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_____________________________________________________________

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A KBVP keretében folytatott uniós 
tevékenység végrehajtása céljából végzett 
védelmi feladatok köre a katonai 
missziókra és műveletekre, a 
harccsoportok tevékenységeire, a 
kölcsönös segítségnyújtásra, az állandó 
strukturált együttműködés (PESCO) 
projektjeire, valamint az Európai Védelmi 
Ügynökség (EDA) tevékenységeire terjed 
ki. Nem terjedhet ki azonban az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 222. 
cikkében foglalt szolidaritási klauzula 
szerinti tevékenységekre, illetve a 
tagállamok közötti bármely más olyan 
kétoldalú vagy többoldalú tevékenységre, 
amely nem kapcsolódik valamely, a KBVP 
keretében folytatott uniós tevékenység 
végrehajtása céljából végzett védelmi 
feladathoz.

(4) A KBVP keretében folytatott uniós 
tevékenység végrehajtása céljából végzett 
védelmi feladatok köre a katonai 
missziókra, a harccsoportok és egyéb 
olyan, a tagállamok által létrehozott és a 
KBVP keretében működő multinacionális 
alakulatok vagy struktúrák 
tevékenységeire, a kölcsönös 
segítségnyújtásra, az állandó strukturált 
együttműködés (PESCO) projektjeire, az 
Európai Védelmi Ügynökség (EDA) 
tevékenységeire, valamint a közös uniós 
védelmi politika fokozatos kialakítását 
célzó tevékenységekre terjed ki. Nem 
terjedhet ki azonban az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 222. 
cikkében foglalt szolidaritási klauzula 
szerinti tevékenységekre, illetve a 
tagállamok közötti bármely más olyan 
kétoldalú vagy többoldalú tevékenységre, 
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amely nem kapcsolódik valamely, a KBVP 
keretében folytatott uniós tevékenység 
végrehajtása céljából végzett védelmi 
feladathoz. A Bizottságnak nyilvántartást 
kell vezetnie minden olyan védelmi 
feladatról, amelyet a KBVP keretében egy 
uniós tevékenység végrehajtása érdekében 
végeznek, és amelyre mentesség 
vonatkozik.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Indokolt előírni, hogy a KBVP 
keretében folytatott uniós tevékenység 
végrehajtása céljából végzett védelmi 
feladatokra vonatkozó mentesség 
alkalmazási köre – a NATO védelmi 
feladataival kapcsolatos mentesség 
alkalmazási köréhez hasonlóan – 
korlátozott legyen. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy csak a valamely védelmi 
feladathoz közvetlenül kapcsolódó 
tevékenységek kapcsán felmerülő 
kiadások legyenek adómentesek. A 
kizárólag a polgári állomány tagjai által 
vagy polgári képességek felhasználásával 
végzett feladatokat ki kell zárni a 
mentesség alkalmazási köréből. 
Rendelkezni kell arról is, hogy a mentesség 
ne terjedhessen ki olyan tételekre – 
például a katonai felszerelések 
pótalkatrészeire vagy szállítási 
szolgáltatásokra –, amelyeket valamely 
tagállam fegyveres erői az adott 
tagállamban való felhasználás céljából 
szereznek be, sem pedig a szállítási vagy 
kommunikációs és információs 
rendszerek infrastruktúrájának 
kiépítésére.

(8) Indokolt előírni, hogy a KBVP 
keretében folytatott uniós tevékenység 
végrehajtása céljából végzett védelmi 
feladatokra vonatkozó mentesség hatálya – 
a NATO védelmi feladataival kapcsolatos 
héa és jövedéki adó alóli mentességek 
hatályához hasonlóan – korlátozott legyen. 
Ilyen mentességek kizárólag azokra a 
helyzetekre alkalmazhatók, amikor a 
fegyveres erők a KBVP keretében 
folytatott valamely védelmi feladathoz 
közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket 
végeznek. A mentességek a KBVP 
keretében folytatott polgári missziókra 
nem terjedhetnek ki. Ezért a polgári 
állomány általi felhasználás céljából 
értékesített termékek, illetve nyújtott 
szolgáltatások kizárólag abban az esetben 
tartozhatnak a mentességek hatálya alá, 
ha a polgári állomány a tagállamukon 
kívül, a KBVP keretében folytatott 
valamely védelmi feladathoz közvetlenül 
kapcsolódó tevékenységeket végző 
fegyveres erőket kísér. A kizárólag a 
polgári állomány tagjai által vagy polgári 
képességek felhasználásával végzett 
feladatok nem tekinthetők védelmi 
feladatnak. Rendelkezni kell arról is, hogy 
a mentességek semmilyen esetben se 
terjedhessenek ki olyan termékekre vagy 
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szolgáltatásokra, amelyeket a fegyveres 
erők a saját tagállamukban való, általuk 
vagy az őket kísérő polgári állomány általi 
felhasználás céljából szereznek be.


