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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 
system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt 
på gemensamma försvarsinsatser inom unionen
(COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2019)0192),

– med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ), i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0003/2019),

– med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2019),

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 
från den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att 
väsentligt ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Försvarsinsatser som görs för att 
genomföra en unionsverksamhet inom 
ramen för den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken omfattar militära uppdrag 
och operationer, insatser av stridsgrupper, 
ömsesidigt bistånd, projekt inom ramen för 

(4) Försvarsinsatser som görs för att 
genomföra en unionsverksamhet inom 
ramen för den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken omfattar militära 
uppdrag, insatser av stridsgrupper och 
andra multinationella formationer eller 
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det permanenta strukturerade samarbetet 
och Europeiska försvarsbyråns (EDA) 
verksamhet. De bör dock inte omfatta 
verksamhet enligt solidaritetsklausulen i 
artikel 222 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, eller någon annan 
bilateral eller multilateral verksamhet 
mellan medlemsstater, som inte avser 
insatser på

försvarsområdet för att genomföra en 
unionsverksamhet inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken.

strukturer som inrättats av 
medlemsstaterna och som verkar inom 
ramen för den gemensamma säkerhets- 
och försvarspolitiken, ömsesidigt bistånd, 
projekt inom ramen för det permanenta 
strukturerade samarbetet, Europeiska 
försvarsbyråns (EDA) verksamhet och 
verksamhet som syftar till att gradvis 
utforma en gemensam försvarspolitik för 
unionen. De bör dock inte omfatta 
verksamhet enligt solidaritetsklausulen i 
artikel 222 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, eller någon annan 
bilateral eller multilateral verksamhet 
mellan medlemsstater, som inte avser 
insatser på

försvarsområdet för att genomföra en 
unionsverksamhet inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken. Kommissionen bör föra 
ett register över alla försvarsinsatser som 
görs för genomförandet av en 
unionsverksamhet inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken för vilken undantag 
gäller.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I likhet med undantaget för Natos 
försvarsinsatser bör undantaget för de 
försvarsinsatser som görs för att genomföra 
en unionsverksamhet inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken vara begränsat i 
omfattning. Endast utgifter som hänför sig 
till uppgifter som är direkt kopplade till en 
försvarsinsats bör vara berättigade till 

(8) I likhet med undantaget från 
mervärdesskatt och punktskatt för Natos 
försvarsinsatser bör undantagen för de 
försvarsinsatser som görs för att genomföra 
en unionsverksamhet inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken vara begränsade i 
omfattning. Undantagen bör endast gälla i 
situationer där väpnade styrkor utför 
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undantag. Uppgifter som uteslutande 
utförs av civil personal, eller uteslutande 
utförs genom utnyttjande av civil kapacitet, 
bör inte omfattas av undantaget. 
Undantaget bör inte heller omfatta 
produkter, såsom reservdelar till militär 
utrustning, eller transporttjänster som en 
medlemsstats väpnade styrkor förvärvar 
för bruk inom den medlemsstaten eller 
utvidgas till att omfatta uppförande av 
infrastruktur för transport-, 
kommunikations- och 
informationssystem.

uppgifter som är direkt kopplade till en 
försvarsinsats inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken. Dessa undantag bör 
inte omfatta civila uppdrag inom ramen 
för den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken. Varor som levereras 
eller tjänster som tillhandahålls för 
användning av civilpersonal bör därför 
endast omfattas av undantagen när 
civilpersonalen åtföljer väpnade styrkor 
som utför uppgifter som är direkt kopplade 
till en försvarsinsats inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken utanför deras 
medlemsstat. Uppgifter som uteslutande 
utförs av civil personal, eller uteslutande 
utförs genom utnyttjande av civil kapacitet, 
bör inte betraktas som en försvarsinsats. 
Undantagen bör inte heller under några 
omständigheter omfatta varor eller 
tjänster som de väpnade styrkorna 
förvärvar för användning av styrkorna, 
eller av den civilpersonal som åtföljer 
dem, inom den egna medlemsstaten.

Or. en
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MOTIVERING

I mervärdesskattedirektivet anges inte något allmänt undantag för leveranser av varor eller 
tillhandahållanden av tjänster för säkerhets- och försvarsändamål. I direktivet föreskrivs dock 
ett undantag från mervärdesskatteplikt för leveranser till de väpnade styrkorna från alla stater 
som är anslutna till Nordatlantiska fördraget och som deltar i gemensamma försvarsinsatser 
utanför det egna landet.

I punktskattedirektivet föreskrivs ett liknande undantag från punktskatteplikt vid flyttning av 
punktskattepliktiga varor till de väpnade styrkorna i någon medlem av Nordatlantiska 
fördragsorganisationen (Nato).
Natos insatser på försvarsområdet har sedan 1977 omfattats av mervärdesskattedirektivet och 
sedan 1993 av punktskattedirektivet, men inget av undantagen från skatteplikt omfattar 
leveranser kopplade till gemensamma insatser på försvarsområdet inom unionens regelverk, 
eftersom unionen ännu inte har någon gemensam försvarspolitik. Den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), som år 2000 inrättades som den europeiska 
säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP), är dock ett viktigt instrument för yttre åtgärder och 
omfattar en gradvis utformning av en gemensam försvarspolitik för unionen.

Kommissionen och den höga representanten lade i mars 2018 fram ett gemensamt 
meddelande om en handlingsplan för militär rörlighet. I handlingsplanen erkänns behovet av 
lika behandling av försvarsinsatser i syfte att minska den administrativa bördan och därmed 
förseningar och kostnader för militär rörlighet och ge medlemsstaterna incitament att 
samarbeta. Den kräver att kommissionen bedömer om det är möjligt att anpassa 
mervärdesskattebehandlingen av försvarsinsatser inom EU:s regelverk och Natos beskydd.

Syftet med detta förslag är att så långt som möjligt anpassa mervärdesskattebehandlingen av 
försvarsinsatser inom EU:s och Natos regelverk. På samma sätt bör bestämmelserna om 
befrielse från punktskatteplikt, enligt vad som anges i punktskattedirektivet, anpassas på ett 
liknande sätt.

Föredraganden stöder helt kommissionens förslag.

Han föreslår dock att definitionen av försvarsinsatser inom ramen för unionen ska ändras, 
särskilt för att säkerställa att alla åtgärder, militära formeringar eller strukturer som genomförs 
i enlighet med artikel 42 i EU-fördraget, som definierar tillämpningsområdet för GSFP, 
omfattas.


