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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Obranné úsilí vynakládané na 
provádění činnosti Unie v rámci SBOP 
zahrnuje vojenské mise a operace, činnosti 
bojových skupin, vzájemnou pomoc, 
projekty v rámci stálé strukturované 
spolupráce (PESCO) a činnosti Evropské 
obranné agentury (EDA). Nemělo by však 
zahrnovat činnosti, na něž se vztahuje 
doložka o solidaritě stanovená v článku 
222 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
ani žádné jiné dvoustranné nebo 
mnohostranné činnosti členských států, 
které se netýkají obranného úsilí 
vynakládaného na provádění činnosti Unie 
v rámci SBOP.

(4) Obranné úsilí vynakládané na 
provádění činnosti Unie v rámci SBOP 
zahrnuje vojenské mise, činnosti bojových 
skupin a dalších mnohonárodních útvarů 
nebo struktur zřízených členskými státy, 
jež operují v rámci SBOP, vzájemnou 
pomoc, projekty v rámci stálé 
strukturované spolupráce (PESCO), 
činnosti Evropské obranné agentury (EDA) 
a činnosti zaměřené na postupné utváření 
společné obranné politiky Unie. Nemělo 
by však zahrnovat činnosti, na něž se 
vztahuje doložka o solidaritě stanovená v 
článku 222 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, ani žádné jiné dvoustranné nebo 
mnohostranné činnosti členských států, 
které se netýkají obranného úsilí 
vynakládaného na provádění činnosti Unie 
v rámci SBOP. Komise by měla vést 
záznamy o veškerém obranném úsilí 
vynakládaném na provádění činnosti Unie 
v rámci SBOP, na něž se vztahuje 
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osvobození od daně.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podobně jako osvobození od daně 
vztahující se na obranné úsilí NATO by 
také osvobození vztahující se na obranné 
úsilí vynakládané na provádění činnosti 
Unie v rámci SBOP mělo mít omezenou 
oblast působnosti. K osvobození od daně 
by měly být způsobilé pouze výdaje, které 
vznikly ve spojitosti s úkoly přímo 
souvisejícími s obranným úsilím. 
Osvobození od daně by se nemělo 
vztahovat na úkoly vykonávané výhradně 
civilními zaměstnanci nebo prováděné 
výhradně za využití civilních schopností. 
Osvobození od daně by se nemělo 
vztahovat ani na takové položky, jako jsou 
náhradní díly pro vojenské vybavení nebo 
dopravní služby, které ozbrojené síly 
členského státu získají pro použití v tomto 
členském státě, nebo položky, které se 
vztahují na výstavbu infrastruktury pro 
dopravu nebo komunikační a informační 
systémy.

(8) Podobně jako osvobození od DPH a 
spotřební daně vztahující se na obranné 
úsilí NATO by také osvobození vztahující 
se na obranné úsilí vynakládané na 
provádění činnosti Unie v rámci SBOP 
mělo mít omezenou oblast působnosti. 
Osvobození by se mělo vztahovat pouze na 
situace, kdy ozbrojené síly plní úkoly 
přímo spojené s obranným úsilím v rámci 
SBOP. Uvedená osvobození by se neměla 
vztahovat na civilní mise v rámci SBOP. 
Osvobození od daně by se tedy mělo 
vztahovat na dodání zboží nebo poskytnutí 
služeb pro použití civilními zaměstnanci 
pouze v případě, že civilní zaměstnanci 
doprovázejí ozbrojené síly vykonávající 
úkoly přímo spojené s obranným úsilím v 
rámci SBOP mimo území svého členského 
státu. Úkoly vykonávané výhradně 
civilními zaměstnanci nebo prováděné 
výhradně za využití civilních schopností by 
neměly být považovány za obranné úsilí. 
Osvobození od daně by se za žádných 
okolností nemělo vztahovat ani na zboží 
nebo služby, které ozbrojené síly získají 
pro použití těmito ozbrojenými silami nebo 
civilními zaměstnanci, kteří je doprovázejí 
v rámci svého vlastního členského státu.


