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 ***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 for så vidt angår 

momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter 

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)) 

(Særlig lovgivningsprocedure – høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0758), 

– der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 

danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0529/2016), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 78c, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Kultur- og 

Uddannelsesudvalget (A8-0189/2017), 

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 -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1) Forskellen mellem de forventede 

momsindtægter og den moms, der rent 

faktisk blev opkrævet (det såkaldte 

"momsgab") i Unionen, var på ca. 170 

mia. EUR i 2013, og den 

grænseoverskridende svig medfører et tab 
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af momsindtægter i Unionen på ca. 50 

mia. EUR om året, hvilket alt sammen gør 

moms til et vigtigt spørgsmål, som skal 

håndteres på EU-plan. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) I henhold til Rådets direktiv 

2006/112/EF1 kan medlemsstaterne 

anvende nedsatte momssatser i forbindelse 

med publikationer på alle fysiske medier. 

Det er dog ikke muligt at anvende nedsatte 

momssatser på elektronisk leverede 

publikationer, der belægges med den 

normale momssats. 

(1) I henhold til Rådets direktiv 

2006/112/EF1 kan medlemsstaterne 

anvende nedsatte momssatser i forbindelse 

med publikationer på alle fysiske medier. 

Det er dog ikke muligt at anvende nedsatte 

momssatser på elektronisk leverede 

publikationer, der belægges med den 

normale momssats, hvilket stiller 

elektronisk leverede publikationer i en 

ugunstig position og bremser udviklingen 

af dette marked. Denne komparative 

ulempe kunne hæmme udviklingen af den 

digitale økonomi i Unionen. 

____________ _____________ 

1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. 

november 2006 om det fælles 

merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 

11.12.2006, s. 1). 

1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. 

november 2006 om det fælles 

merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 

11.12.2006, s. 1). 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) I sin beslutning af 13. oktober 

2011 om momssystemets fremtid1a 

mindede Europa-Parlamentet om, at et af 

de vigtigste elementer i momssystemet er 

princippet om neutralitet, hvorfor det 

fremførte, at "alle bøger, dagblade, 

ugeblade og tidsskrifter uanset format, 
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bør behandles fuldstændig ens". 

 _________________ 

 1a P7_TA(2011)0436. 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I overensstemmelse med 

Kommissionens strategi for et digitalt indre 

marked1 og for at tage højde for de 

teknologiske fremskridt i en digital 

økonomi bør medlemsstaterne gives 

mulighed for at tilpasse momssatserne for 

elektronisk leverede publikationer til de 

lavere momssatser, der anvendes på 

publikationer på alle fysiske medier.  

(2) I overensstemmelse med 

Kommissionens strategi for et digitalt indre 

marked1 og dens ambition om at sikre 

Europas globale konkurrenceevne og 

førende position i verden inden for digital 

økonomi bør medlemsstaterne gives 

mulighed for at tilpasse momssatserne for 

elektronisk leverede publikationer til de 

lavere momssatser, der anvendes på 

publikationer på alle fysiske medier, idet 

man derved stimulerer innovation, 

nyskabelse, investeringer og produktion af 

nyt indhold og fremmer digital læring, 

videnoverførsel, adgang til og fremme af 

kulturen i det digitale miljø.  

____________ _____________ 

1 COM(2015) 0192 final 1 COM(2015) 0192 final 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Det, at medlemsstaterne får 

mulighed for at anvende nedsatte satser, 

stærkt nedsatte satser eller nulsatser for 

trykte og elektroniske publikationer, bør 

sikre overførsel af økonomiske fordele for 

forbrugerne og således fremme læsning 

samt til forlag og dermed fremme 

investeringer i nyt indhold og, hvad aviser 

og dagblade angår, mindske 

afhængigheden af reklame. 
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Ændringsforslag   6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I handlingsplanen for moms9 

fremhæver Kommissionen, at elektronisk 

leverede publikationer med hensyn til 

momssatser bør gives samme 

præferencebehandling som publikationer 

på alle fysiske medier. For at nå dette mål 

bør det ved leveringen af bøger, aviser og 

tidsskrifter være muligt for alle 

medlemsstaterne at anvende en nedsat 

momssats eller en lavere nedsat momssats, 

bl.a. muligt at indrømme fritagelser med 

ret til fradrag af den i det tidligere 

omsætningsled betalte moms. 

(3) I handlingsplanen for moms9 

fremhæver Kommissionen, at elektronisk 

leverede publikationer med hensyn til 

momssatser bør gives samme 

præferencebehandling som publikationer 

på alle fysiske medier. For at nå dette mål 

bør det ved leveringen af bøger, aviser og 

tidsskrifter være muligt for alle 

medlemsstaterne at anvende en nedsat 

momssats eller en lavere nedsat momssats, 

bl.a. muligt at indrømme fritagelser med 

ret til fradrag af den i det tidligere 

omsætningsled betalte moms. Dette forslag 

er i overensstemmelse med målsætningen 

om at give medlemsstaterne større frihed 

til at fastsætte deres egne momssatser 

inden for en definitiv momsordning, der 

er baseret på bestemmelsessted. 

_________________ _________________ 

9 COM(2016) 148 final 9 COM(2016) 148 final 

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) I overensstemmelse med 

handlingsplanen for moms tager dette 

direktiv sigte på en enklere, mere 

erhvervsvenlig momsordning, der er bedre 

sikret mod svig, og som holder trit med 

vore dages digitale og mobile økonomi. 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at forhindre en udbredt brug af 

nedsatte momssatser for audiovisuelt 

indhold bør medlemsstaterne kun have 

mulighed for at anvende en nedsat sats på 

bøger, aviser og tidsskrifter, hvis disse 

publikationer, hvad enten de leveres på 

fysiske midler af enhver art eller 

elektronisk, ikke udelukkende eller 

hovedsagelig består af musik- eller 

videoindhold. 

(5) For at forhindre en udbredt brug af 

nedsatte momssatser for audiovisuelt 

indhold bør medlemsstaterne kun have 

mulighed for at anvende en nedsat sats på 

bøger, aviser og tidsskrifter, hvis disse 

publikationer, hvad enten de leveres på 

fysiske midler af enhver art eller 

elektronisk, ikke udelukkende eller 

hovedsagelig består af musik- eller 

videoindhold. Under hensyntagen til 

vigtigheden af at lette adgangen til bøger, 

aviser og tidsskrifter for personer, der er 

blinde, synshæmmede eller på anden 

måde læsehandicappede som omhandlet i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv1a, 

skal tilpassede bøger og lyd- og e-bøger, 

aviser og tidsskrifter betragtes som ikke 

udelukkende eller hovedsageligt 

bestående af musik- eller videoindhold. 

Nedsatte momssatser kan derfor også 

anvendes på disse formater. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

... om visse tilladte former for anvendelse 

af værker og andet materiale, der er 

beskyttet af ophavsret og beslægtede 

rettigheder til gavn for personer, der er 

blinde, synshæmmede eller på anden 

måde læsehandicappede, og om ændring 

af direktiv 2001/29/EF om harmonisering 

af visse aspekter af ophavsret og 

beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet (COM(2016) 596 

final, 2016/0278 (COD)) (EUT ..., s. ...). 

 

Ændringsforslag   9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Hvis der gives medlemsstaterne 

frihed til at anvende nedsatte eller stærkt 

nedsatte momssatser for e-bøger, 

elektroniske aviser og elektroniske 

tidsskrifter, kunne det give mulighed for 

nye fortjenstmargener for forlag og 

mulighed for investering i nyt indhold i 

sammenligning med den nuværende 

model, som er stærkt afhængig af 

reklame. Der bør også indledes mere 

generelle overvejelser om 

finansieringsmodellen for e-indhold på 

EU-niveau. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (6a) Den fleksibilitet, som 

medlemsstaterne gives i forbindelse med 

det nuværende forslag, foregriber på 

ingen måde den endelige momsordning, 

der skal indføres, i hvis forbindelse en 

eventuelt øget fleksibilitet skal afvejes i 

forhold til dens indvirkning på det indre 

markeds funktion, muligheden for 

momssvig, stigningen i virksomhedernes 

omkostninger og risikoen for illoyal 

konkurrence. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (6b) Selv om det nuværende forslag 

giver medlemsstaterne mulighed for at 

rette op på en situation med 

forskelsbehandling, fjerner det ikke 

behovet for en mere samordnet, effektiv 
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og enklere ordning med nedsatte 

momssatser og med færre undtagelser. 

 

Ændringsforslag   12 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2006/112/EF 

Bilag III – nr. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6) Levering, herunder udlån på 

biblioteker, af bøger, aviser og tidsskrifter, 

bortset fra publikationer, der udelukkende 

eller hovedsagelig er reklame, og bortset 

fra publikationer, der udelukkende eller 

hovedsagelig består af musik- eller 

videoindhold" 

6) Levering, herunder udlån på 

biblioteker, af bøger, aviser og tidsskrifter, 

bortset fra publikationer, der udelukkende 

eller hovedsagelig er reklame, og bortset 

fra publikationer, der udelukkende eller 

hovedsagelig består af musik- eller 

videoindhold", herunder brochurer, 

foldere og lignende tryksager, billed-, 

tegne- eller malebøger til børn, trykt eller 

håndskreven musik, geografiske og 

hydrografiske kort eller tilsvarende. 

Begrundelse 

I det nuværende direktiv indgår ovennævnte kategorier i Bilag III, punkt 6. I den af 

Kommissionen foreslåede tekst nævnes disse kategorier ikke længere. For at undgå 

forskellige fortolkninger i de forskellige medlemsstater bør Kommissionen gøre det klart, om 

forslaget til direktiv også finder anvendelse på brochurer, foldere og lignende tryksager, 

billed-, tegne- eller malebøger til børn, trykt eller håndskreven musik, geografiske og 

hydrografiske kort eller tilsvarende. 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 2 a 

 Overvågning 

 Kommissionen udarbejder senest ... tre år 

efter dette direktivs ikrafttræden en 

rapport med angivelse af de 

medlemsstater, der har indført nedsatte 
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eller stærkt nedsatte momssatser for 

bøger, aviser og tidsskrifter og de dertil 

svarende elektroniske udgaver, og 

evaluerer virkningen af disse 

foranstaltninger, for så vidt angår 

budgettet og udvikling af kultursektoren. 
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BEGRUNDELSE 

 

I henhold til det nuværende momsdirektiv (Rådets direktiv 2006/112/EF) kan elektronisk 

leverede tjenesteydelser, herunder e-publikationer, kun belægges med den normale momssats 

på mindst 15 %. For så vidt angår trykte publikationer står det imidlertid medlemsstaterne frit 

for at anvende en nedsat momssats (mindst 5 %). Nogle medlemsstater har sågar fået 

undtagelser, der giver dem lov til at anvende stærkt nedsatte satser (mindre end 5 %) eller 

nulsatser.  

En sådan forskelsbehandling mellem trykte og elektroniske udgivelser er blevet mindre og 

mindre berettiget, efterhånden som den digitale økonomi har udviklet sig yderligere. 

Kommissionen foreslår derfor at ændre momsdirektivet og give alle medlemsstaterne 

mulighed for at anvende samme nedsatte eller stærkt nedsatte satser, eller endog nulsatser, på 

elektronisk leverede publikationer, som allerede kan anvendes for trykte publikationer. 

Leveringen af rent musik- og videoindhold belægges fortsat med den normale momssats, 

ligesom publikationer, der hovedsagelig består af musik- eller videoindhold. Med forbehold 

af Domstolens fortolkningsbeføjelser griber forslaget ikke ind i medlemsstaternes 

skønsbeføjelser til nærmere at specificere begreberne "bøger, aviser og tidsskrifter" og 

"overvejende består af". 

Ordføreren glæder sig over dette målrettede forslag med henblik på at rette op på den ulige 

momsbehandling af trykte publikationer og e-publikationer, som har medført en langt mindre 

favorabel skattemæssig behandling af e-publikationer. Han tilslutter sig Kommissionens 

beslutning om at adskille dette spørgsmål fra det kommende generelle forslag til satser og 

opfordrer indtrængende Rådet til hurtigt at vedtage denne længe ventede lovændring. 
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26.4.2017 

UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET 

til Økonomi- og Valutaudvalget 

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår 

momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter 

(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)) 

Ordfører for udtalelse: Bogdan Andrzej Zdrojewski 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Formål og anvendelsesområde 

  

Kommissionens forslag er en del af en større momspakke, der har til formål at bringe 

momsreglerne i overensstemmelse med realiteterne i en i stigende grad digital økonomi. 

Pakken søger generelt at reducere overholdelsesomkostninger og kompleksitet for 

virksomheder, sænke indtægtstab fra manglende overholdelse for medlemsstaterne og sikre, at 

EU's virksomheder ikke stilles dårligere i forhold til ikke-EU-virksomheder pga. momsregler 

for importerede varer. Pakken blev allerede varslet i strategien for et digitalt indre marked og 

handlingsplanen for moms. 

 

Det specifikke forslag om ændring af direktiv 2006/112/EF (momsdirektivet) ville gøre det 

muligt for medlemsstaterne at anvende samme momssats på e-publikationer (f.eks. e-bøger, 

elektroniske aviser og elektroniske tidsskrifter) som på trykte publikationer. Under de 

eksisterende regler behandles e-publikationer som "elektronisk leverede tjenesteydelser" og er 

derfor underlagt en minimummomssats på 15 %. Derimod kan medlemsstater beskatte fysiske 

publikationer med en nedsat sats (minimum 5 %), mens nogle medlemsstater har fået ret til at 

gå under 5 % (stærkt nedsatte satser) eller tilmed til at anvende nulsatser for visse 

publikationer. 

 

Forslaget indeholder således små tekniske justeringer af momsdirektivet for at gøre det muligt 

for medlemsstater at anvende nedsatte satser, stærkt nedsatte satser eller nulsatser af moms på 

e-publikationer.  

 

Ordførerens holdning  
 

Ordføreren glæder sig over forslaget, der afspejler Parlamentets mangeårige holdning om, at 

sondringen inden for momslovgivningen mellem fysiske og elektroniske publikationer er 
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uholdbar i den digitale alder. Den nye lovgivning bør skabe klarhed på medie- og 

bogmarkedet, hjælpe virksomheder med at udforske nye modeller (f.eks. tilbud, der 

kombinerer fysiske bøger og e-bøger, hvilket tidligere ikke var muligt) og i sidste ende sænke 

priserne for kunderne og derved øge adgangen til kulturelt indhold. 

 

Ordføreren har foreslået to målrettede ændringsforslag til Kommissionens forslag. Det første 

understreger, at skabelse af lige vilkår med hensyn til momsregler mellem fysiske og 

elektroniske publikationsformater bør bidrage til at fremme innovation og investeringer i 

kreativt indhold og dermed forbedre den overordnede adgang til kulturelle varer og 

uddannelsesmaterialer. Ordføreren understreger i denne sammenhæng den øgede rolle, som 

digital distribution af kulturelt og kreativt indhold spiller for at lette adgangen til kulturelle 

materialer og for at gøre det muligt for forfattere og indholdsleverandører at nå et nyt og 

større publikum. Det andet drejer sig blot om præcisering. Da lydpublikationer i øjeblikket 

med hensyn til moms behandles på samme måde som klassiske fysiske publikationer, skal 

tilpassede versioner og lydversioner af e-publikationer behandles på samme måde som 

almindelige e-publikationer. Det er vigtigt at sikre, at personer, som er blinde, synshæmmede 

eller læsehandicappede, kan drage fordel af denne ændring af momsreglerne. Kommissionen 

har gjort det klart, at tilpassede versioner og lydversioner af e-publikationer ifølge forslaget er 

berettigede til nedsatte momssatser. Ændringsforslaget til betragtningen medtages derfor for 

at fremhæve dette punkt og forklare baggrunden derfor.  

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) I sin beslutning af 13. oktober 

2011 om momssystemets fremtid1a 

mindede Europa-Parlamentet om, at et af 

de vigtigste elementer i momssystemet er 

princippet om neutralitet, hvorfor det 

fremførte, at "alle bøger, dagblade, 

ugeblade og tidsskrifter uanset format, 

bør behandles fuldstændig ens". 

 _________________ 

 1a P7_TA(2011)0436. 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) I overensstemmelse med 

Kommissionens strategi for et digitalt indre 

marked8 og for at tage højde for de 

teknologiske fremskridt i en digital 

økonomi bør medlemsstaterne gives 

mulighed for at tilpasse momssatserne for 

elektronisk leverede publikationer til de 

lavere momssatser, der anvendes på 

publikationer på alle fysiske medier. 

(2) I overensstemmelse med 

Kommissionens strategi for et digitalt indre 

marked8 og for at tage højde for de 

teknologiske fremskridt i en digital 

økonomi med henblik på at stimulere 

innovation, nyskabelse, investeringer og 

produktion af nyt indhold samt for at 

fremme digital læring, vidensoverførsel, 

adgang til og fremme af kulturen i det 

digitale miljø bør medlemsstaterne gives 

mulighed for at tilpasse momssatserne for 

elektronisk leverede publikationer til de 

lavere momssatser, der anvendes på 

publikationer på alle fysiske medier. 

Indtægterne fra en tilpasning af disse 

elektroniske og fysiske momssatser bør 

geninvesteres med henblik på at sikre 

vækst i sektoren. 

__________________ __________________ 

8 COM(2015) 0192 final 8 COM(2015) 0192 final 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) At give medlemsstaternes 

mulighed for at anvende nedsatte satser, 

stærkt nedsatte satser eller nulsatser for 

trykte og elektroniske publikationer bør 

sikre overførsel af økonomiske fordele for 

forbrugerne og således fremme læsning 

samt også til forlag og dermed fremme 

investeringer i nyt indhold og, hvad aviser 

og dagblade angår, mindske 

afhængigheden af reklame. 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at forhindre en udbredt brug af 

nedsatte momssatser for audiovisuelt 

indhold bør medlemsstaterne kun have 

mulighed for at anvende en nedsat sats på 

bøger, aviser og tidsskrifter, hvis disse 

publikationer, hvad enten de leveres på 

fysiske midler af enhver art eller 

elektronisk, ikke udelukkende eller 

hovedsagelig består af musik- eller 

videoindhold. 

(5) For at forhindre en udbredt brug af 

nedsatte momssatser for audiovisuelt 

indhold bør medlemsstaterne kun have 

mulighed for at anvende en nedsat sats på 

bøger, aviser og tidsskrifter, hvis disse 

publikationer, hvad enten de leveres på 

fysiske midler af enhver art eller 

elektronisk, ikke udelukkende eller 

hovedsagelig består af musik- eller 

videoindhold. Under hensyntagen til 

vigtigheden af at lette adgangen til bøger, 

aviser og tidsskrifter for personer, der er 

blinde, synshæmmede eller på anden 

måde læsehandicappede i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv[...]1a, skal tilpassede bøger og lyd- 

og e-bøger, aviser og tidsskrifter betragtes 

som ikke udelukkende eller hovedsageligt 

bestående af musik- eller videoindhold. 

Følgelig kan reducerede momssatser også 

anvendes på disse formater. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv[...] om visse tilladte former for 

anvendelse af værker og andet materiale, 

der er beskyttet af ophavsret og 

beslægtede rettigheder til gavn for 

personer, der er blinde, svagsynede eller 

på anden måde læsehandicappede, og om 

ændring af direktiv 2001/29/EF om 

harmonisering af visse aspekter af 

ophavsret og beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet (COM(2016) 596 

final, 2016/0278 (COD)) (EUT af ..., s. ...). 

 

 



 

PE599.762v02-00 18/21 RR\1125495DA.docx 

DA 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Titel Momssatser på bøger, aviser og tidsskrifter 

Referencer COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS) 

Korresponderende udvalg 

 Dato for meddelelse på plenarmødet 

ECON 

16.1.2017 
   

Udtalelse fra 

 Dato for meddelelse på plenarmødet 

CULT 

16.1.2017 

Ordfører for udtalelse 

 Dato for valg 

Bogdan Andrzej Zdrojewski 

15.2.2017 

Behandling i udvalg 22.3.2017    

Dato for vedtagelse 25.4.2017    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

30 

0 

0 

Til stede ved den endelige afstemning – 

medlemmer 

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 

Chountis, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez 

Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, 

Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi 

Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana 

Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros 

Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Til stede ved den endelige afstemning - 

stedfortrædere 

Norbert Erdős, Elena Gentile, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Emma 

McClarkin 

 



 

RR\1125495DA.docx 19/21 PE599.762v02-00 

 DA 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG 

30 + 

EKR Angel Dzhambazki, Andrew Lewer, Emma McClarkin, John Procter 

GUE/NGL Nikolaos Chountis, Curzio Maltese 

EPP Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Theodoros 

Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová 

S & D Elena Gentile, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Momchil 

Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka 

Verts/ALE Jill Evans, Helga Trüpel 

ALDE María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom 

EFDD Isabella Adinolfi 

ENF Dominique Bilde 

 

0 - 

- - 

 

0 0 

- - 

 

Symbolforklaring: 

+: for 

-: imod 

0: hverken/eller 

 

 

 



 

PE599.762v02-00 20/21 RR\1125495DA.docx 

DA 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG 

Titel Momssatser på bøger, aviser og tidsskrifter 

Referencer COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS) 

Dato for høring af EP 20.12.2016    

Korresponderende udvalg 

       Dato for meddelelse på plenarmødet 

ECON 

16.1.2017 
   

Rådgivende udvalg 

       Dato for meddelelse på plenarmødet 

IMCO 

16.1.2017 

CULT 

16.1.2017 

JURI 

16.1.2017 
 

Ingen udtalelse 

       Dato for afgørelse 

IMCO 

25.1.2017 

JURI 

25.1.2017 
  

Ordførere 

       Dato for valg 

Tom 

Vandenkendelae

re 

8.12.2016 

   

Behandling i udvalg 27.3.2017 3.5.2017   

Dato for vedtagelse 3.5.2017    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

48 

1 

2 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, 

Jonás Fernández, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria 

Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios 

Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle 

Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, 

Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pedro Silva 

Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom 

Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob 

von Weizsäcker, Marco Zanni 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

David Coburn, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Verónica Lope 

Fontagné, Paloma López Bermejo, Siegfried Mureşan, Catherine 

Stihler, Nils Torvalds, Auke Zijlstra 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Ska Keller, Juan Fernando López 

Aguilar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Csaba Sógor 

Dato for indgivelse 9.5.2017 

 



 

RR\1125495DA.docx 21/21 PE599.762v02-00 

 DA 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB 
I KORRESPONDERENDE UDVALG 

48 + 

ALDE Petr Ježek, Michael Theurer, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen 

ECR Ashley Fox, Jussi Halla-aho, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne 

EFDD Marco Valli 

ENF Barbara Kappel 

GUE/NGL Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

PPE Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, 
Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dariusz 

Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange 

S&D Lucy Anderson, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Juan 
Fernando López Aguilar, Costas Mavrides, Emilian Pavel, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, 

Catherine Stihler, Jakob von Weizsäcker 

Verts/ALE Bas Eickhout, Eva Joly, Ska Keller, Philippe Lamberts 

 

1 - 

EFDD David Coburn 

 

2 0 

ENF Marco Zanni, Auke Zijlstra 

 

Tegnforklaring: 

+ : for 

- : imod 

0 : hverken/eller 

 

 


