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(4) Kaitsetegevus, millega rakendatakse 
ÜJKP raames liidu meetmeid, hõlmab 
sõjalisi missioone ja operatsioone, 
lahingugruppide tegevust, vastastikust abi, 
alalise struktureeritud koostöö (PESCO) 
projekte ning Euroopa Kaitseagentuuri 
(EDA) meetmeid. Sinna hulka ei peaks aga 
kuuluma Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 222 sätestatud solidaarsusklausli 
alusel võetavad meetmed ega muu 
liikmesriikide vaheline kahe- või 
mitmepoolne tegevus, mis ei ole seotud 
ÜJKP raames liidu meetmete 
rakendamiseks elluviidava 
kaitsetegevusega.

(4) Kaitsetegevus, millega rakendatakse 
ÜJKP raames liidu meetmeid, hõlmab 
sõjalisi missioone, lahingugruppide ja 
ÜJKP raames tegutsevate liikmesriikide 
poolt loodud muude rahvusvaheliste 
üksuste või struktuuride tegevust, 
vastastikust abi, alalise struktureeritud 
koostöö (PESCO) projekte, Euroopa 
Kaitseagentuuri (EDA) meetmeid ning 
tegevust, mille eesmärk on järk-järgult 
kujundada liidu ühist kaitsepoliitikat. 
Sinna hulka ei peaks aga kuuluma Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 222 
sätestatud solidaarsusklausli alusel 
võetavad meetmed ega muu liikmesriikide 
vaheline kahe- või mitmepoolne tegevus, 
mis ei ole seotud ÜJKP raames liidu 
meetmete rakendamiseks elluviidava 
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kaitsetegevusega. Komisjon peaks pidama 
registrit ÜJKP raames liidu meetmete 
rakendamiseks elluviidava kaitsetegevuse 
kohta, mille suhtes kohaldatakse 
erandeid.
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(8) Samamoodi nagu NATO 
kaitsetegevuse puhul, peaks ÜJKP raames 
liidu meetmete rakendamiseks elluviidava 
kaitsetegevusega seotud maksuvabastuse 
kohaldamisala olema piiratud. Maksust 
peaks saama vabastada ainult 
kaitsetegevusega otseselt seotud 
ülesannetest tulenevad kulud. 
Maksuvabastust ei tuleks kohaldada 
ülesannete puhul, mida täidab eranditult 
tsiviilpersonal või mida täidetakse üksnes 
tsiviilvõimeid kasutades. Samuti ei tuleks 
maksust vabastada selliseid kuluartikleid 
nagu sõjaväevarustuse varuosad või 
transporditeenused, mida liikmesriigi 
relvajõud hangivad kasutamiseks selles 
liikmesriigis, või transpordi- või side- ja 
infosüsteemide taristute ehitamine.

(8) Sarnaselt käibemaksu- ja 
aktsiisivabastusega NATO kaitsetegevuse 
puhul peaks ÜJKP raames liidu meetmete 
rakendamiseks elluviidava 
kaitsetegevusega seotud maksuvabastuste 
kohaldamisala olema piiratud. 
Maksuvabastust tuleks kohaldada üksnes 
siis, kui relvajõud täidavad ÜJKP 
kaitsetegevusega otseselt seotud 
ülesandeid. Selline maksuvabastus ei 
tohiks hõlmata ÜJKP tsiviilmissioone. 
Seetõttu võib maksuvabastust 
tsiviilpersonali tarbeks tarnitud kaupade 
või neile osutatud teenuste suhtes 
kohaldada üksnes siis, kui tsiviilisikud on 
kaasas relvajõududega, kes täidavad 
ÜJKP kaitsetegevusega otseselt seotud 
ülesandeid väljaspool oma liikmesriiki. 
Ülesandeid, mida täidab üksnes 
tsiviilpersonal või mida täidetakse üksnes 
tsiviilvõimeid kasutades, ei tohiks käsitada 
kaitsetegevusena. Samuti ei tohiks 
maksuvabastus mingil juhul hõlmata 
kaupu või teenuseid, mida relvajõud 
hangivad relvajõududele või nendega 
kaasas olevale tsiviilpersonalile 
kasutamiseks oma liikmesriigis.


