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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles 
merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for 
punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer
(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2019)0192),

– der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0003/2019),

– der henviser til forretningsordenens artikel 82,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2019),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den forsvarsindsats, der udføres 
med henblik på gennemførelsen af en EU-
aktivitet under FSFP, omfatter militære 
missioner og operationer, 
kampgruppeaktiviteter, gensidig bistand, 
permanent struktureret samarbejde 

(4) Den forsvarsindsats, der udføres 
med henblik på gennemførelsen af en EU-
aktivitet under FSFP, omfatter militære 
missioner, kampgruppeaktiviteter og 
andre multinationale formationer eller 
strukturer, der er oprettet af 
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(PESCO) samt Det Europæiske 
Forsvarsagenturs (EDA) projekter og 
aktiviteter. Den bør dog ikke omfatte 
aktiviteter i henhold til 
solidaritetsbestemmelsen, der er fastsat i 
artikel 222 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, eller andre 
bilaterale eller multilaterale aktiviteter 
mellem medlemsstater, der ikke vedrører 
en forsvarsindsats udført med henblik på 
gennemførelsen af en EU-aktivitet under 
FSFP.

medlemsstater inden for rammerne af 
FSFP, gensidig bistand, projekter inden 
for rammerne af det permanente 
strukturerede samarbejde (PESCO) samt 
Det Europæiske Forsvarsagenturs (EDA) 
aktiviteter samt de aktiviteter, der sigter 
mod gradvis udformning af en fælles EU-
forsvarspolitik. Den bør dog ikke omfatte 
aktiviteter i henhold til 
solidaritetsbestemmelsen, der er fastsat i 
artikel 222 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, eller andre 
bilaterale eller multilaterale aktiviteter 
mellem medlemsstater, der ikke vedrører 
en forsvarsindsats udført med henblik på 
gennemførelsen af en EU-aktivitet under 
FSFP. Kommissionen bør føre et register 
over enhver forsvarsindsats, der udføres 
med henblik på gennemførelsen af en 
EU-aktivitet under FSFP, for hvilken der 
gælder fritagelser.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ligesom fritagelsen for NATO's 
forsvarsindsats bør fritagelsen for en 
forsvarsindsats, der udføres med henblik på 
gennemførelsen af en EU-aktivitet under 
FSFP, have et begrænset omfang. Det er 
kun udgifter, der er afholdt i forbindelse 
med opgaver, der er direkte knyttet til en 
forsvarsindsats, som bør kunne fritages. 
Opgaver, der udelukkende udføres af civilt 
personale eller udelukkende ved brug af 
civile kapaciteter, bør ikke være omfattet 
af fritagelsen. Fritagelsen bør heller ikke 
omfatte varer som reservedele til militært 
udstyr eller transportydelser, som en 
medlemsstats væbnede styrker erhverver til 

(8) Ligesom fritagelsen for moms og 
punktafgifter for NATO's forsvarsindsats 
bør fritagelserne for en forsvarsindsats, der 
udføres med henblik på gennemførelsen af 
en EU-aktivitet under FSFP, have et 
begrænset omfang. Fritagelserne bør kun 
finde anvendelse på situationer, hvor 
væbnede styrker udfører opgaver, der er 
direkte knyttet til en forsvarsindsats under 
FSFP. Disse fritagelser bør ikke omfatte 
civile missioner under FSFP. Varer eller 
ydelser, der leveres til brug for civilt 
personale, kan derfor kun være omfattet 
af fritagelserne, når det civile personale 
ledsager væbnede styrker, som udfører 
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brug i den pågældende medlemsstat, eller 
omfatte konstruktion af transport- eller 
kommunikations- og 
informationssysteminfrastrukturer.

opgaver, der er direkte knyttet til en 
forsvarsindsats under FSFP uden for 
deres medlemsstat. Opgaver, der 
udelukkende udføres af civilt personale 
eller udelukkende ved brug af civile 
kapaciteter, bør ikke betragtes som en 
forsvarsindsats. Fritagelserne bør heller 
ikke under nogen omstændigheder 
omfatte varer eller ydelser, som væbnede 
styrker erhverver til brug for styrkerne 
eller det civile personale, der ledsager dem 
i deres egen medlemsstat.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Momsdirektivet indeholder ikke nogen generel fritagelse for levering af varer eller ydelser til 
sikkerheds- og forsvarsformål. Direktivet giver dog mulighed for fritagelse for leveringer til 
de væbnede styrker i enhver stat, der er part i den nordatlantiske traktat, når disse styrker 
deltager i en fælles forsvarsindsats uden for deres egen stat.

Punktafgiftsdirektivet indeholder en lignende fritagelse for punktafgifter på bevægelser af 
punktafgiftspligtige varer til de væbnede styrker fra alle medlemmer af Den Nordatlantiske 
Traktats Organisation (NATO).
Mens NATO's forsvarsindsats har været omfattet af momsdirektivet siden 1977 og 
punktafgiftsdirektivet siden 1993, omfatter ingen af fritagelserne varer, der er knyttet til den 
fælles forsvarsindsats inden for EU's rammer, fordi der endnu ikke findes nogen fælles EU-
forsvarspolitik. Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), der blev oprettet som den 
europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) i 2000, er imidlertid et vigtigt instrument 
for EU's optræden udadtil og omfatter en gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik.

I marts 2018 forelagde Kommissionen og den højtstående repræsentant en fælles meddelelse 
om handlingsplanen for militær mobilitet. Handlingsplanen anerkender behovet for 
ligebehandling af forsvarsindsatsen, således at den administrative byrde mindskes, det undgås 
at påføre den militære mobilitet forsinkelser og omkostninger, og medlemsstaterne tilskyndes 
til at samarbejde. Det kræver, at Kommissionen vurderer, om det er muligt at tilpasse 
momsbehandlingen af forsvarsindsatsen inden for EU's rammer og i NATO-regi.

Formålet med dette forslag er at tilpasse momsbehandlingen af forsvarsindsatsen inden for 
rammerne af EU og NATO i det omfang, det er muligt. Ordningerne for fritagelse for 
punktafgifter, som fastsat i punktafgiftsdirektivet, bør tilsvarende ensrettes på samme måde.

Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens forslag.

Han foreslår dog at ændre definitionen af forsvarsindsats inden for EU's rammer, navnlig for 
at sikre, at den omfatter alle aktioner, militære formationer eller strukturer, der gennemføres i 
henhold til artikel 42 i TEU, som fastsætter anvendelsesområdet for FSFP.


