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_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Aizsardzības pasākumi, ko veic, lai 
īstenotu Savienības darbību saskaņā ar 
KDAP, attiecas uz militārajām misijām un 
operācijām, kaujas vienību darbībām, 
savstarpēju palīdzību, projektiem 
pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) jomā un Eiropas Aizsardzības 
aģentūras (EAA) darbībām. Tomēr tiem 
nebūtu jāattiecas uz darbībām, kas izriet no 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
222. pantā noteiktās solidaritātes klauzulas, 
vai jebkurām citām divpusējām vai 
daudzpusējām darbībām starp dalībvalstīm, 
kas nav saistītas ar aizsardzības 
pasākumiem, ko veic, lai īstenotu 
Savienības darbību saskaņā ar KDAP.

(4) Aizsardzības pasākumi, ko veic, lai 
īstenotu Savienības darbību saskaņā ar 
KDAP, attiecas uz militārajām misijām, 
kaujas vienību un citu daudznacionālu 
veidojumu vai struktūru — ko dalībvalstis 
izveidojušas un kas darbojas KDAP 
ietvaros — darbībām, savstarpēju 
palīdzību, projektiem pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) jomā, 
Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) 
darbībām un darbībām, kuru mērķis ir 
pakāpeniska kopējas Savienības 
aizsardzības politikas izstrāde. Tomēr tiem 
nebūtu jāattiecas uz darbībām, kas izriet no 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
222. pantā noteiktās solidaritātes klauzulas, 
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vai jebkurām citām divpusējām vai 
daudzpusējām darbībām starp dalībvalstīm, 
kas nav saistītas ar aizsardzības 
pasākumiem, ko veic, lai īstenotu 
Savienības darbību saskaņā ar KDAP. 
Komisijai būtu jāuztur visu to aizsardzības 
pasākumu reģistrs, kuri tiek veikti, lai 
īstenotu tādu Savienības darbību KDAP 
ietvaros, un kuriem piemēro izņēmumus.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Līdzīgi kā atbrīvojums attiecībā uz 
NATO aizsardzības pasākumiem 
atbrīvojumam attiecībā uz aizsardzības 
pasākumiem, ko veic, lai īstenotu 
Savienības darbību saskaņā ar KDAP, 
vajadzētu būt ar ierobežotu darbības jomu. 
Tiesības uz atbrīvojumu būtu jāattiecina 
tikai uz tiem izdevumiem, kas radušies 
saistībā ar uzdevumiem, kuri ir tieši saistīti 
ar aizsardzības pasākumiem. Atbrīvojums 
nebūtu jāattiecina uz uzdevumiem, ko veic 
tikai un vienīgi civilais personāls vai ko 
izpilda, izmantojot vienīgi civilās spējas. 
Tāpat arī atbrīvojums nebūtu jāattiecina uz 
tādiem elementiem kā militārā 
aprīkojuma rezerves daļas vai transporta 
pakalpojumi, ko kādas dalībvalsts bruņotie 
spēki iegādājas izmantošanai minētajā 
dalībvalstī, vai uz transporta vai sakaru 
un informācijas sistēmu infrastruktūras 
būvniecību.

(8) Līdzīgi kā atbrīvojums no PVN un 
akcīzes nodokļa attiecībā uz NATO 
aizsardzības pasākumiem atbrīvojumiem 
attiecībā uz aizsardzības pasākumiem, ko 
veic, lai īstenotu Savienības darbību 
saskaņā ar KDAP, vajadzētu būt ar 
ierobežotu darbības jomu. Šādi 
atbrīvojumi būtu jāpiemēro tikai 
situācijās, kad bruņotie spēki veic 
uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar kādu 
aizsardzības pasākumu KDAP ietvaros. 
Šiem atbrīvojumiem nebūtu jāattiecas uz 
civilām misijām KDAP ietvaros. Tādēļ uz 
preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu 
civilajam personālam atbrīvojumi varētu 
attiekties vienīgi tad, ja civilais personāls 
pavada bruņotos spēkus, kas veic 
uzdevumus, kuri ir tieši saistīti ar kādu 
aizsardzības pasākumu KDAP ietvaros 
ārpus viņu dalībvalsts. Par aizsardzības 
pasākumu nebūtu uzskatāmi uzdevumi, ko 
veic tikai un vienīgi civilais personāls vai 
ko izpilda, izmantojot vienīgi civilās 
spējas. Tāpat arī atbrīvojumi nekādā ziņā 
nebūtu jāattiecina uz precēm un 
pakalpojumiem, ko bruņotie spēki 
iegādājas savām vai tos pavadošā civilā 
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personāla vajadzībām savā dalībvalstī.


