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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.



PR\1189277LV.docx 3/8 PE641.258v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ............................5

PASKAIDROJUMS ...................................................................................................................8



PE641.258v01-00 4/8 PR\1189277LV.docx

LV



PR\1189277LV.docx 5/8 PE641.258v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz aizsardzības pasākumiem 
Savienības satvarā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības 
nodokļa sistēmu un Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju 
režīmu
(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2019)0192),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome 
ar to ir apspriedusies (C9-0003/2019),

– ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju atbilstoši grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta 
apstiprinātajā tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

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 

(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 
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(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.

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, 
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.

Or. en

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 

(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 
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spēki iegādājas izmantošanai minētajā 
dalībvalstī, vai uz transporta vai sakaru 
un informācijas sistēmu infrastruktūras 
būvniecību.

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 
personāla vajadzībām savā dalībvalstī.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

PVN direktīvā nav paredzēti nekādi vispārēji atbrīvojumi attiecībā uz preču piegādi vai 
pakalpojumu sniegšanu drošības un aizsardzības nolūkos. Tomēr direktīva paredz 
atbrīvojumu attiecībā uz piegādēm jebkuras dalībvalsts, kura ir Ziemeļatlantijas Līguma puse, 
bruņotajiem spēkiem, kas piedalās kopējā aizsardzības pasākumā ārpus savas valsts.

Akcīzes nodokļa direktīva paredz līdzīgu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa attiecībā uz tādu 
akcīzes preču pārvietošanu, kas paredzētas Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas (NATO) 
jebkuras dalībvalsts bruņotajiem spēkiem.

Lai gan PVN direktīva attiecas uz NATO aizsardzības pasākumiem kopš 1977. gada un 
Akcīzes nodokļa direktīva — kopš 1993. gada, neviens no atbrīvojumiem neattiecas uz 
piegādēm, kas saistītas ar kopējiem aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā, jo pagaidām 
vēl nav kopējas Savienības aizsardzības politikas. Tomēr kopējā drošības un aizsardzības 
politika (KDAP), kas 2000. gadā tika noteikta kā Eiropas drošības un aizsardzības politika 
(EDAP), ir svarīgs ārējās darbības instruments un paredz pakāpenisku kopējas Savienības 
aizsardzības politikas izstrādi.

2018. gada martā Komisija un Augstā pārstāve iepazīstināja ar kopīgu paziņojumu par rīcības 
plānu militārās mobilitātes jomā. Tajā atzīta nepieciešamība nodrošināt vienlīdzīga režīma 
piemērošanu aizsardzības pasākumiem, lai mazinātu administratīvo slogu un līdz ar to 
kavēšanos un izmaksas militārās mobilitātes jomā, kā arī lai nodrošinātu stimulu dalībvalstu 
sadarbībai. Šajā rīcības plānā Komisijai tiek prasīts izvērtēt iespējamību saskaņot PVN 
režīmu, kas tiek piemērots aizsardzības pasākumiem, kuri tiek īstenoti ES satvarā un tiem, 
kuri tiek īstenoti NATO satvarā.

Šī priekšlikuma mērķis ir pēc iespējas vairāk saskaņot PVN režīmu, kas tiek piemērots 
aizsardzības pasākumiem, kuri tiek īstenoti abos minētajos satvaros. Līdzīgā veidā būtu 
saskaņojami Akcīzes nodokļa direktīvā paredzētie noteikumi par atbrīvojumiem no akcīzes 
nodokļa.

Referents pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu.

Tomēr viņš ierosina grozīt Savienības satvarā veiktu aizsardzības pasākumu definīciju, it 
īpaši, lai nodrošinātu to, ka tiek aptvertas visas darbības, militārie veidojumi un struktūras, uz 
ko attiecas LES 42. pants, kurš nosaka KDAP darbības jomu.


