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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 
nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže 
alebo sa prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej fakturácii vo 
verejnom obstarávaní
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0449), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0208/2013), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. októbra 
20131,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 28. novembra 20132,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorné veci a ochranu spotrebiteľov (A7-0004/2014),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Prekážky obchodu vyplývajúce so 
súčasnej existencie niekoľkých právnych 
požiadaviek a technických predpisov 
v oblasti elektronických faktúr 
a z nedostatočnej interoperability by sa 
mali odstrániť alebo znížiť. Na dosiahnutie 
tohto cieľa by sa mala vypracovať 
spoločná európska norma pre sémantický 
model údajov základnej elektronickej 
faktúry.

(5) Prekážky obchodu vyplývajúce so 
súčasnej existencie niekoľkých právnych 
požiadaviek a technických predpisov 
v oblasti elektronických faktúr 
a z nedostatočnej interoperability by sa pri 
cezhraničnom styku mali odstrániť alebo 
znížiť. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa 
mala vypracovať spoločná európska norma 
pre sémantický model údajov hlavných 
prvkov elektronickej faktúry. Táto norma 
by mala odrážať hlavné prvky 
elektronickej faktúry a zabezpečiť ich 
priradenie k rôznym technickým normám, 
čím umožní odosielanie a príjem 
elektronických faktúr medzi jednotlivými 
systémami vychádzajúcimi z rôznych 
technických noriem. Súčasné 
vnútroštátne technické normy by touto 
normou nemali byť nahradené ani 
ovplyvnené a malo by byť naďalej možné 
uplatňovať ich súbežne s ňou.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tejto smernice by 
sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/20112a.
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____________

Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 
16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty 
kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia by mala uplatniť príslušné 
ustanovenia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. 
októbra 2012 o európskej normalizácii3 a 
požiadať príslušnú európsku normalizačnú 
organizáciu, aby vypracovala európsku 
normu týkajúcu sa sémantického modelu 
údajov základnej elektronickej faktúry. 
Komisia by mala vo svojej žiadosti 
predloženej príslušnej európskej 
normalizačnej organizácii vyžadovať, aby 
táto európska norma bola technologicky 
neutrálna, aby sa zabránilo akémukoľvek 
narúšaniu hospodárskej súťaže. Keďže 
elektronické faktúry môžu obsahovať 
osobné údaje, Komisia by mala takisto 
vyžadovať, aby sa touto európskou normou 
zaručila ochrana osobných údajov v súlade 
so smernicou 95/46/ES z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov4. Komisia by mala vo svojej 
žiadosti predloženej európskej 
normalizačnej organizácii okrem týchto 
minimálnych požiadaviek stanoviť ďalšie 
požiadavky, pokiaľ ide o obsah tejto 
európskej normy a termín jej prijatia.

Komisia by mala uplatniť príslušné 
ustanovenia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. 
októbra 2012 o európskej normalizácii3 a 
požiadať príslušnú európsku normalizačnú 
organizáciu, aby vypracovala európsku 
normu týkajúcu sa sémantického modelu 
údajov hlavných prvkov elektronickej 
faktúry. Komisia by mala vo svojej žiadosti 
predloženej príslušnej európskej 
normalizačnej organizácii vyžadovať, aby 
táto európska norma bola technologicky 
neutrálna, aby sa zabránilo akémukoľvek 
narúšaniu hospodárskej súťaže. Keďže 
elektronické faktúry môžu obsahovať 
osobné údaje, Komisia by mala takisto 
vyžadovať, aby sa touto európskou normou 
zohľadnila ochrana osobných údajov v 
súlade so smernicou 95/46/ES 
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov 
a voľnom pohybe týchto údajov4 a so 
zásadami špecificky navrhnutej ochrany 
údajov (tzv. data protection by design), 
proporcionality a minimalizácie údajov. 
Komisia by mala vo svojej žiadosti 
predloženej európskej normalizačnej 
organizácii okrem týchto minimálnych 
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požiadaviek stanoviť ďalšie požiadavky, 
pokiaľ ide o obsah tejto európskej normy 
a termín jej prijatia v lehote 24 mesiacov.

__________________ __________________
3 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12. 3 Ú. v. ES L 316, 14.11.12, s. 12.
4 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. 4 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Vymedzenie pojmov tejto smernice 
súvisiace s verejným obstarávaním by 
mali byť v súlade s európskymi právnymi 
predpismi o verejnom obstarávaní.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) V tejto európskej norme by sa mali 
vymedziť prvky sémantických údajov 
vzťahujúce sa najmä na doplňujúce údaje 
o dodávateľovi a odberateľovi, 
identifikátory procesu, znaky faktúry, 
údaje o fakturovaných položkách, 
informácie o dodaní, platobné údaje a 
podmienky. Povinné hlavné prvky 
elektronickej faktúry, ktoré musia byť 
súčasťou každej elektronickej faktúry, 
musia byť stanovené v súlade so 
smernicou Rady 2006/112/ES4a. Týmto by 
sa zabezpečilo jasné a jednotné 
uplatňovanie elektronickej fakturácie. 
A napokon by norma mala byť 
kompatibilná s relevantnými 
medzinárodnými normami, aby sa 
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predišlo technickým prekážkam prístupu 
na trh u dodávateľov z tretích krajín.

__________________
4a Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6c) Európska norma by ďalej mala byť 
vhodná aj na použitie pri obchodných 
transakciách medzi podnikmi. Preto 
v záujme toho, aby súkromní účastníci 
trhu mohli používať akúkoľvek normu, 
ktorá je vypracovaná v rámci ich 
vzájomných obchodných vzťahov, by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa žiadna 
norma nevypracovala výlučne na využitie 
v oblasti verejného obstarávania.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európska norma pre sémantický model 
údajov základnej elektronickej faktúry by 
mala vychádzať z existujúcich špecifikácií, 
najmä vrátane tých, ktoré vypracovali 
európske alebo medzinárodné organizácie, 
ako napríklad CEN (CWA 16356 a CWA 
16562), ISO (faktúra založená na metodike 
ISO 20022) a UN/CEFACT (CII v. 2.0). 
Nemali by sa ňou vyžadovať elektronické 
podpisy. V tejto európskej norme by sa 
mali vymedziť prvky sémantických údajov 
vzťahujúce sa najmä na doplňujúce údaje 
o dodávateľovi a odberateľovi, 

(7) Európska norma pre sémantický model 
údajov hlavných prvkov elektronickej 
faktúry by mala vychádzať z existujúcich 
špecifikácií, s ktorými je zároveň v súlade, 
najmä vrátane tých špecifikácií, ktoré 
vypracovali európske alebo medzinárodné 
organizácie, ako napríklad CEN (CWA 
16356-MUG a CWA 16562-CEN BII), 
ISO (faktúra založená na metodike ISO 
20022) a UN/CEFACT (CII v.  2.0, NDR 
2.0 a CCTS 2.01). Nemali by sa ňou 
vyžadovať elektronické podpisy. Príslušná 
európska normalizačná organizácia by 
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identifikátory procesu, znaky faktúry, 
údaje o fakturovaných položkách, 
informácie o dodaní, platobné údaje a 
podmienky. Mala by byť takisto 
kompatibilná s existujúcimi normami pre 
platby, aby sa umožnilo automatické 
spracovanie platieb.

mala pri vykonávaní normalizačnej 
žiadosti zohľadniť aj výsledky rozsiahlych 
pilotných projektov vykonávaných v rámci 
Programu na podporu politiky v oblasti 
informačno-komunikačných technológií 
programu pre konkurencieschopnosť a 
inovácie (CIP) a špecifikácie elektronickej 
fakturácie akýchkoľvek iných 
relevantných orgánov a organizácií, ktoré 
podniky často používajú. Mala by byť 
takisto kompatibilná s existujúcimi 
normami pre platby, aby sa umožnilo 
automatické spracovanie platieb.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) V záujme toho, aby elektronickú 
fakturáciu vo verejnom obstarávaní mohli 
používať aj malé a stredné podniky, by 
európska norma mala byť užívateľsky 
ústretová, teda zrozumiteľná a ľahko 
použiteľná. V tejto súvislosti by sa tiež 
mala zohľadniť aj skutočnosť, že najmä 
malé a stredné podniky, ako aj menší 
verejní obstarávatelia a obstarávatelia 
disponujú obmedzeným personálom 
a finančnými prostriedkami. 

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) Členské štáty by pri vykonávaní tejto 
smernice mali zohľadniť potreby malých 
a stredných podnikov, ako aj menších 
verejných obstarávateľov a 
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obstarávateľov, a všetkým verejným 
obstarávateľom a obstarávateľom, ako aj 
dodávateľom by mali poskytnúť 
nevyhnutnú podporu, aby mohli využívať 
novú európsku normu. Okrem toho by sa 
mali naplánovať aj vzdelávacie projekty, 
najmä pre malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V prípade, že európska norma 
vypracovaná príslušnou európskou 
normalizačnou organizáciou splní 
požiadavky obsiahnuté v žiadosti Komisie, 
odkazy na túto európsku normu by mali 
byť uverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

(8) V prípade, že európska norma 
vypracovaná príslušnou európskou 
normalizačnou organizáciou splní 
požiadavky obsiahnuté v žiadosti Komisie 
a ak je táto norma vyskúšaná, Komisia by 
mala prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnúť o uverejnení odkazu na túto 
normu v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Táto norma by sa mala vypracovať 
na zabezpečenie interoperability aplikácií 
vychádzajúcich z existujúcich technických 
noriem. V záujme zabezpečenia, aby sa 
uskutočnili úpravy v súlade s rýchlym 
technickým rozvojom v sektore IKT, by 
Komisia mala byť oprávnená prijať 
opatrenia potrebné na zachovanie, 
preskúmanie a aktualizáciu európskej 
normy, čím umožní priradenie vhodných 
technických formátov.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) Predtým, ako sa v členských štátov 
zavedie európska norma pre sémantický 
model údajov z hľadiska hlavných prvkov 
elektronickej faktúry, malo by dostatočne 
vyskúšať uplatňovanie normy v praxi. 
Praktické uplatňovanie normy by sa malo 
dôkladne preskúmať v rámci samostatnej 
skúšobnej fázy alebo prípadne v priebehu 
procesu vypracúvania normy. 
Preskúmanie by malo zahŕňať konečných 
používateľov, malo by sa zaoberať najmä 
aspektmi praktického využitia 
a užívateľskej prístupnosti a malo by 
preukázať, že sa norma dá vykonávať 
nákladovo efektívnym a primeraným 
spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8c) S cieľom zmeniť požiadavky na 
európsku normu pre sémantický model 
údajov z hľadiska hlavných prvkov 
elektronickej faktúry by sa Komisii mala 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únii zveriť 
právomoc prijímať delegované akty 
týkajúce sa príslušného technického 
a právneho vývoja v tejto oblasti. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila vhodné 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. 
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Pri príprave a vypracovávaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Verejní obstarávatelia a obstarávatelia 
by nemali odmietať prijímanie
elektronických faktúr, ktoré sú v súlade 
s touto európskou normou, z dôvodu 
nesúladu s inými technickými 
požiadavkami (napríklad vnútroštátnymi 
požiadavkami alebo špecifickými 
požiadavkami odvetvia).

(9) Verejní obstarávatelia a obstarávatelia 
by mali vedieť prijímať a spracovať
elektronických faktúr, ktoré sú v súlade s 
touto európskou normou. Po uplynutí 
lehoty stanovenej v tejto smernici by 
nemalo dôjsť k odmietnutiu výlučne z 
dôvodu nesúladu s inými technickými 
požiadavkami (napríklad vnútroštátnymi 
požiadavkami alebo špecifickými 
požiadavkami odvetvia). Touto 
povinnosťou by nemali byť dotknuté iné 
závažné dôvody vedúce k odmietnutiu 
(napr. zo zmluvných dôvodov). Verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia by mali 
mať naďalej možnosť overiť pred 
uhradením faktúry, či sa v obsahu 
elektronickej faktúry správne uvádzajú 
všetky podrobnosti obchodnej transakcie. 
Povinnosťou neodmietať elektronické 
faktúry v súlade s touto smernicou nie je 
dotknutý článok 4 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/7/EÚ4a.

____________
4a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2011/7/ES o boji proti oneskoreným 
platbám v obchodných transakciách (Ú. v. 
EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1).
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov uviedol vo svojom 
stanovisku z 11. novembra 2013 
odporúčania na zaistenie primeranej 
ochrany údajov pri uplatňovaní tejto 
smernice. Tieto odporúčania by sa mali 
zohľadniť pri vypracovaní normy a pri 
spracovávaní osobných údajov verejnými 
obstarávateľmi a obstarávateľmi. Malo by 
sa predovšetkým zaistiť, že existujúce 
právne predpisy o ochrane údajov sa budú 
uplatňovať aj v oblasti elektronickej 
fakturácie a že uverejňovanie osobných 
údajov na účely transparentnosti 
a zodpovednosti musí byť v primeranom 
pomere k ochrane súkromia.

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 3 ods. 1 a článku 4a.)

Odôvodnenie

Spracovanie elektronických faktúr si vyžaduje aj spracovanie osobných údajov. Ochrana 
údajov zohráva preto pri elektronickej fakturácii dôležitú úlohu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Táto smernica by sa mala vzťahovať 
na elektronické faktúry prijaté verejnými 
obstarávateľmi a obstarávateľmi, ktoré sú 
vydané v dôsledku vykonania zadaných 
zákaziek v súlade so smernicou [ktorou sa 
nahrádza smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 
o koordinácii postupov zadávania 

(10) Táto smernica by sa mala vzťahovať 
na elektronické faktúry prijaté verejnými 
obstarávateľmi a obstarávateľmi, ktoré sú 
vydané a odoslané v dôsledku vykonania 
zadaných zákaziek v súlade so smernicou 
[ktorou sa nahrádza smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov zadávania 
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verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných
zákaziek na služby5], smernicou [ktorou sa 
nahrádza smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o 
koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb6] alebo smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii 
postupov pre zadávanie určitých zákaziek 
na práce, zákaziek na dodávku tovaru a 
zákaziek na služby verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi 
v oblastiach obrany a bezpečnosti a o 
zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 
2004/18/ES7.

verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby5], smernicou [ktorou sa 
nahrádza smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o 
koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb6] alebo smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii 
postupov pre zadávanie určitých zákaziek 
na práce, zákaziek na dodávku tovaru a 
zákaziek na služby verejnými 
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi 
v oblastiach obrany a bezpečnosti a o 
zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 
2004/18/ES7. Od verejných obstarávateľov 
a obstarávateľov by sa však nemalo 
vyžadovať, aby prijímali elektronické 
faktúry v súlade s touto smernicou, ak 
v záujme bezpečnosti považujú za 
nevyhnutné používanie formátov faktúry 
alebo uloženie ďalších fakturačných 
povinností, ktoré nie sú zlučiteľné s touto 
smernicou. Okrem toho by bolo 
primerané vylúčiť zákazky zadané podľa 
článku 16 smernice 2009/81/ES, keďže 
podliehajú iba osobitným požiadavkám 
technických špecifikácií a oznámení 
o výsledku verejného obstarávania.

__________________ __________________
5 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. 5 Ú. v. ES L 134, 30.04.04, s. 114.
6 Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. 6 Ú. v. ES L 134, 30.04.04, s. 1.
7 Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76. 7 Ú. v. ES L 216, 20.08.09, s. 76.

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je zdôrazniť, že s určitosťou ide o „elektronické 
faktúry“, ktoré sa teda odosielajú elektronicky, a zámerom poslednej časti tohto 
pozmeňujúceho návrhu je v prvom rade upozorniť, že príležitostne môžu existovať 
bezpečnostné požiadavky charakteristické pre konkrétny prípad (napr. faktúry musí prepraviť 
kuriér alebo treba použiť osobitné zabezpečené spôsoby), ktoré nie sú zlučiteľné 
s povinnosťami podľa tejto smernice.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Členské štáty by mali pri 
vykonávaní tejto smernice zohľadniť, že 
elektronické faktúry prijaté v súlade s 
európskou normou sa uznávajú aj pri 
ďalšom internom spracovaní inými 
oddeleniami (napr. pri žiadostiach o 
poskytnutie grantu).

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Na základe tejto smernice sú 
príjemcovia, teda verejní obstarávatelia, 
centrálne obstarávacie organizácie a 
obstarávatelia, povinní prijímať a 
spracúvať elektronické faktúry. Na 
druhej strane by mal mať vystavovateľ 
faktúry možnosť rozhodnúť sa, či svoju 
faktúru vystaví na základe európskej 
normy, vnútroštátnych alebo iných 
technických noriem, alebo v papierovom 
formáte. 

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom umožniť verejným 
obstarávateľom a obstarávateľom prijať 
technické opatrenia, ktoré sú po stanovení 

(18) S cieľom umožniť verejným 
obstarávateľom a obstarávateľom prijať 
technické opatrenia, ktoré sú po stanovení 
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európskej normy potrebné na to, aby sa 
dosiahol súlad s ustanoveniami 
tejto smernice, je 48-mesačná lehota 
transpozície odôvodnená.

európskej normy potrebné na to, aby sa 
dosiahol súlad s ustanoveniami 
tejto smernice, je 51-mesačná lehota 
transpozície odôvodnená. Členské štáty by 
mali mať možnosť odložiť uplatňovanie 
vnútroštátnych ustanovení potrebných na 
zabezpečenie súladu s touto smernicou zo 
strany verejných obstarávateľov 
a obstarávateľov na nižšej ako ústrednej 
úrovni do prvého dňa 67. mesiaca odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18b) Harmonizácia elektronickej 
fakturácie je v súlade s vytváraním práva 
Únie, ako aj vnútroštátneho a 
medzinárodného práva v oblasti 
elektronického obstarávania v Únii.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Prostriedkami zo štrukturálnych 
fondov určenými na podporu vytvárania 
elektronického verejného obstarávania v 
Európe by sa malo podporovať aj 
zavedenie elektronickej fakturácie vo 
verejnom obstarávaní.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) S európskym dozorným úradníkom 
pre ochranu údajov sa konzultovalo 
podľa článku 28 ods. 2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
45/200111a a 11. novembra 2013 predložil 
dozorný úradník stanovisko.

_____________
11a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 
o ochrane jednotlivcov so zreteľom na 
spracovanie osobných údajov inštitúciami 
a orgánmi Spoločenstva a o voľnom 
pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 
12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa vzťahuje na elektronické 
faktúry vystavené v dôsledku vykonávania 
zadaných zákaziek v súlade so smernicou
[ktorou sa nahrádza smernica 2004/18/ES], 
smernicou [ktorou sa nahrádza smernica 
2004/17/ES] alebo smernicou 2009/81/ES.

Táto smernica sa vzťahuje na elektronické 
faktúry vystavené v dôsledku vykonávania 
zákaziek, na ktoré sa uplatňuje smernica
[ktorou sa nahrádza smernica 2004/18/ES], 
smernica [ktorou sa nahrádza smernica 
2004/17/ES] alebo smernica 2009/81/ES, 
s výnimkou zákaziek zadaných v súlade 
s článkom 16 smernice 2009/81/ES.

Článok 4 tejto smernice sa neuplatňuje, 
ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ považuje v záujme 
bezpečnosti za nevyhnutné použiť formáty 
faktúry alebo uložiť iné fakturačné 
požiadavky nezlučiteľné s touto 
smernicou.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zohľadňuje príležitostné bezpečnostné záležitosti, ktoré môžu 
vzniknúť v konkrétnom prípade, a vkladá sa konkrétne pre prípad, keď do pôsobnosti tejto 
smernice patrí smernica 2009/81 o obrane a bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „elektronická faktúra“ je faktúra, ktorá 
bola vystavená a prijatá v akomkoľvek
elektronickom formáte;

(1) „elektronická faktúra“ je faktúra, ktorá 
bola vystavená, odoslaná a prijatá 
v štruktúrovanom elektronickom formáte, 
ktorý umožňuje jej elektronické 
spracovanie;

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa zdôrazňuje požiadavka na elektronické spracovanie. Iba 
faktúry, ktoré boli vystavené a zaslané v štruktúrovanom elektronickom formáte, umožňujú 
dosiahnuť očakávané zvýšenie účinnosti, keďže sa môžu spracovať plne automatizovaným 
spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „sémantický model údajov“ je 
štruktúrovaný a logicky prepojený súbor 
podmienok a významov, ktorými sa 
špecifikuje obsah vymieňaný v 
elektronických faktúrach;

(2) „sémantický model údajov“ je 
štruktúrovaný a logicky prepojený súbor 
podmienok a ich významov, ktorými sa 
špecifikuje obsah hlavných prvkov v 
elektronických faktúrach;

Odôvodnenie

Sémantický model údajov je abstraktná prezentácia určitých obsahov a súvislostí. V tomto 
prípade je úlohou sémantického modelu údajov opísať obsah a význam pojmov používaných v 
elektronickej faktúre (najmä hlavných prvkov). Odosielateľovi a príjemcovi to umožňuje 
rovnako chápať a vykladať príslušné pojmy a ich obsah, a sprostredkovať ich 
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automatizovaným, počítačovo spracovateľným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „základná elektronická faktúra“ je 
podmnožina informácií obsiahnutých
v elektronickej faktúre, ktoré sú potrebné 
na umožnenie cezhraničnej 
interoperability, vrátane informácií 
potrebných na zabezpečenie dodržiavania 
právnych predpisov;

(3) „hlavné prvky elektronickej faktúry“ 
sú hlavné prvky, ktoré musia byť 
obsiahnuté v elektronickej faktúre, ktoré 
sú potrebné na umožnenie cezhraničnej 
interoperability, vrátane informácií 
potrebných na zabezpečenie dodržiavania 
právnych predpisov.

Odôvodnenie

Povinné hlavné prvky elektronickej faktúry, ktoré musia byť súčasťou každej elektronickej 
faktúry, musia byť stanovené v súlade so smernicou 2006/112/ES o DPH. Fakturácia tak bude 
prehľadnejšia a jednotná, a hlavné prvky budú tvoriť základ pre novú európsku normu.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) „ústredné orgány štátnej správy“ sú 
ústredné orgány štátnej správy vymedzené 
v článku 2 bode 2smernice [ktorou sa 
nahrádza smernica 2004/18/ES];

Odôvodnenie

Nevyhnutná úprava v súlade s novými postupnými vykonávacími ustanoveniami, v ktorých sa 
tiež stanovuje lehota 15 mesiacov pre centrálne obstarávacie organizácie.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) „verejní obstarávatelia na nižšej ako 
ústrednej úrovni“ sú verejní 
obstarávatelia vymedzení v článku 2 bode 
3 smernice [ktorou sa nahrádza smernica 
2004/18/ES];

Odôvodnenie

Nevyhnutná úprava v súlade s novými postupnými vykonávacími ustanoveniami, v ktorých sa 
tiež stanovuje lehota 18 mesiacov pre centrálne obstarávacie organizácie..

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4c) „centrálne obstarávacie organizácie“ 
sú centrálne obstarávacie organizácie 
vymedzené v článku 2 bode 10 smernice 
[ktorou sa nahrádza smernica 
2004/18/ES];

Odôvodnenie

Nevyhnutná úprava v súlade s novými postupnými vykonávacími ustanoveniami, v ktorých sa 
tiež stanovuje lehota 15 mesiacov pre centrálne obstarávacie organizácie.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia požiada príslušnú európsku 
normalizačnú organizáciu, aby vypracovala 
európsku normu pre sémantický model 
údajov základnej elektronickej faktúry.

1. Komisia požiada najneskôr do [dátum 
troch mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] príslušnú 
európsku normalizačnú organizáciu, aby 
vypracovala európsku normu pre 
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sémantický model údajov hlavných prvkov 
elektronickej faktúry. Komisia uloží 
európskej normalizačnej organizácii 
lehotu 24 mesiacov na vypracovanie 
a prijatie európskej normy.

Komisia vyžaduje, aby európska norma 
sémantického modelu údajov základnej
elektronickej faktúry bola technologicky 
neutrálna a aby sa ňou zabezpečovala
ochrana osobných údajov podľa smernice 
95/46/ES.

Komisia vyžaduje, aby európska norma 
sémantického modelu údajov hlavných 
prvkov elektronickej faktúry obsahovala 
prinajmenšom prvky uvedené v prílohe 
a aby:

– bola technologicky neutrálna;

– bola interoperabilná;

– spĺňala požiadavky smernice Rady 
2006/112/ES:

– sa vzťahovala na požiadavky ochrany 
osobných údajov podľa smernice 
95/46/ES, na prístup špecificky 
navrhnutej ochrany údajov, zásadu 
proporcionality, minimalizácie údajov 
a obmedzenia účelu;

– umožnila zavedenie praktických, 
používateľsky prístupných a flexibilných 
systémov elektronickej fakturácie;

– zohľadňovala osobitné potreby malých 
a stredných podnikov, ako aj 
obstarávateľov na nižšej ako ústrednej 
úrovni a verejných obstarávateľov;

– bola vhodná na využitie v obchodných 
transakciách medzi podnikmi;

– bola v súlade s príslušnými 
medzinárodnými normami pre 
elektronickú fakturáciu.

Žiadosť sa príjme v súlade s postupom 
stanoveným v článku 10 ods. 1 až 5 
nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Žiadosť sa príjme v súlade s postupom 
stanoveným v článku 10 ods. 1 až 5 
nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

2. Len čo príslušná európska 
normalizačná organizácia prijme 
európsku normu pre sémantický model 
údajov z hľadiska hlavných prvkov 
elektronickej faktúry a Komisia overila, že 
norma je v súlade so žiadosťou, Komisia 
vyskúša v lehote šiestich mesiacov 
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praktické uplatňovanie normy tak, ako je 
k dispozícii pre koncového používateľa. 
Pritom Komisia osobitne zohľadní 
dodržiavanie kritérií praktickosti a 
jednoduchého používania, ako aj možné 
vykonávacie náklady v súlade s ods. 1 
podods. 2. Komisia do jedného mesiaca po 
ukončení skúšobného postupu predloží 
Európskemu parlamentu a Rade 
skúšobný protokol.

3. Komisia môže od skúšobného postupu 
upustiť, keď Komisia alebo príslušná 
normalizačná organizácia overila 
praktické uplatňovanie v súlade 
s odsekom 2 vzhľadom na požiadavky na 
normu už v priebehu jej vypracúvania, 
ako sa uvádza v odseku 1.

2. V prípade, že európska norma 
vypracovaná na základe žiadosti uvedenej
v odseku 1 splní požiadavky, ktoré sú 
v žiadosti obsiahnuté, Komisia uverejní
odkaz na túto európsku normu v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

4. V prípade, že európska norma 
vypracovaná v súlade so žiadosťou
uvedenou v odseku 1 splní požiadavky, 
ktoré sú v žiadosti obsiahnuté, a ak bola 
ukončená skúšobná fáza v súlade 
s odsekom 2 alebo 3, Komisia prijme 
vykonávací akt, v ktorom uvedie, že 
norma spĺňa požiadavky žiadosti a že 
prijíma rozhodnutie uverejniť odkaz na 
túto európsku normu v Úradnom vestníku 
Európskej únie Ak sa uplatňuje ods. 2, 
Komisia prijme vykonávací akt najneskôr 
9 mesiacov po prijatí normy príslušnou 
normalizačnou organizáciou, a ak sa 
uplatňuje ods. 3, najneskôr tri mesiace po 
prijatí normy príslušnou normalizačnou 
organizáciou. 

5. Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 
a 4 sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 5a ods. 
3.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
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Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a

Formálne námietky proti európskej 
norme

1. Ak sa členský štát alebo Európsky 
parlament nazdáva, že európska norma 
nespĺňa úplne požiadavky, ktoré sú 
uvedené v článku 3 ods. 1 a v prílohe, 
informuje o tom Komisiu a predloží 
podrobné vysvetlenie a Komisia po 
konzultácii s výborom uvedeným v článku 
5a rozhodne o tom, či:

a) v Úradnom vestníku Európskej únie 
uverejní, neuverejní alebo uverejní 
s obmedzením odkazy na príslušnú 
európsku normu;

b) v Úradnom vestníku Európskej únie 
ponechá, ponechá s obmedzením alebo 
zruší odkazy na príslušnú európsku 
normu.

2. Komisia zverejní informácie 
o európskej norme, o ktorej sa 
rozhodovalo podľa odseku 1, na svojej 
webovej stránke.

3. Komisia informuje o rozhodnutí 
uvedenom v odseku 1 príslušnú európsku 
normalizačnú organizáciu a v prípade 
potreby ju požiada o revíziu príslušnej 
európskej normy.

4. Rozhodnutie uvedené v odseku 1 písm. 
a) tohto článku sa prijme v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 5a ods. 2.

5. Rozhodnutie uvedené v odseku 1 písm. 
b) tohto článku sa prijme v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 5a ods. 3.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b

Udržiavanie a ďalší rozvoj elektronickej 
normy

Komisia môže poveriť príslušnú európsku 
normalizačnú organizáciu revíziou 
európskej normy pre sémantický model 
údajov z hľadiska hlavných prvkov 
elektronickej faktúry. Toto poverenie sa 
uskutoční podľa postupu uvedeného 
v článku 3 ods. 1. Lehoty stanovené v 
článku 3 ods. 1 sa neuplatňujú. Komisia 
vo svojej žiadosti určí lehotu na prijatie 
revidovanej európskej normy.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3c

Zmena požiadaviek týkajúcich sa 
európskej normy

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty podľa článku 5b 
v súvislosti so zmenou požiadaviek 
uvedených v článku 3 ods. 1 a v prílohe k 
tejto smernici, pokiaľ ide o európsku 
normu pre sémantický model údajov z 
hľadiska hlavných prvkov elektronickej 
faktúry.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia neodmietali 
prijímanie elektronických faktúr, ktoré sú 
v súlade s európskou normou, na ktorú bol 
uverejnený odkaz podľa článku 3 ods. 2.

Členské štáty zabezpečia, aby verejní 
obstarávatelia a obstarávatelia mohli 
prijímať a spracúvať elektronické 
faktúry, ktoré sú v súlade s európskou 
normou pre sémantický model údajov z 
hľadiska hlavných prvkov elektronickej 
faktúry, na ktorú bol uverejnený odkaz 
podľa článku 3 ods. 4. Odmietnutie nesmie 
byť odôvodnené výlučne na základe toho, 
že faktúra nespĺňa iné technické 
požiadavky.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a

Ochrana údajov

1. Táto smernica nemá vplyv na rozhodné 
právo Únie a vnútroštátne právo v oblasti 
ochrany údajov. Toto právo sa vzťahuje 
aj na elektronickú fakturáciu.

2. Pokiaľ sa v práve Únie alebo vo 
vnútroštátnom práve nestanovuje inak, 
a bez toho, aby boli dotknuté príslušné 
opatrenia na ochranu podľa článku 13 
smernice 95/46/ES, osobné údaje sa smú 
používať výhradne na účely spracovania 
elektronických faktúr, resp. na súvisiace 
účely.

3. Členské štáty zaistia, že podrobnosti 
uverejňovania osobných údajov 
zhromaždených v rámci elektronickej 
fakturácie sú na účely transparentnosti 



RR\1014412SK.doc 27/34 PE521.724v02-00

SK

a zodpovednosti v súlade s účelom 
uverejnenia a ochranou súkromia 
a neporušujú príslušné opatrenia na 
ochranu podľa článku 13 smernice 
95/46/ES.

Odôvodnenie

Táto zmena sa zakladá na odporúčaniach v stanovisku európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov z 11. novembra 2013.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté ustanovenia smernice Rady 
2006/112/ES.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zvolená formulácia nie je zrozumiteľná. V konkrétnom odseku, ktorý vyvoláva rozpor medzi 
oboma právnymi aktmi, je potrebné vysvetliť, ktorý právny akt má prednosť. Všeobecný odkaz 
na smernicu o DPH sa zahrnie do odôvodnení a do článku 3 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a

Komitologické postupy

1) Komisii pomáha výbor zriadený podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1025/201211b.

1a) Tento výbor je výborom v zmysle 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
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Rady (EÚ) č. 182/2011.

2) Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 4 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/201111c.

3) Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011.

___________________
11b Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.
11c Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr v lehote 48
mesiacov od nadobudnutia účinnosti. 
Bezodkladne oznámia Komisii znenie 
týchto ustanovení.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do [51 mesiacov 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. 
Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty môžu ustanoviť, že tieto 
zákony, právne predpisy a správne 
opatrenia sa vzťahujú na orgány štátnej 
správy a obstarávateľov na nižšej ako 
ústrednej úrovni od prvého dňa 67. 
mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice. 

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
ustanoveniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz 
uvedie.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
ustanoveniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu . 
Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz 
uvedie.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
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pôsobnosti tejto smernice. pôsobnosti tejto smernice. Komisia o ňom 
informuje ostatné členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia preskúma vplyvy tejto smernice 
na vnútorný trh a na zavádzanie 
elektronickej fakturácie vo verejnom 
obstarávaní a do 30. júna 2023 podá o nich 
správu Európskemu parlamentu a Rade. 
V prípade potreby sa k správe pripojí 
legislatívny návrh.

Komisia preskúma vplyvy tejto smernice 
na vnútorný trh a na zavádzanie 
elektronickej fakturácie vo verejnom 
obstarávaní a do 30. júna 2021 podá o nich 
správu Európskemu parlamentu a Rade. 
V prípade potreby sa k správe pripojí 
analýza nákladov a prínosov v súvislosti 
s potrebou ďalších opatrení.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Príloha (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha

Požiadavky na sémantický model údajov: 
hlavné prvky elektronickej faktúry

1. dátum vyhotovenia;

2. poradové číslo založené na jednej alebo 
viacerých sériách, ktoré jednoznačne 
identifikuje faktúru,

3. identifikačné číslo pre DPH ustanovené 
v článku 214 smernice 2006/112/ES, pod 
ktorým zdaniteľná osoba dodala tovar 
alebo poskytla služby;

4. identifikačné číslo pre DPH odberateľa 
ustanovené v článku 214 smernice 
2006/112/ES, pod ktorým bol 
odberateľovi dodaný tovar alebo 
poskytnuté služby, za ktoré je povinný 
platiť daň, alebo pod ktorým mu bol 
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dodaný tovar uvedený v článku 138 
smernice 2006/112/ES;

5. úplné meno a adresu zdaniteľnej osoby 
a odberateľa,

6. množstvo a druh dodaného tovaru 
alebo rozsah a druh poskytnutých služieb,

7. dátum, kedy sa uskutočnilo alebo 
ukončilo dodanie tovaru alebo 
poskytovanie služieb, alebo dátum, kedy 
bol prijatá platba uvedená v článku 220 
body 4 a 5 smernice 2006/112/ES, ak 
tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje 
od dátumu vyhotovenia faktúry;

8. základ dane pre každú sadzbu alebo 
údaj o oslobodení od dane, jednotkovú 
cenu bez DPH, ako aj prípadné zľavy 
alebo rabaty, ak nie sú obsiahnuté 
v jednotkovej cene,

9. uplatnená sadzba DPH;

10. splatná výška DPH okrem prípadov, 
keď sa uplatňuje osobitný režim, pre ktorý 
smernica 2006/112/ES tento údaj 
vypúšťa;

11.   odkaz na uplatňované ustanovenie 
tejto smernice alebo na príslušné 
vnútroštátne ustanovenie, alebo iný 
odkaz, ktorý uvádza, že dodanie tovaru 
alebo poskytovanie služieb je oslobodené 
od dane alebo je predmetom prenesenia 
daňovej povinnosti

12. v prípade dodania nových dopravných 
prostriedkov uskutočnené v súlade 
s podmienkami ustanovenými 
v článku 138 ods. 1 a ods. 2 písm. a) 
smernice 2006/112/ES: príslušné údaje 
uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) 
smernice 2006/112/ES;

13. v prípade uplatňovania osobitnej 
úpravy pre cestovné kancelárie: odkaz na
článok 306 smernice 2006/112/ES alebo 
na príslušné vnútroštátne ustanovenie, 
alebo iný odkaz, ktorý uvádza, že sa 
uplatnila táto úprava;
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14. v prípade uplatňovania jednej 
z osobitných úprav na použitý tovar, 
umelecké diela, zberateľské predmety 
a starožitnosti: odkaz na články 313, 326 
alebo 333 smernice 2006/112/ES alebo na 
príslušné vnútroštátne ustanovenia, alebo 
iný odkaz, ktorý uvádza, že sa uplatnila 
jedna z týchto úprav;

15. ak je osoba povinná zaplatiť daň 
daňovým zástupcom v zmysle článku 204 
smernice 2006/112/ES: identifikačné číslo 
pre DPH v článku 214 smernice 
2006/112/ES, celé meno a adresu 
daňového zástupcu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I: Úvod:

Cieľom návrhu smernice je umožniť interoperabilitu v oblasti elektronickej fakturácie vo 
verejnom obstarávaní. 

Tento cieľ treba skutočne uvítať. 

Predmentný návrh predstavuje ďalší dôležitý krok na ceste k bezpapierovej verejnej správe. 
Využívanie elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní, ako aj podpora elektronického 
obstarávania vo všeobecnosti by sa mali podporiť. Parlament už vo svojom rozhodnutí 
z 20. apríla 2012 poukázal na riziko fragmentácie trhu v dôsledku stúpajúceho počtu 
vnútroštátnych predpisov o elektronickej fakturácii, ako aj na potrebu interoperabilných
riešení pre elektronickú fakturáciu. Európska rada vo svojich súčasných záveroch takisto 
zdôrazňuje význam a nevyhnutnosť napredovania digitálneho vnútorného trhu pre všetkých 
spotrebiteľov, k čomu patrí aj elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní.

V jednotlivých členských štátoch EÚ existuje množstvo nekompatibilných noriem pre 
elektronickú fakturáciu; táto skutočnosť je príčinou problémov pri cezhraničnej výmene 
faktúr, okrem iného aj v rámci verejného obstarávania. Mnohé členské štáty a veľké podniky 
vyvinuli technické riešenia založené na svojich vlastných alebo na vnútroštátnych normách. 
Tie však nie sú zlučiteľné s riešeniami iných členských štátov.

Množstvo rôznych požiadaviek, noriem, informačných sietí a predpisov týkajúcich sa 
elektronickej fakturácie, sú pre podniky príliš zložité a vedú k právnej neistote, pretože 
nemožno vychádzať z toho, že elektronická faktúra bude prijatá v inom členskom štáte. 
V dôsledku neexistencie spoločnej európskej normy sú podniky nútené dodržiavať na každom 
trhu novú normu. Tým sa zvyšujú prevádzkové náklady, čo má za následok vyššie ceny.

II: Smernica:

Pretrvávajúce ťažkosti predstavujú obmedzenie pre vstup na trh, ktoré sa musia odstrániť. 
Nedostatok interoperability medzi rozličnými systémami znamená, že podniky sa radšej 
vyhýbajú cezhraničným postupom obstarávania. Výsledkom je nižšia konkurencieschopnosť 
a negatívny vplyv na fungovanie vnútorného trhu.

Rôzne technické riešenia členských štátov vyostrujú problém interoperability. Cieľ návrhu 
smernice v súlade s právnym základom článku 114 ZFEÚ, ktorým je vyriešiť problémy 
interoperability pri cezhraničnej elektronickej fakturácii prostredníctvom vypracovania novej 
európskej normy, predstavuje vhodné opatrenie na zjednodušenie cezhraničnej fakturácie. 
Keďže smernica nestanovuje žiadnu povinnú európsku normu, ale prepojenie vnútroštátnych 
noriem prostredníctvom novej normy, a keďže interoperabilitu nemožno dosiahnuť na 
vnútroštátnej úrovni, nedôjde k žiadnemu porušeniu zásady proporcionality a subsidiarity.

Smernica nestanovuje žiadnu plnú harmonizáciu vnútroštátnych systémov pre elektronickú 
fakturáciu. Mali by zostať zachované a nemali by ovplyvniť ani rozvoj vnútroštátnych 
modelov údajov.

1) V smernici sa stanovuje, že Komisia poverila európsku normalizačnú organizáciu v súlade 
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s normalizačným nariadením 1025/2012/ES vypracovať novú európsku normu pre sémantický 
model údajov pre elektronickú fakturáciu.

Cieľom európskej normy pre sémantický model údajov je zosúladiť rôzne vnútroštátne 
normy. Tým sa umožní komunikácia a priradenie obsahu faktúry (pojmy a ich významy) k 
jednotlivým systémom elektronickej fakturácie.

V rámci verejného obstarávania tak majú obstarávatelia a dodávatelia možnosť vymieňať si 
faktúry za minimálne náklady a čo najjednoduchším spôsobom.

2) V smernici sa ďalej uvádza, že členské štáty štyri roky po nadobudnutí účinnosti smernice 
zabezpečia, že verejní obstarávatelia a obstarávatelia budú môcť spracúvať elektronické 
faktúry, ktoré zodpovedajú európskej norme. Uplatňovanie normy zaväzuje príjemcu prijímať 
a spracúvať elektronické faktúry. Vystavovateľ faktúry tak má možnosť rozhodnúť, či vystaví 
elektronickú faktúru a na základe akej normy, alebo či zašle papierovú faktúru.

V záujme využívania novej európskej normy musia členské štáty poskytnúť verejným 
obstarávateľom a obstarávateľom potrebnú podporu. Okrem toho by sa mali naplánovať 
vzdelávacie projekty pre podniky, najmä pre MSP, pretože tieto podniky budú mať najväčší 
prínos zo zjednodušenia v dôsledku tejto smernice.

III: Návrhy pozmeňujúcich návrhov:

Proces vypracovania novej európskej normy vychádza z normalizačného nariadenia 
1025/2012/EÚ. V tomto nariadení sa uvádza, že v príslušných harmonizačných právnych 
predpisoch Únie je potrebné stanoviť požiadavky týkajúce sa mandátu. V návrhu smernice sa 
však nespomínajú žiadne požiadavky týkajúce sa obsahu normy, na základe ktorých by sa 
mohol začať konanie pre stanovenie normy. Zákonodarný orgán nemôže schváliť mandát bez 
konkrétnych požiadaviek týkajúcich sa obsahu. 

Preto sa v novej prílohe spresnia hlavné prvky elektronickej faktúry v súlade s ustanoveniami 
smernice o DPH.

Okrem toho sa javí ako vhodné stanoviť na vypracovanie normy lehotu v dĺžke 30 mesiacov. 

V skúšobnej fáze sa následne preskúma praktickosť a jednoduché používanie normy, najmä 
jej fungovanie, jednoduchosť jej uplatňovania a skutočnosť, či ju verejní obstarávatelia 
a obstarávatelia môžu zaviesť pri nízkych finančných nákladoch. Okrem toho je potrebný 
súhlas členských štátov.

Až potom môže byť norma uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia je na základe vykonávacích aktov do budúcnosti oprávnená zachovať a udržiavať 
túto normu a spresniť priradenie vhodných technických formátov.

Lehota na transpozíciu smernice je viazaná na uverejnenie normy. V záujme poskytnutia
dostatočnej lehoty na nevyhnutné technické, organizačné a finančné úpravy je vhodnejšie 
stanoviť pre ústredné orgány štátnej správy 18-mesačnú lehotu a pre verejných obstarávateľov 
a obstarávateľov na nižšej ako ústrednej úrovni 36-mesačnú lehotu na postupnú transpozíciu.
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