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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на 
Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената 
стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по 
отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза
(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2019)0192),

— като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9-0003/2019),

— като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси 
(A9-0000/2019),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 
внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Отбранителните дейности, 
имащи за цел изпълнение на дейност на 
Съюза в рамките на ОПСО, включват 
военни мисии и операции, дейности на 

(4) Отбранителните дейности, 
имащи за цел изпълнение на дейност на 
Съюза в рамките на ОПСО, включват 
военни мисии, дейности на бойни групи 
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бойни групи, взаимна помощ, проекти 
по линия на постоянното структурирано 
сътрудничество (ПСС) и дейности на 
Европейска агенция по отбрана (EDA). 
Те не следва обаче да включват 
дейности по клаузата за солидарност, 
установена в член 222 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
или други двустранни или 
многостранни дейности между 
държавите членки, които не са свързани 
с отбранителни дейности, имащи за цел 
изпълнение на дейност на Съюза в 
рамките на ОПСО.

и на други многонационални 
обединения или структури, създадени 
от държавите членки и действащи в 
рамките на ОПСО, взаимна помощ, 
проекти по линия на постоянното 
структурирано сътрудничество (ПСС) и 
дейности на Европейската агенция по 
отбрана (EDA), както и дейности, 
целящи постепенното разработване 
на обща отбранителна политика на 
Съюза. Те не следва обаче да включват 
дейности по клаузата за солидарност, 
установена в член 222 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
или други двустранни или 
многостранни дейности между 
държавите членки, които не са свързани 
с отбранителни дейности, имащи за цел 
изпълнение на дейност на Съюза в 
рамките на ОПСО. Комисията следва 
да документира всички отбранителни 
дейности, свързани с изпълнението на 
дейност на Съюза в рамките на 
ОПСО, по отношение на които се 
прилагат изключения.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Подобно на освобождаването за 
отбранителните дейности на НАТО, 
освобождаването за отбранителни 
дейности, имащи за цел изпълнение на 
дейност на Съюза в рамките на ОПСО, 
следва да бъде ограничено по своя 
обхват. На условията за 
освобождаването следва да отговарят 
само разходите, възникнали по 
отношение на задачи, които са пряко 
свързани с отбранителни дейности. 

(8) Подобно на освобождаването от 
ДДС и акцизи за отбранителните 
дейности на НАТО, освобождаванията 
за отбранителни дейности, имащи за цел 
изпълнение на дейност на Съюза в 
рамките на ОПСО, следва да бъдат 
ограничени по своя обхват. 
Освобождаванията следва да се 
прилагат само в ситуации, при които 
въоръжените сили изпълняват 
задачи, пряко свързани с дейности за 
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Освобождаването не следва да 
обхваща задачи, изпълнявани 
изключително от цивилен персонал или 
изпълнявани изключително чрез 
използване на цивилни способности. 
Освобождаването не следва да 
обхваща и елементи като резервни 
части за военно оборудване или 
транспортни услуги, които 
въоръжените сили на дадена държава 
членка придобиват за ползване в 
същата държава членка, нито да се 
разпростира върху изграждането на 
транспортни или комуникационни и 
информационни системни 
инфраструктури.

отбрана по линия на ОПСО. Тези 
освобождавания не следва да 
обхващат граждански мисии по 
линия на ОПСО. Следователно стоки 
или услуги, доставяни за използване 
от цивилен персонал, могат да 
попадат в обхвата на 
освобождаванията само ако 
цивилният персонал придружава 
въоръжени сили, изпълняващи задачи, 
които са пряко свързани с 
отбранителна дейност по линия на 
ОПСО, извън своята държава членка. 
Задачи, изпълнявани изключително от 
цивилен персонал или изпълнявани 
изключително чрез използване на 
цивилни способности, не следва да се 
считат за отбранителна дейност. 
Освен това, при никакви 
обстоятелства освобождаванията не 
следва да обхващат стоки или услуги, 
които въоръжените сили придобиват за 
ползване от тези сили или от 
придружаващия ги цивилен персонал 
на територията на своята държава 
членка.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В Директивата за ДДС не е предвидено никакво общо освобождаване на доставките на 
стоки или услуги за целите на сигурността и отбраната. При все това в Директивата се 
предвижда освобождаване на доставките за въоръжените сили на държава, която е 
страна по Северноатлантическия договор, когато те вземат участие в общи 
отбранителни дейности извън територията на своята държава.

В Директивата за акцизите е предвидено подобно освобождаване от акциз на 
движенията на акцизни стоки, предназначени за въоръжените сили на всяка членка на 
Северноатлантическия договор (НАТО).
Макар от 1977 г. насам отбранителните дейности на НАТО да са обхванати от 
Директивата за ДДС, а от 1993 г. насам — и от Директивата за акцизите, никое от тези 
освобождавания не се отнася до доставките, свързани с общите отбранителни дейности 
в рамките на Съюза, тъй като все още няма обща политика за отбрана на Съюза. 
Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), която бе създадена през 2000 г. като 
Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО), обаче е ключов инструмент за 
външна дейност и включва постепенното определяне на обща политика за отбрана на 
Съюза.

През март 2018 г. Комисията и върховният представител представиха съвместно 
съобщение относно план за действие за военната мобилност. В плана за действие се 
признава необходимостта от третиране по еднакъв начин на отбранителните дейности с 
цел да се намали административната тежест и съответно да се предотвратят забавяния и 
разходи във връзка с военната мобилност, което би било стимул за държавите членки 
да си сътрудничат. В него от Комисията се изисква да направи оценка на това доколко е 
осъществимо уеднаквяването на третирането за целите на ДДС на отбранителните 
дейности в рамките на ЕС и на НАТО.

Целта на настоящото предложение е да уеднакви, доколкото е осъществимо, 
третирането за целите на ДДС на отбранителните дейности в рамките на ЕС и НАТО. 
Аналогично режимът за освобождаване от акциз, предвиден в Директивата за акцизите, 
следва да бъде уеднаквен по сходен начин.

Докладчикът подкрепя напълно предложението на Комисията.

Той обаче предлага да се измени определението за отбранителна дейност в рамката на 
Съюза, по-специално за да се гарантира, че са обхванати всички действия, военни 
обединения или структури по смисъла на член 42 от ДЕС, в който се определя обхватът 
на ОПСО.


