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Statsrådets förordning
om beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, 

om privilegier och immunitet för Athena

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft
av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för
medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena
(1215/2004):

1 §
Det i Bryssel den 28 april 2004 antagna beslutet av företrädarna för medlemsstaternas

regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena är i kraft från den
1 januari 2021 enligt vad som har avtalats.

Beslutet har godkänts av riksdagen den 26 november 2004 och av statsrådets allmänna
sammanträde den 21 december 2004. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd
har underrättats om godkännandet den 31 december 2004.

2 §
De bestämmelser i beslutet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som

förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privile-
gier och immunitet för Athena (1215/2004) träder i kraft den 3 januari 2023.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2023.

Helsingfors den 29 december 2022

Utrikesminister Pekka Haavisto

Lagstiftningsråd Annika Naskila
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MEDLEMSSTATERNAS REGERINGS-

FÖRETRÄDARES KONFERENS 

 

BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR 

MEDLEMSSTATERNAS REGERING-

AR, FÖRSAMLADE I RÅDET 

 

av den 28 april 2004 

 

om privilegier och immunitet för Athena 

 

(2004/582/EG) 

 

FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMS-

STATERNAS REGERINGAR, FÖRSAM-

LADE I EUROPEISKA UNIONENS RÅD, 

HAR BESLUTAT FÖLJANDE 

med beaktande av Fördraget om Europeis-

ka unionen (FEU), särskilt avdelning V i det-

ta, och av följande skäl: 

(1) Athena är den mekanism som inrättades 

genom rådets beslut 2004/197/GUSP
1

 för att 

förvalta finansieringen av de gemensamma 

kostnaderna för Europeiska unionens opera-

tioner med militära eller försvarsmässiga 

konsekvenser. Vissa privilegier och viss im-

munitet är nödvändiga för att göra det lättare 

för Athena att fungera på lämpligt sätt enbart 

i Europeiska unionens och dess medlemssta-

ters intresse. 

(2) I skattehänseende anser medlemsstaterna 

att Athena uppfyller kriterierna för skattebe-

frielse enligt artikel 15.10 i rådets sjätte di-

rektiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om 

harmonisering av medlemsstaternas lagstift-

ning rörande omsättningsskatter – Gemen-

samt system för mervärdesskatt: enhetlig be-

räkningsgrund
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 och artikel 23.1 i rådets di-

rektiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 

om allmänna regler för punktskattepliktiga 

varor och om innehav, flyttning och över-

vakning av sådana varor
3

. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJAN-

DE. 

 

——— 
1

EUT L 63, 28.2.2004, s. 68. 

2

EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat 

genom kommissionens förordning (EG) nr 290/2004 

(EUT L 50, 20.2.2004, s. 5). 

3

EGT L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat 

genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 

16.5.2003, s. 36). 

 

Artikel 1 

Egendom, medel och tillgångar som tillhör 

Athena eller som på medlemsstaternas väg-

nar förvaltas av Athena skall, var de än finns 

på medlemsstaternas territorium och vem 

som än förfogar över dem, vara immuna mot 

genomsökning, beslag, rekvisition, konfiska-

tion eller varje annan form av administrativ 

eller juridisk tvångsåtgärd. 

 

 

Artikel 2 

Athenas arkiv skall vara okränkbara. 

 

 

Artikel 3 

1. Inom ramen för Athenas officiella verk-

samhet skall tillgångar, inkomster och övrig 

egendom som tillhör Athena eller som på 

medlemsstaternas vägnar förvaltas av Athena 

vara befriade från alla direkta skatter. 

2. Inköp och förvärv som görs av Athena 

skall vara befriade från alla indirekta skatter 

som ingår i priset på lös eller fast egendom 

och på tjänster som förvärvas för tjänstebruk 

och som innebär en avsevärd utgift. Befriel-

sen ges genom återbetalning eller avskriv-

ning. 

3. Ingen befrielse skall beviljas för skatter 

som enbart utgör avgifter för allmännyttiga 

tjänster. 

 

 

Artikel 4 

Medlemsstaterna skall tillåta Athena att på 

tjänstens vägnar kommunicera fritt utan be-

hov av tillstånd och skall skydda dess rätt till 

detta. Athena skall ha rätt att använda koder 

och att sända och ta emot officiell korre-

spondens och andra officiella meddelanden 

genom kurir eller i förseglade väskor för vil-

ka samma privilegier och samma immunitet 

skall gälla som för diplomatiska kurirer och 

väskor. 

 

 

Artikel 5 

Artiklarna 1–4 skall gälla utom när Athe-

nas särskilda kommitté uttryckligen i något 

särskilt fall har avstått från immuniteten och 

privilegiet. 
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Artikel 6 

Detta beslut träder i kraft den 1 november 

2004 under förutsättning att samtliga med-

lemsstater då har underrättat rådets general-

sekretariat om att de förfaranden som krävs 

för genomförandet inom deras nationella 

rättssystem definitivt eller preliminärt har 

slutförts. 

 

Artikel 7 

Detta beslut skall offentliggöras i Europe-

iska unionens officiella tidning. 

 

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde 

april tjugohundrafyra. 

 

 

(underteckningar) 
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