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Betænkning
Paul Tang A9-0034/2019
Ændring af moms- og punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for Unionens 
rammer

Forslag til direktiv (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

_____________________________________________________________

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 
(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 

(4) Den forsvarsindsats, der udføres med 
henblik på gennemførelsen af en EU-
aktivitet under FSFP, omfatter militære 
missioner, aktiviteter, der gennemføres af 
kampgrupper og af andre multinationale 
formationer eller strukturer, der er 
oprettet af medlemsstater inden for 
rammerne af FSFP, gensidig bistand, 
projekter inden for rammerne af det 
permanente strukturerede samarbejde 
(PESCO), Det Europæiske 
Forsvarsagenturs (EDA) aktiviteter samt 
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 
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FSFP. 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.

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 
brug i den pågældende medlemsstat, eller 
omfatte konstruktion af transport- eller 
kommunikations- og 
informationssysteminfrastrukturer.

(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 
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 
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i deres egen medlemsstat.


