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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų 
vykdant Sąjungos politiką, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės 
vertės mokesčio bendros sistemos ir Direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos 
(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2019) 0192),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0003/2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9–0000/2019),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį 
atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Komisijos pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) gynybos operacijos, kurios 
įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą 
pagal BSGP, apima karines misijas ir 
operacijas, kovinių grupių veiklą, 
savitarpio pagalbą, nuolatinio 
struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) 
projektus ir Europos gynybos agentūros 

(4) gynybos operacijos, kurios 
įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą 
pagal BSGP, apima karines misijas ir 
operacijas, kovinių grupių ir kitų 
daugiašalių struktūrų ar valstybių narių 
įsteigtų padalinių, veikiančių pagal 
BSGP, veiklą, savitarpio pagalbą, 
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(EGA) veiklą. Tačiau jos neturėtų apimti 
veiklos, vykdomos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 222 straipsnyje 
nustatytą solidarumo sąlygą, arba kitos 
dvišalės ar daugiašalės valstybių narių 
veiklos, kuri nėra susijusi su gynybos 
operacijomis, kurios įgyvendinamos 
vykdant Sąjungos veiklą pagal BSGP;

nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo 
(PESCO) projektus ir Europos gynybos 
agentūros (EGA) veiklą ir veiklą, kuria 
siekiama palaipsniui formuoti bendrą 
Sąjungos gynybos politiką. Tačiau jos 
neturėtų apimti veiklos, vykdomos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
222 straipsnyje nustatytą solidarumo 
sąlygą, arba kitos dvišalės ar daugiašalės 
valstybių narių veiklos, kuri nėra susijusi 
su gynybos operacijomis, kurios 
įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą 
pagal BSGP. Komisija turėtų registruoti 
visas gynybos operacijas, įgyvendinamas 
vykdant Sąjungos veiklą pagal BSGP, 
kuriai taikomos išimtys;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) gynybos operacijų, kurios 
įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą 
pagal BSGP, neapmokestinimo taikymo 
sritis, kaip ir NATO gynybos operacijoms 
taikomo neapmokestinimo atveju, turėtų 
būti ribota. Tinkamomis neapmokestinti 
turėtų būti laikomos tik užduočių, 
tiesiogiai susijusių su gynybos 
operacijomis, išlaidos. Užduotims, kurias 
vykdo tik civiliai darbuotojai arba kurios 
vykdomos naudojantis tik civiliniais 
pajėgumais, neapmokestinimas neturėtų 
būti taikomas. Neapmokestinimas taip pat 
neturėtų būti taikomas tokioms prekėms ir 
paslaugoms, kaip antai karinės įrangos 
atsarginės dalys arba transporto 
paslaugos, kurias valstybės narės 
ginkluotosios pajėgos įgyja naudotis toje 
valstybėje narėje, į neapmokestinimo 
taikymo sritį taip pat neturėtų būti 

(8) gynybos operacijų, kurios 
įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą 
pagal BSGP, neapmokestinimo PVM ir 
akcizais taikymo sritis, kaip ir NATO 
gynybos operacijoms taikomo 
neapmokestinimo atveju, turėtų būti ribota. 
Neapmokestinimas turėtų būti taikomas 
tik tais atvejais, kai ginkluotosios pajėgos 
vykdo užduotis, tiesiogiai susijusias su 
gynybos operacijomis pagal BSGP. Toks 
neapmokestinimas neturėtų būti taikomas 
civilinėms misijoms pagal BSGP. Todėl 
civiliams darbuotojams naudotis tiekiamų 
prekių ir teikiamų paslaugų galima būtų 
neapmokestinti tik tuo atveju, kai civiliai 
darbuotojai lydi ginkluotąsias pajėgas, 
vykdančias užduotis, tiesiogiai susijusias 
su gynybos operacijomis pagal BSGP už 
savo valstybės narės ribų. Užduotys, kurias 
vykdo tik civiliai darbuotojai arba kurios 
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įtraukiamas transporto, ryšių ar 
informacinių sistemų infrastruktūros 
kūrimas;

vykdomos naudojantis tik civiliniais 
pajėgumais, neturėtų būti laikomos 
gynybos operacijomis. Jokiu būdu 
neapmokestinimas neturėtų būti taikomas 
prekėms ar paslaugoms, kurias 
ginkluotosios pajėgos įgyja savo pačių 
valstybėje narėje veikiančioms pajėgoms 
ar jas lydintiems civiliams darbuotojams 
naudoti;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

PVM direktyvoje nenumatyta jokios bendros išimties, kuri būtų taikoma saugumo ir gynybos 
tikslais tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų apmokestinimui. Tačiau, joje numatyta, kad 
PVM neapmokestinamos bet kurios valstybės narės, kuri yra Šiaurės Atlanto sutarties šalis, 
ginkluotosioms pajėgoms, kurios dalyvauja bendrose gynybos operacijose už savo valstybės 
ribų, tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos.

Analogiška išimtis nustatyta Akcizų direktyvoje – akcizai netaikomi akcizais apmokestinamų 
prekių tiekimui bet kurio Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) nario 
ginkluotosioms pajėgoms.
Nuo 1977 m. NATO gynybos operacijos buvo įtrauktos į PVM direktyvos, o nuo 1993 m. – į 
Akcizų direktyvos taikymo sritį, tačiau nė viena pirmiau minėtų išimčių netaikoma 
tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurios skirtos bendroms gynybos 
operacijoms, įgyvendinamoms vykdant Sąjungos politiką, kadangi bendra Sąjungos gynybos 
politika kol kas nėra nustatyta. Tačiau bendra saugumo ir gynybos politika (toliau – BSGP), 
kuri 2000 m. buvo nustatyta kaip Europos saugumo ir gynybos politika (ESGP), yra 
pagrindinė išorės veiksmų priemonė ir apima laipsnišką bendros Sąjungos gynybos politikos 
kūrimą.

2018 m. kovo mėn. Komisija ir vyriausioji įgaliotinė pateikė bendrą komunikatą dėl karinio 
mobilumo veiksmų plano. Plane pripažįstama būtinybė gynybos veiklai užtikrinti vienodas 
sąlygas, siekiant sumažinti administracinę naštą, gaišatį ir karinio mobilumo išlaidas, o 
valstybėms narėms suteikti daugiau paskatų bendradarbiauti. Plane nurodoma, kad Komisija 
turi įvertinti galimybes suvienodinti PVM taikymą gynybos veiklai, vykdomai pagal ES 
politiką ir NATO kontekste.

Šiuo pasiūlymu siekiama kiek įmanoma suvienodinti PVM taikymą pagal ES ir NATO 
politiką vykdomai gynybos veiklai. Panašiai taip pat turėtų būti suvienodintos ir nuostatos dėl 
atleidimo nuo akcizų tvarkos, kaip numatyta Akcizų direktyvoje.

Pranešėjas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui.

Tačiau jis siūlo iš dalies pakeisti Sąjungos lygmens gynybos operacijų apibrėžtį, visų pirma 
siekiant užtikrinti, kad ji apimtų visus veiksmus, karines struktūras ar padalinius, vykdomus 
ir veikiančius pagal ES sutarties 42 straipsnį, kuriame apibrėžta BSGP taikymo sritis.


