RP 204/2004 rd

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för medlemsstaternas
regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena samt med förslag till lag om sättande i
kraft av de bestämmelser i beslutet som hör till området
för lagstiftningen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att riksdagen tresse. Om sådana privilegier och sådan imskall godkänna det i Bryssel i april 2004 an- munitet avtalades genom beslut av företrätagna beslutet av företrädarna för medlems- darna för medlemsstaternas regeringar, förstaternas regeringar, församlade i rådet, om samlade i rådet.
privilegier och immunitet för mekanismen
Avsikten är att beslutet om privilegier och
Athena samt lagen om sättande i kraft av de immunitet för Athena skall träda i kraft i börbestämmelser i beslutet som hör till området jan av november 2004, förutsatt att samtliga
för lagstiftningen.
gamla medlemsstater då har underrättat råEuropeiska unionens råd har i februari dets generalsekretariat om att de förfaranden
2004 beslutat att inrätta mekanismen Athena som krävs för genomförandet inom deras naför att förvalta finansieringen av de gemen- tionella rättssystem har slutförts. Medlemssamma kostnaderna för unionens operationer staternas interna förfaranden är ännu på hälft
med militära eller försvarsmässiga konse- när denna proposition avlåts. Avsikten är att
kvenser. Vissa privilegier och viss immunitet den lag som ingår i propositionen skall träda
är nödvändiga för att göra det lättare för i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom
Athena att fungera på lämpligt sätt i Europe- förordning av statsrådet samtidigt som besluiska unionens och dess medlemsstaters in- tet träder i kraft.
—————

ALLMÄN MOTIVERING
1. Nuläge

Europeiska rådet som sammanträdde i Helsingfors den 1011 december 1999 beslutade att de medlemsstater som frivilligt deltar i
EU-ledda operationer skall senast 2003 vara i
stånd att inom 60 dagar sätta in och därefter
under minst ett år underhålla styrkor på upp
till 50 00060 000 man som klarar av hela
skalan av Petersbergsuppgifter. Europeiska
unionens råd beslutade den 22 september
292400

2003 att unionen borde få den flexibla kapacitet som är nödvändig för att hantera finansieringen av gemensamma kostnader för militära operationer av olika storleksordning,
beskaffenhet eller angelägenhetsgrad, särskilt
genom att en permanent finansieringsmekanism inrättas senast den 1 mars 2004 för finansieringen av gemensamma kostnader för
Europeiska unionens alla framtida militära
operationer.
Europeiska unionens råd antog den 23 feb-
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ruari 2004 beslutet 2004/197/GUSP om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med
militära eller försvarsmässiga konsekvenser
(EUT L 63, 28.2.2004 s. 68). Beslutet innehåller bestämmelser om inrättande av mekanismen, rättskapacitet, organisationsstruktur,
förvaltning, budget, bidragsgivande tredje
länder, bankkonton, gemensamma kostnader,
bidrag och återbetalningar, verkställande av
utgifterna, slutdestination för den utrustning
och infrastruktur som finansieras gemensamt,
revision och redovisning samt rättsligt ansvar. Beslutet om inrättande av Athena skall
värderas och vid behov granskas efter varje
operation. Den första värderingen skall utföras fram till slutet av år 2004 i ljuset av operationerna Artemis och Althea.
Beslutet om inrättande av Athena eller den
gällande lagstiftningen har inte ansetts garantera de privilegier och den immunitet som är
nödvändiga för Athenas verksamhet. För
närvarande betalar Athene skatt på ränteinkomster på sina bankkonton för Belgien. Det
betalas mervärdeskatt för de förvärv som
Athene utfört på Europeiska unionens område för operationen Althea. Ett särskilt beslut
av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, har varit nödvändigt speciellt för att anordna immunitet för
Athenas egendom och tillgångar, okränkbarhet av arkiven, befrielse från direkta och indirekta skatter och skyddad korrespondens.
2. Propositionens mål och de viktigaste förslagen

Syftet med beslutet är att i detalj definiera
de privilegier och den immunitet som är
nödvändiga för Athenas verksamhet. Enligt
beslutet är den egendom, de medel och de
tillgångar som tillhör Athena eller som på
medlemsstaternas vägnar förvaltas av Athena
immuna mot genomsökning, beslag, rekvisition och konfiskation. Athenas arkiv är
okränkbara. De tillgångar, inkomster och övrig egendom, som tillhör Athena eller som på
medlemsstaternas vägnar förvaltas av Athena
är befriade från alla direkta skatter. Inköp
och förvärv som görs av Athena är befriade
från alla indirekta skatter som ingår i deras

pris. Athena har rätt att kommunicera utan
något särskilt tillstånd, att använda koder och
kurir.
Propositionens mål är att få riksdagens
godkännande för beslutet om privilegier och
immunitet för Athena. I propositionen ingår
också ett förslag till en lag genom vilken de
bestämmelser i beslutet som hör till området
för lagstiftningen sätts i kraft.
3. Propositionens verkningar

Syftet med beslutet är att definiera de privilegier och den immunitet som är nödvändiga
för Athenas verksamhet. Beslutets bestämmelser är detaljerade och den avsedda effekten kan nås omedelbart med stöd av beslutets
bestämmelser och blankettlagen.
Enligt beslutet är de tillgångar, inkomster
och den övriga egendom som tillhör Athena
eller som på medlemsstaternas vägnar förvaltas av Athena befriade från alla direkta skatter. Inköp och förvärv som görs av Athena är
befriade från alla indirekta skatter som ingår
i deras pris. Beslutets verkningar för den offentliga ekonomin är ringa för Finlands del.
4. Beredningen av propositionen

Beslutet om privilegier och immunitet för
Athena förbereddes från och med februari
2004 i arbetsgruppen av unionens råds utrikesråd. I Finland förbereddes ärendet i samarbete mellan utrikesministeriet och försvarsministeriet. Finlands ändringsförslag
beaktades vid formuleringen av beslutet.
Riksdagens utrikesutskott har fått information om beslutets beredning den 7 april 2004
med stöd av 97 § grundlagen (USP 11/2004
rd). Statsrådets allmänna sammanträde beviljade de erforderliga befogenheterna för undertecknande av beslutet den 15 april 2004.
Finland undertecknade beslutet tillsammans
med de övriga dåvarande medlemsstaterna
den 28 april 2004.
Regeringens proposition har beretts i utrikesministeriet. Utlåtanden om propositionsutkastet har begärts av justitieministeriet, försvarsministeriet och finansministeriet. De
synpunkter som framförts i utlåtandena har
beaktats i propositionen.
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DETALJMOTIVERING
1.

Beslutets innehåll och förhållande till lagstiftningen i Finland

Inledning. I inledningen till beslutet hänvisas till rådets beslut 2004/197/GUSP avseende inrättande av Athena och konstateras att
vissa privilegier och viss immunitet är nödvändiga för att göra det lättare för Athena att
fungera på lämpligt sätt enbart i Europeiska
unionens och dess medlemsstaternas intresse.
I inledningen fastställs även medlemsstaternas tolkning enligt vilken Athena uppfyller
kriterierna för skattebefrielse i enlighet med
sitt sjätte mervärdeskattedirektiv och punktskattedirektivet.
Artikel 1. Den egendom, de medel och de
tillgångar som tillhör Athena eller som på
medlemsstaternas vägnar förvaltas av Athena
är immuna mot genomsökning, beslag, rekvisition, konfiskation eller varje annan form av
administrativ eller juridisk tvångsåtgärd.
Bestämmelserna i artikel 1 i beslutet avviker i många avseenden från gällande lagstiftning i Finland. På grund av det stora antalet
avvikelser är det inte ändamålsenligt att i
denna regeringsproposition uttömmande utreda avvikelserna. Befrielse från tvångsåtgärder i fråga om egendom gäller olika administrativa och processuella tvångsmedel
och säkerhetsåtgärder. Om husrannsakan bestäms i 5 kap. tvångsmedelslagen (450/1987)
och om beslag i brottmål i lagens 3 och 4
kap. Bestämmelser om beslag som en säkerhetsåtgärd finns i viteslagen (1113/1990).
Bestämmelser om expropriation av egendom
finns bl.a. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977).
Bestämmelser om tvångsöverlåtelse av egendom och om vissa andra tvångsåtgärder mot
egendom under undantagsförhållanden finns
i beredskapslagen (1080/1991). Om förverkandepåföljd i samband med brott bestäms
bl.a. i strafflagen. Bestämmelser om verkställighet av domar och beslut finns i utsökningslagen.
Artikel 2. Enligt artikeln är Athenas arkiv
okränkbara. Artikelns bestämmelse om arkivens okränkbarhet avviker från finsk lagstift-

ning bl.a. i fråga om beslag och husrannsakan.
Artikel 3. Enligt artikeln är de tillgångar,
inkomster och den övriga egendom, som tillhör Athena eller som på medlemsstaternas
vägnar förvaltas av Athena inom ramen för
Athenas officiella verksamhet befriade från
alla direkta skatter. Inköp och förvärv som
görs av Athena är befriade från alla indirekta
skatter som ingår i priset på lös eller fast
egendom och på tjänster som förvärvas för
tjänstebruk och som innebär avsevärda pris.
Befrielsen kan beviljas genom återbetalning.
Befrielsen gäller inte för sådana skatter som
enbart utgör avgifter för allmännyttiga tjänster.
Enligt 81 § 1 mom. i grundlagen skall om
statsskatt bestämmas genom lag. Bestämmelserna i stycke 1 i artikeln avviker från gällande lagstiftning om direkta skatter. Enligt
gemenskapsrättens bestämmelser om harmoniserade skatter (mervärdesskatt och accis)
kan en internationell organisation i en annan
medlemsstat beviljas skatte- eller betalningsfrihet direkt med stöd av avtalet om skattefriheten har angetts i dokument om upprättandet av den internationella organisationen
eller i ett högkvarteravtal, förutsatt att värdstaten har godkänt organisationen som en internationell organisation. I beslutets inledning har inskrivits medlemsstaternas uppfattning enligt vilken Athena uppfyller kriterierna för skattebefrielse enligt artikel 15 punkt
10 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den
17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EUT L 145,
13.6.1977, s.1. Direktivet såsom det lyder
senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 290/2004 (EUT L 50,
20.2.2004, s.5) och artikel 23 punkt 1 i rådets
direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992
om allmänna regler för punktskattepliktiga
varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (EUT L 76,
23.3.1992, s.1. Direktivet såsom det lyder
senast ändrat genom förordning (EG) 807
(2003 EUT L 122, 16.5.2003, s. 36). Motsva-
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rande villkor för beviljande av skattefriheter
för en internationell organisation i en annan
medlemsstat ingår i 72 d § 2 mom. mervärdesskattelagen (1501/1993) och 16 § 7 punkten lagen om påförande av accis
(1469/1994). De privilegier och den immunitet i beslutet som gäller mervärdesskatter och
acciser är inte mera omfattande än de privilegier som i allmänhet beviljas internationella organisationer.
Artikel 4. Enligt artikeln tillåter medlemsstaterna Athena att på tjänstens vägnar kommunicera fritt utan behov av tillstånd. Athena
har rätt att använda koder och att sända och
ta emot officiell korrespondens och andra officiella meddelanden genom kurir eller i förseglade väskor för vilka samma privilegier
och samma immunitet gäller som för diplomatiska kurirer och väskor.
I 10 § 2 mom. i grundlagen föreskrivs att
brev- och telefonhemligheten samt hemligheten i fråga om andra förtroliga meddelanden
är okränkbar och i 12 § 1 mom. i grundlagen
föreskrivs om yttrandefrihet, till vilken bl.a.
hör rätten att framföra och sprida meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. Bestämmelserna i artikel 4 i beslutet gäller utnyttjande av dessa grundläggande fri- och
rättigheter. Genom bestämmelserna i artikeln
utvidgas tillämpningsområdet för bestämmelserna (diplomatiska kurirer och väskor) i
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördS 34/1970).
Artikel 5. Enligt artikeln tillämpas artiklarna 14 i beslutet utom när Athenas särskilda
kommitté uttryckligen i något särskilt fall har
avstått från privilegier och immunitet. Athenas särskilda kommitté har inrättas genom artikel 6 i rådets beslut 2004/197/GUSP.
Kommittén har en företrädare från varje
medlemsstat. Kommissionen deltar i den särskilda kommitténs möten utan att delta i omröstningar. Kommittén fattar sina beslut med
enhällighet och dess beslut är bindande.
Artikel 6. Beslutet om privilegier och immunitet för Athena träder i kraft den 1 november 2004 under förutsättning att samtliga
medlemsstater då har underrättat rådets generalsekretariat om att de förfaranden som
krävs för genomförandet inom deras nationella rättssystem definitivt eller preliminärt
har slutförts. Med medlemsstater menas i

detta sammanhang de stater som var medlemsstater i unionen när beslutet antogs.
Fram till tidpunkten för utfärdande av denna regeringsproposition har endast Nederländerna och Österrike underrättat om att deras
interna förfaranden har slutförts. Beslutet
träder således inte i kraft vid den avsedda
tidpunkten.
Artikel 7. Enligt artikeln offentliggörs beslutet i Europeiska unionens officiella tidning. Beslutet har offentliggjorts i den officiella tidningens nummer EUT L 261,
6.8.2004, s.125.
2.

Motivering till lagförslaget

1 §. Lagens 1 § innehåller en bestämmelse
genom vilken de bestämmelser i beslutet av
företrädarna för medlemsstaterna som hör till
området för lagstiftningen sätts i kraft på
lagnivå. För de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen redogörs nedan i
avsnittet om behovet av riksdagens samtycke
och behandlingsordning.
2 §. Lagen föreslås träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av
statsrådet, samtidigt som beslutet träder i
kraft för Finlands del. Enligt grundlagsutskottets utlåtande GrUU 49/2001 rd
hör behörigheten i ärenden som både till
sitt innehåll och sina konsekvenser kan jämföras med unionsfrågor enligt 93 § 2 mom. i
grundlagen till statsrådet. Förordningen om
ikraftträdande skall därmed i sådana fall utfärdas av statsrådet.
3.

Ikraftträdande

Avsikten är att beslutet om privilegier och
immunitet för Athena skall träda i kraft den 1
november 2004 under förutsättning att samtliga stater som varit medlemsstater i april
2004 då har underrättat rådets generalsekretariat om att de förfaranden som krävs för
genomförandet inom deras nationella rättssystem definitivt eller preliminärt har slutförts.
Fram till tidpunkten för utfärdande av denna
regeringsproposition har endast Nederländerna och Österrike underrättat om att sina
interna förfaranden har slutförts. Således träder beslutet inte i kraft vid den avsedda tidpunkten, utan senare efter det att samtliga
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gamla medlemsstater underrättat om att sina
interna förfaranden blivit slutförda. Avsikten
är att den lag som ingår i propositionen skall
träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet samtidigt som
beslutet träder i kraft.
4.

Behovet av riksdagens samtycke och behandlingsordning

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen godkänner
riksdagen bland annat sådana fördrag och
andra internationella förpliktelser som innehåller bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen. Enligt tolkningspraxis av
riksdagens grundlagsutskott avser denna
grundlagsfästa befogenhet hos riksdagen alla
de bestämmelser i internationella förpliktelser som i materiellt hänseende hör till området för lagstiftningen. Avtalsbestämmelser
skall anses höra till området för lagstiftningen, 1) om bestämmelsen gäller utövande eller
begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen, 2)
om bestämmelsen i övrigt gäller grunderna
för individens rättigheter och skyldigheter, 3)
om det enligt grundlagen skall föreskrivas i
lag om den fråga som bestämmelsen avser eller 4) om det finns gällande bestämmelser i
lag om den fråga som bestämmelsen avser eller 5) om det enligt rådande uppfattning i
Finland skall föreskrivas om frågan i lag.
Frågan påverkas inte av om en bestämmelse
står i strid mot eller överensstämmer med en
bestämmelse som utfärdats genom lag i Finland (GrUU 11, 12 och 45/2000 rd).
Grundlagsutskotten har i sitt utlåtande
GrUU 49/2001 rd konstaterat att det beslut
som företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, har antagit om de privilegier och
den immunitet som skall beviljas Europeiska
unionens institut för säkerhetsstudier och satellitcentrum samt deras organ och personal
har fattats med tanke på skötseln av Europeiska unionens uppgifter och anknyter direkt
till rådets gemensamma åtgärder om införlivande av myndigheterna i Europeiska unionen. Enligt utskottets mening gällde beslutet
en fråga som både till sitt innehåll och sina
konsekvenser kan jämföras med unionsfrågor. Enligt utskottets utlåtande skall på god-
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kännande och ikraftsättande av ett beslut som
fattats utanför Europeiska unionens institutionella struktur tillämpas i riksdagen 94 och
95 § i grundlagen. Detta beslut motsvarar till
sitt innehåll de beslut som avses i grundlagsutskottets utlåtande.
Bestämmelser som gäller privilegier för en
internationell organisation eller en motsvarande organisation och dess personal hör till
området för lagstiftningen (GrUU 38/2000
rd). Med stöd av de ovan nämnda grunderna
hör bestämmelserna i artiklarna 15 i beslutet till området för lagstiftningen och kräver
riksdagens samtycke.
Bestämmelserna i artikel 1 i beslutet avviker i många avseenden från gällande lagstiftning i Finland. Om husrannsakan bestäms i 5
kap. i tvångsmedelslagen och om beslag i
brottmål i lagens 3 och 4 kap. Bestämmelser
om beslag som en säkerhetsåtgärd finns i viteslagen. Bestämmelser om expropriation av
egendom finns bl.a. i lagen om inlösen av
fast egendom och särskilda rättigheter. Bestämmelser om tvångsöverlåtelse av egendom och om vissa andra tvångsåtgärder mot
egendom under undantagsförhållanden finns
i beredskapslagen. Bestämmelser om förverkandepåföljd i samband med brott finns bl.a.
i strafflagen. I utsökningslagen bestäms om
verkställighet av domar och beslut. Artikeln
hör till området för lagstiftningen.
Bestämmelsen i artikel 2 i beslutet om arkivens okränkbarhet avviker från finsk lagstiftning bl.a. i fråga om beslag och husrannsakan och hör till området för lagstiftningen.
Bestämmelserna i artikel 3 i beslutet avviker från gällande lagstiftning om direkta och
indirekta skatter. Enligt 81 § 1 mom. grundlagen skall om statsskatt bestämmas genom
lag. Bestämmelsen hör därmed till området
för lagstiftningen. Vad gäller mervärdeskatten och punktskatten har behörigheten huvudsakligen överförts till gemenskapen. Enligt det sjätte mervärdeskattedirektivet och
punktskattedirektivet har medlemsstaterna
ändå fortfarande, under bestämda förutsättningar, behörighet att bevilja skattefrihet.
Bestämmelserna i artikel 4 i beslutet gäller
utnyttjande av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 10 § 2 mom. och 12 § 2
mom. i grundlagen. Genom bestämmelserna i
artikeln utvidgas tillämpningsområdet för be-
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stämmelserna avseende diplomatiska kurirer
och väskor i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser som satts i kraft genom lag.
Bestämmelsen hör till området för lagstiftningen.
Med artikel 5 i beslutet beviljas Athenas
särskilda kommitté rätt att avstå från de privilegier och den immunitet som avses i artiklarna 14 i beslutet. Artikeln gäller utnyttjande av andra bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen och hör även själv
till området för lagstiftningen. Det är ändå
inte fråga om en sådan bemyndigande bestämmelse som skulle vara problematisk med
tanke på statsförfattningen.
Beslutet kan enligt regeringens uppfattning

godkännas i riksdagen med enkel majoritet
och lagen om dess sättande i kraft kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.
Med stöd av det ovan anförda och i enlighet med 94 § grundlagen föreslås, att
Riksdagen godkänner beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier
och immunitet för Athena.
Eftersom beslutet innehåller bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen, föreläggs Riksdagen samtidigt följande lagförslag:
Lagförslag

Lag
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

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Athena gäller som lag sådana som Finland
De bestämmelser som hör till området för har förbundit sig till dem.
lagstiftningen i det i Bryssel den 28 april
2004 antagna beslutet av företrädarna för
2§
medlemsstaternas regeringar, församlade i
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
rådet, om privilegier och immunitet för genom förordning av statsrådet.
—————
Helsingfors den 29 oktober 2004
Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Paula Lehtomäki
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MEDLEMSSTATERNAS REGERINGSFÖRETRÄDARES KONFERENS
BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR
MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET
av den 28 april 2004
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Artikel 1
Egendom, medel och tillgångar som tillhör
Athena eller som på medlemsstaternas vägnar förvaltas av Athena skall, var de än finns
på medlemsstaternas territorium och vem
som än förfogar över dem, vara immuna mot
genomsökning, beslag, rekvisition, konfiskation eller varje annan form av administrativ
eller juridisk tvångsåtgärd.

om privilegier och immunitet för Athena
(2004/582/EG)
FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I EUROPEISKA UNIONENS RÅD,
HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen (FEU), särskilt avdelning V i detta, och av följande skäl:
(1) Athena är den mekanism som inrättades
genom rådets beslut 2004/197/GUSP1 för att
förvalta finansieringen av de gemensamma
kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga
konsekvenser. Vissa privilegier och viss immunitet är nödvändiga för att göra det lättare
för Athena att fungera på lämpligt sätt enbart
i Europeiska unionens och dess medlemsstaters intresse.
(2) I skattehänseende anser medlemsstaterna
att Athena uppfyller kriterierna för skattebefrielse enligt artikel 15.10 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund2 och artikel 23.1 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992
om allmänna regler för punktskattepliktiga
varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor3.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 2
Athenas arkiv skall vara okränkbara.
Artikel 3
1. Inom ramen för Athenas officiella verksamhet 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. Befrielsen ges genom återbetalning eller avskrivning.
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 behov av tillstånd och skall skydda dess rätt till
detta. Athena skall ha rätt att använda koder
och att sända och ta emot officiell korrespondens och andra officiella meddelanden
genom kurir eller i förseglade väskor för vilka samma privilegier och samma immunitet
skall gälla som för diplomatiska kurirer och
väskor.

———
1

EUT L 63, 28.2.2004, s. 68.
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).
2

Artikel 5
Artiklarna 1–4 skall gälla utom när Athenas 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 medlemsstater då har underrättat rådets generalsekretariat om att de förfaranden som krävs
för genomförandet inom deras nationella
rättssystem definitivt eller preliminärt har
slutförts.

Artikel 7
Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde
april tjugohundrafyra.
(underteckningar)

