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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun 
direktiivin 2006/112/EY ja valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun 
direktiivin 2008/118/EY muuttamisesta unionin puitteissa toteutettavan 
puolustustoiminnan osalta
(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2019)0192),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0003/2019),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0034/2019),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Puolustustoiminta yhteiseen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan 
kuuluvien unionin toimien toteuttamiseksi 
kattaa sotilasoperaatiot, taistelujoukkojen 
toiminnan, keskinäisen avunannon, 

(4) Puolustustoiminta yhteiseen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan 
kuuluvien unionin toimien toteuttamiseksi 
kattaa sotilasoperaatiot, taistelujoukkojen 
sekä yhteisen turvallisuus- ja 
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pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) 
hankkeet ja Euroopan puolustusviraston 
(EDA) toimet. Siihen ei pitäisi kuitenkaan 
sisältyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklassa 
vahvistetun yhteisvastuulausekkeen 
mukaisia toimia eikä muita jäsenvaltioiden 
kahden- tai monenvälisiä toimia, jotka 
eivät liity puolustustoimintaan yhteiseen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan 
kuuluvien unionin toimien toteuttamiseksi.

puolustuspolitiikan puitteissa toimivien 
jäsenvaltioiden perustamien muiden 
monikansallisten yhtymien tai 
rakenteiden toiminnan, keskinäisen 
avunannon, pysyvän rakenteellisen 
yhteistyön (PRY) hankkeet, Euroopan 
puolustusviraston (EDA) toimet ja toimet, 
jotka tähtäävät unionin yhteisen 
puolustuspolitiikan asteittaiseen 
määrittelyyn. Siihen ei pitäisi kuitenkaan 
sisältyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 222 artiklassa 
vahvistetun yhteisvastuulausekkeen 
mukaisia toimia eikä muita jäsenvaltioiden 
kahden- tai monenvälisiä toimia, jotka 
eivät liity puolustustoimintaan yhteiseen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan 
kuuluvien unionin toimien toteuttamiseksi. 
Komission olisi pidettävä kirjaa kaikesta 
sellaisesta puolustustoiminnasta yhteiseen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan 
kuuluvien unionin toimien 
toteuttamiseksi, johon sovelletaan 
vapautuksia.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) NATOn puolustustoimintaa 
koskevan vapautuksen tavoin myös 
vapautuksen, joka koskee 
puolustustoimintaa yhteiseen turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien unionin 
toimien toteuttamiseksi, olisi oltava 
soveltamisalaltaan rajoitettu. 
Vapautukseen pitäisi kelpuuttaa 
ainoastaan menot, jotka liittyvät suoraan 
puolustustoimintaan. Tehtäviä, joita 
suorittaa yksinomaan siviilihenkilöstö tai 
jotka toteutetaan yksinomaan 
siviilivalmiuksia käyttäen, ei pitäisi 
sisällyttää vapautuksen soveltamisalaan. 
Vapautuksen ei pitäisi myöskään koskea 

(8) NATOn puolustustoimintaa 
koskevan arvonlisävero- ja 
valmisteverovapautuksen tavoin myös 
vapautusten, jotka koskevat 
puolustustoimintaa yhteiseen turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien unionin 
toimien toteuttamiseksi, olisi oltava 
soveltamisalaltaan rajoitettuja. 
Vapautuksia olisi sovellettava ainoastaan 
tilanteisiin, joissa asevoimat suorittavat 
tehtäviä, jotka liittyvät suoraan yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
mukaiseen puolustustoimintaan. 
Kyseisten vapautusten ei pitäisi koskea 
yhteisen turvallisuus- ja 
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esimerkiksi puolustustarvikkeiden 
varaosia tai kuljetuspalveluja, joita 
jäsenvaltion asevoimat hankkivat 
käytettäväksi kyseisessä jäsenvaltiossa, 
eikä kuljetus-, viestintä- ja 
tietojärjestelmien infrastruktuurin 
rakentamista.

puolustuspolitiikan siviilioperaatioita. 
Tavaroiden luovutukset ja palvelujen 
suoritukset siviilihenkilöstön käyttöön 
voisivat siten kuulua vapautusten piiriin 
ainoastaan, jos siviilihenkilöstö liittyy 
asevoimiin, jotka suorittavat tehtäviä, 
jotka liittyvät suoraan yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
mukaiseen puolustustoimintaan oman 
jäsenvaltionsa ulkopuolella. Tehtäviä, 
joita suorittaa yksinomaan siviilihenkilöstö 
tai jotka toteutetaan yksinomaan 
siviilivoimavaroja käyttäen, ei pitäisi 
katsoa puolustustoiminnaksi. 
Vapautusten ei pitäisi myöskään missään 
tapauksessa koskea tavaroita tai palveluja, 
joita asevoimat hankkivat asevoimien tai 
niihin liittyvän siviilihenkilöstön 
käytettäväksi omassa jäsenvaltiossaan.
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PERUSTELUT

Alv-direktiivissä ei säädetä mistään yleisestä vapautuksesta, joka koskisi tavaroiden 
luovuttamista tai palvelujen suorittamista turvallisuus- ja puolustustarkoituksissa. 
Direktiivissä säädetään kuitenkin vapautuksesta, joka koskee luovutuksia ja suorituksia 
Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden asevoimille niiden osallistuessa yhteiseen 
puolustustoimintaan oman valtionsa ulkopuolella.

Vastaavasti valmisteverodirektiivissä säädetään valmisteverosta vapauttamisesta, joka koskee 
valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoja Pohjois-Atlantin liiton (NATO) jäsenten 
asevoimille.
NATOn puolustustoimintaan on sovellettu alv-direktiiviä vuodesta 1977 ja 
valmisteverodirektiiviä vuodesta 1993. Kumpikaan vapautuksista ei kuitenkaan kata unionin 
puitteissa toteutettavaa yhteistä puolustustoimintaa, koska unionilla ei vielä ole yhteistä 
puolustuspolitiikkaa. On kuitenkin olemassa ulkoisen toiminnan keskeinen väline, jonka 
tarkoituksena on määritellä asteittain unionin yhteinen puolustuspolitiikka. Se on yhteinen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP), josta sen perustamisen aikaan vuonna 2000 
käytettiin ensin nimitystä Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP).

Komissio ja korkea edustaja antoivat maaliskuussa 2018 yhteisen tiedonannon sotilaallisen 
liikkuvuuden toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelmassa tuotiin esiin tarve varmistaa, 
että puolustustoimia kohdellaan tasapuolisesti, jotta voidaan keventää hallintotaakkaa ja siten 
välttää tarpeettomia viivästyksiä ja kustannuksia sotilaallisessa liikkuvuudessa ja jotta 
jäsenvaltioille tarjottaisiin kannustin yhteistyöhön. Suunnitelman mukaan komissio arvioi, 
onko EU:n puitteissa ja NATOn piirissä toteutettujen puolustustoimien arvonlisäverokohtelua 
mahdollista yhdenmukaistaa.

Tämän ehdotuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n ja NATOn puitteissa toteutettavien 
puolustustoimien alv-kohtelua niin pitkälle kuin mahdollista. Valmisteverodirektiivissä 
säädetyt järjestelyt valmisteverosta vapauttamiseksi olisi yhdenmukaistettava samalla tavoin.

Esittelijä tukee täysin komission ehdotusta.

Hän ehdottaa kuitenkin, että unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan määritelmää 
muutetaan erityisesti sen varmistamiseksi, että se kattaa kaikki YTPP:n alan määrittelevässä 
SEU-sopimuksen 42 artiklassa tarkoitetut toimet, sotilaalliset yhtymät ja rakenteet.
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