obeman-
nade av en medlemsstat eller rekvirerats av medlemsstaten med
ett kontrakt om obemannad charter eller tagits såsom pris,
utom den del av förlustrisken och ansvaret som ett annat organ
än medlemsstaten står för.

4. Varje medlemsstat skall avstå från att begära skadestånd
av en annan medlemsstat, om militär eller civil personal vid
dess styrkor har skadats eller omkommit i tjänsten.

5. Skadeståndskrav (utom till följd av avtal eller på grund av
att punkt 6 eller 7 är tillämplig) på grund av en handling eller
underlåtenhet som militär eller civil personal har begått i tjäns-
ten eller på grund av en annan handling, underlåtenhet eller
olycka som en styrka är lagligen ansvarig för och som på den

mottagande statens territorium skadat en annan tredje part än
någon av medlemsstaterna skall behandlas av den mottagande
staten enligt följande bestämmelser:

a) Skadeståndskrav skall lämnas in, behandlas och regleras eller
prövas i enlighet med de lagar och andra författningar i den
mottagande staten som är tillämpliga på krav som härrör
från dess egna väpnade styrkors verksamheter.

b) Den mottagande staten får bedöma alla sådana krav och
betala det belopp som överenskommits eller fastställs ge-
nom dom i dess egen valuta.

c) Betalningen skall vara slutgiltigt bindande för de berörda
medlemsstaterna, vare sig den följer av en direkt uppgörelse
i ärendet, av ett avgörande i den behöriga domstolen i den
mottagande staten eller av ett slutligt avgörande i en sådan
domstol om nekad betalning.

d) Skadestånd som betalas av den mottagande staten skall
meddelas de berörda medlemsstaterna, som samtidigt skall
få del av alla detaljer och ett förslag till fördelning i enlighet
med leden e i, ii och iii. Om inget svar har inkommit inom
två månader, skall förslaget till fördelning anses vara god-
känt.

e) Kostnaden för att uppfylla krav enligt leden a-d och punkt 2
skall fördelas mellan medlemsstaterna på följande sätt:

i) När endast en sändande stat är ansvarig, skall skade-
ståndsbeloppet fördelas med 25 % av beloppet för den
mottagande staten och 75 % för den sändande staten.

ii) När mer än en stat är ansvarig för skadan, skall skade-
ståndsbeloppet fördelas lika mellan de ansvariga sta-
terna; om den mottagande staten inte är en av de an-
svariga staterna, skall emellertid dess bidrag vara hälften
av varje sändande stats bidrag.

iii) Om skadan har orsakats av medlemsstaternas styrkor
utan att det är möjligt att tydligt tillskriva en eller flera
av styrkorna skadan, skall skadeståndsbeloppet fördelas
lika mellan de berörda medlemsstaterna; om den motta-
gande staten inte är en av de stater vars styrkor har
orsakat skadan, skall emellertid dess bidrag vara hälften
av varje sändande stats bidrag.

iv) Varje halvår skall en förteckning över de belopp som
den mottagande staten betalat under det föregående hal-
våret för de ärenden där en förslagen procentuell för-
delning har godkänts skickas till de berörda sändande
staterna tillsammans med en begäran om återbetalning.
Återbetalningen skall göras snarast, i den mottagande
statens valuta.
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f) I de fall då en medlemsstat, på grund av att bestämmelserna
i leden b och e tillämpas, åläggs en alltför betungande kost-
nad, kan denna medlemsstat begära att de övriga berörda
medlemsstaterna reglerar ärendet genom förhandling sinse-
mellan på en annan grundval.

g) En dom mot militär eller civil personal får inte verkställas,
om domen har avkunnats i den mottagande staten i en tvist
som har sin grund i tjänstens utförande.

h) Utom om led e skall tillämpas på ett skadeståndskrav som
omfattas av punkt 2, skall bestämmelserna i denna punkt
inte tillämpas på krav med anledning av eller i samband
med framförande eller drift av ett fartyg, lastning eller loss-
ning eller transport av en last, utom krav för dödsfall eller
personskada på vilka punkt 4 inte är tillämplig.

6. Krav riktade mot militär eller civil personal på grundval
av ohederliga handlingar eller försummelser utanför tjänsten
skall behandlas på följande sätt:

a) Den mottagande statens myndigheter skall utreda skade-
ståndskravet och fastställa ett rättvist och rimligt skadestånd
för käranden, med beaktande av alla omständigheter i fallet,
inklusive den skadelidande personens uppförande, samt ut-
arbeta en rapport om ärendet.

b) Rapporten skall skickas till den sändande statens myndighe-
ter, som skyndsamt skall avgöra om de skall utbetala ett
skadestånd i godo och i så fall vilket beloppet.

c) Om ett erbjudande om skadestånd i godo framförs och
godtas som fullständig ersättning av käranden, skall den
sändande statens myndigheter själva betala skadeståndet
och underrätta vistelsestatens myndigheter om sitt beslut
och det belopp som utbetalats.

d) Bestämmelserna i denna punkt skall inte påverka behörig-
heten för domstolarna i den mottagande staten att pröva
anspråk mot militär eller civil personal så vitt en fullt till-
fredsställande betalning inte har gjorts.

7. Skadeståndskrav som grundar sig på otillåten användning
av en sändande stats styrkors fordon skall behandlas i enlighet
med punkt 6, utom om förbandet, den operativa enheten eller
organet i fråga är lagligen ansvarigt.

8. Vid tvist om huruvida militär eller civil personals otill-
börliga handling eller försummelse har ägt rum i tjänsten eller
huruvida användningen av ett fordon som tillhör den sändande
statens styrkor har varit otillåten skall ärendet regleras genom
förhandling mellan de berörda medlemsstaterna.

9. Den sändande staten får inte, när det gäller den civilrätts-
liga behörigheten för den mottagande statens domstolar, åbe-
ropa immunitet mot den mottagande statens domstolars behö-
righet för militärer och civil personal, utom i den omfattning
som anges i punkt 5 g.

10. Den sändande statens och den mottagande statens myn-
digheter skall bistå varandra i anskaffandet av det bevismaterial
som behövs för rättvisa förhandlingar och beslut avseende ska-
deståndskrav som berör medlemsstaterna.

11. Eventuella tvister i samband med regleringen av krav
vilka inte kan regleras genom förhandlingar mellan de berörda
medlemsstaterna skall hänskjutas till en skiljedomare som, ge-
nom överenskommelse mellan de berörda medlemsstaterna,
skall utses bland sådana medborgare i den mottagande staten
vilka innehar eller har innehaft ett högt domarämbete. Om de
berörda medlemsstaterna inte inom två månader kan enas om
en skiljedomare, kan var och en av de berörda medlemsstaterna
begära att ordföranden för Europeiska gemenskapernas dom-
stol utser en person med ovan nämnda kvalifikationer.

DEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

1. Detta avtal skall godkännas av medlemsstaterna i enlighet
med deras respektive konstitutionella krav.

2. Medlemsstaterna skall till generalsekreteraren för Euro-
peiska unionens råd anmäla när de har avslutat de konstitutio-
nella förfarandena för godkännande av detta avtal.

3. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra
månaden efter att den sista medlemsstaten har inkommit med
anmälan om att dess konstitutionella förfaranden som avses i
punkt 2 har avslutats.

4. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall
vara depositarie för detta avtal. Depositarien skall i Europeiska
unionens officiella tidning offentliggöra detta avtal och, efter det
att de konstitutionella förfarandena i punkt 2 har avslutats, ett
meddelande om dess ikraftträdande.

5. a) Detta avtal skall endast vara tillämpligt på Europeiska
unionens medlemsstaters moderland.

b) Varje medlemsstat kan meddela generalsekreteraren för
Europeiska unionens råd att detta avtal även skall till-
lämpas på andra territorier för vilkas internationella för-
bindelser staten är ansvarig.
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6. a) Bestämmelserna i delarna I och III i detta avtal endast
vara tillämpliga på sådana högkvarter och styrkor samt
den personal vid dessa som kan komma att ställas till
EU:s förfogande inom ramen för förberedande och ge-
nomförande av de insatser som avses i artikel 17.2 i
EU-fördraget, inbegripet övningar, i den mån dessa hög-
kvarters eller styrkors samt deras personals status inte
regleras genom något annat avtal.

b) I de fall då dessa högkvarters och styrkors och deras
personals status regleras genom ett annat avtal och då
dessa högkvarter och styrkor samt deras personal är
verksamma i ovan nämnda sammanhang, får särskilda
arrangemang ingås mellan EU och de berörda staterna
och organisationerna för att avgöra vilket avtal som skall
tillämpas på den berörda operationen eller övningen.

c) I de fall där det inte har varit möjligt att ingå sådana
särskilda arrangemang skall det andra avtalet förbli till-
lämpligt för den berörda operationen eller övningen.

7. I de fall då tredje länder deltar i verksamhet på vilken det
här avtalet är tillämpligt får avtal eller arrangemang som regle-
rar sådan medverkan inbegripa en bestämmelse om att det här
avtalet inom ramen för de verksamheterna även är tillämpligt
på dessa tredje stater.

8. Bestämmelserna i detta avtal får ändras genom enhällig
skriftlig överenskommelse mellan företrädarna för Europeiska
unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de noviembre de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Νοεµβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the seventeenth day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le dix-sept novembre deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addi' diciassette novembre duemilatre.

Gedaan te Brussel, de zeventiende november tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Novembro de dois mil e três.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde november tjugohundratre.
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Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de España
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Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk de Nederlanden
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Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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BILAGA

UTTALANDEN

UTTALANDE AV EU:S MEDLEMSSTATER

När detta avtal har undertecknats kommer medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att så snart som möjligt uppfylla
kraven enligt sina egna konstitutionella förfaranden, så att detta avtal snarast kan träda i kraft.

UTTALANDE AV DANMARK

Danmark erinrade vid undertecknandet av detta avtal om protokoll nr 5 om Danmarks ställning som fogats till
Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Danmarks godkännande
av avtalet kommer att ske i enlighet med protokoll 5, och eventuella förbehåll eller uttalanden som Danmark måste göra
i detta sammanhang skall begränsas till tillämpningsområdet för del II i ovan nämnda protokoll och skall inte på något
sätt hindra att avtalet träder i kraft och att det tillämpas fullt ut av de andra medlemsstaterna.

UTTALANDE FRÅN IRLAND

Ingenting i detta avtal, särskilt inte artiklarna 2, 9, 11, 12, 13 och 17, skall legitimera eller kräva lagstiftning eller någon
annan åtgärd från Irlands sida, vilken är förbjuden av Irlands konstitution och, särskilt, artikel 15.6.2 i denna.

UTTALANDE FRÅN REPUBLIKEN ÖSTERRIKE OM ARTIKEL 17 I AVTALET

Österrike godkänner den sändande statens militära myndigheters jurisdiktion enligt artikel 17 i avtalet mellan Europeiska
unionens medlemsstater om status för den militära och civila personal som utstationeras vid Europeiska unionens
militära stab, för de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens förfogande inom
ramen för förberedande och genomförande av de insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen,
inbegripet övningar, samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna som ställs till Europeiska unionens
förfogande i detta sammanhang (EU SOFA (EU-avtal om styrkornas status)) men godkänner inte att domstolar i en
sändande stat utövar jurisdiktion på Österrikes territorium.

UTTALANDE AV SVERIGE

Sveriges regering förklarar härmed att artikel 17 i detta avtal inte innebär någon rätt för den sändande staten att utöva
jurisdiktion på Sveriges territorium. I synnerhet ger denna bestämmelse inte den sändande staten någon rätt att inrätta
domstolar eller verkställa domar inom Sveriges territorium.

Detta påverkar inte på något sätt fördelningen av jurisdiktion mellan den sändande staten och den mottagande staten
enligt artikel 17. Inte heller påverkar det den sändande statens rätt att utöva sådan jurisdiktion inom sitt eget territorium
när de personer som omfattas av artikel 17 återvänt till den sändande staten.

Detta hindrar inte heller att lämpliga åtgärder som omedelbart krävs för att garantera upprätthållande av ordning och
säkerhet inom styrkan vidtas inom Sveriges territorium av den sändande statens militära myndigheter.
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