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Pozměňovací návrh 34
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Na Komisi jsou přeneseny prováděcí 
pravomoci k zajištění jednotných 
podmínek pro provádění této směrnice. 
Tyto pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/20112a. 
____________
2a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, 
s. 13).

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Komise by měla uplatnit příslušná 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze 
dne 25. října 2012 o evropské normalizaci3
a o vypracování evropské normy pro 
sémantický datový model základní 
elektronické faktury požádat příslušnou 
evropskou normalizační organizaci.  Ve 
své žádosti této příslušné evropské 

(6) Komise by měla uplatnit příslušná 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze 
dne 25. října 2012 o evropské normalizaci3
a o vypracování evropské normy pro 
sémantický datový model základní 
elektronické faktury požádat příslušnou 
evropskou normalizační organizaci. Ve své 
žádosti této příslušné evropské 
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normalizační organizaci by Komise měla 
požadovat, aby uvedená evropská norma 
byla technologicky neutrální, s cílem 
zabránit narušení hospodářské soutěže. 
Jelikož elektronické faktury mohou 
obsahovat osobní údaje, Komise by měla 
rovněž požadovat, aby uvedená evropská 
norma zaručovala ochranu osobních údajů 
v souladu se směrnicí 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů4. Vedle 
těchto minimálních požadavků by Komise 
měla ve své žádosti příslušné evropské 
normalizační organizaci stanovit další 
požadavky na obsah uvedené evropské 
normy a lhůtu pro její přijetí.

normalizační organizaci by Komise měla 
požadovat, aby uvedená evropská norma 
byla technologicky neutrální, s cílem 
zabránit narušení hospodářské soutěže. 
Jelikož elektronické faktury mohou 
obsahovat osobní údaje, Komise by měla 
rovněž požadovat, aby uvedená evropská 
norma zaručovala ochranu osobních údajů 
v souladu se směrnicí 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů4, se 
zásadami ochrany údajů již ve fázi 
návrhu, se zásadou proporcionality a také 
se zásadou minimalizace údajů. Vedle 
toho by měla být norma použitelná také 
pro malé a střední podniky i pro menší 
veřejné zadavatele a zadavatele, kteří mají 
jen omezený počet zaměstnanců a 
omezené finanční prostředky, aniž by jim 
přinesla větší zátěž. Kromě toho by norma 
měla být vhodná také pro použití při 
obchodním styku mezi soukromými 
podniky, aby se zabránilo dodatečným 
nákladům. A konečně by měla být 
slučitelná s příslušnými mezinárodními 
normami, aby se zabránilo technickým 
překážkám v přístupu dodavatelů z třetích 
zemí na trh.

__________________ __________________
3 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12. 3 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.
4 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. 4 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. de

(viz pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 1)

Odůvodnění

Tato směrnice by měla přesněji specifikovat obsah pověření, které Komise adresuje evropské 
normalizační organizaci. Nová norma by například měla zohledňovat zvláštní potřeby malých 
a středních podniků i menších zadavatelů, kteří mají omezený počet zaměstnanců a omezené 
finanční prostředky. Měla by být doplněna kritéria pro ochranu údajů v souladu s 
doporučeními evropského inspektora ochrany údajů.
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Pozměňovací návrh 36
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Komise by měla uplatnit příslušná 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze 
dne 25. října 2012 o evropské normalizaci3
a o vypracování evropské normy pro 
sémantický datový model základní 
elektronické faktury požádat příslušnou 
evropskou normalizační organizaci. Ve své 
žádosti této příslušné evropské 
normalizační organizaci by Komise měla 
požadovat, aby uvedená evropská norma 
byla technologicky neutrální, s cílem 
zabránit narušení hospodářské soutěže. 
Jelikož elektronické faktury mohou 
obsahovat osobní údaje, Komise by měla 
rovněž požadovat, aby uvedená evropská 
norma zaručovala ochranu osobních údajů 
v souladu se směrnicí 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů4. Vedle 
těchto minimálních požadavků by Komise 
měla ve své žádosti příslušné evropské 
normalizační organizaci stanovit další 
požadavky na obsah uvedené evropské 
normy a lhůtu pro její přijetí.

(6) Komise by měla uplatnit příslušná 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze 
dne 25. října 2012 o evropské normalizaci3
a o vypracování evropské normy pro 
sémantický datový model základní 
elektronické faktury požádat příslušnou 
evropskou normalizační organizaci. Ve své 
žádosti této příslušné evropské 
normalizační organizaci by Komise měla 
požadovat, aby uvedená evropská norma 
byla technologicky neutrální, s cílem 
zabránit narušení hospodářské soutěže. 
Jelikož elektronické faktury mohou 
obsahovat osobní údaje, Komise by měla 
rovněž požadovat, aby uvedená evropská 
norma zohledňovala ochranu osobních 
údajů v souladu se směrnicí 95/46/ES ze 
dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů4. Vedle těchto minimálních 
požadavků by Komise měla ve své žádosti 
příslušné evropské normalizační organizaci 
stanovit další požadavky na obsah uvedené 
evropské normy a lhůtu pro její přijetí. 

__________________ __________________
3 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12. 3 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.
4 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. 4 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Odůvodnění

Norma pro údaje nemůže zaručit ochranu údajů; ta závisí na postupech, jednotlivcích a 
systémech zapojených do zpracovávání a ukládání údajů. Norma by mohla pomoci usnadnit 
identifikaci osobních údajů.
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Pozměňovací návrh 37
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V zájmu udržení kroku 
s technologickým i legislativním vývojem 
by měly být Komisi svěřeny pravomoci 
přijímat v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie právní akty 
týkající se přizpůsobování požadavků 
uvedených v této směrnici evropské normě 
pro sémantický datový model základní 
elektronické faktury. Obzvláště důležité je, 
aby Komise při přípravných pracích 
prováděla vhodné konzultace, a to i na 
úrovni odborníků. Při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány zároveň, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Budoucí evropská norma pro 
sémantický datový model základní 
elektronické faktury by měla vycházet ze 
stávajících specifikací, zejména včetně 
těch, které vypracovaly evropské nebo 
mezinárodní organizace, jako jsou CEN 
(CWA 16356 a CWA 16562), ISO 
(finanční faktura založená na metodice ISO 
20022) a UN/CEFACT (CII v. 2.0). 
Neměla by požadovat elektronický podpis. 

(7) Budoucí evropská norma pro 
sémantický datový model základní 
elektronické faktury by měla vycházet ze 
stávajících specifikací, zejména včetně 
těch, které vypracovaly evropské nebo 
mezinárodní organizace, jako jsou CEN 
(CWA 16356 a CWA 16562), ISO 
(finanční faktura založená na metodice ISO 
20022) a UN/CEFACT (CII v. 2.0). 
Neměla by požadovat elektronický podpis. 
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Tato evropská norma by měla vymezit 
sémantické datové prvky týkající se 
zejména komplementárních údajů o 
prodejci a kupujícím, identifikátorů 
procesu, atributů faktury, fakturačních 
položek, informací o dodání, údajů o platbě
a platebních podmínek. Zároveň by měla 
být slučitelná se stávajícími normami 
provádění plateb, aby bylo možné platby 
automaticky zpracovávat.

Příslušná evropská normalizační 
organizace by při plnění svého pověření 
měla zohledňovat také výsledky 
rozsáhlých pilotních projektů 
prováděných v rámci programu na 
podporu politiky, který je součástí 
rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP), a 
specifikace pro elektronickou fakturaci 
všech ostatních příslušných orgánů a 
organizací, které jsou v podnikatelském 
prostředí rozsáhle používány. Tato 
evropská norma by měla vymezit 
sémantické datové prvky týkající se 
zejména komplementárních údajů o
prodejci a kupujícím, identifikátorů 
procesu, atributů faktury, fakturačních 
položek, informací o dodání, údajů o platbě 
a platebních podmínek. Zároveň by měla 
být slučitelná se stávajícími normami 
provádění plateb, aby bylo možné platby 
automaticky zpracovávat.

Or. en

Odůvodnění

Pomůže to zajistit zohledňování dosavadní práce a zvyklostí v této oblasti při tvorbě nové 
normy, která tak bude s větší pravděpodobností užitečná a relevantní.

Pozměňovací návrh 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Poté co Komise přijme novou 
evropskou normu podle evropského 
normalizačního postupu, měla by ji 
vyzkoušet prakticky. Komise by měla v této 
zkušební fázi popsat a vyzkoušet používání 
normy v podobě, kterou má k dispozici 
koncový uživatel. Přitom by měla dbát 
zvláště na vstřícnost k uživatelům a 
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praktičnost a vyčíslit možné náklady na 
provádění.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Aby mohly mít z elektronické 
fakturace při zadávání veřejných zakázek 
prospěch i malé a střední podniky, měla 
by být evropská norma srozumitelná, 
vstřícná k uživatelům a snadno 
použitelná.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) Členské státy by měly v rámci 
provádění zohledňovat potřeby malých a 
středních podniků i malých zadavatelů a 
měly by jak veřejným zadavatelům a 
zadavatelům, tak dodavatelům poskytnout 
potřebnou podporu, aby mohli novou 
evropskou normu používat. Kromě toho 
by měla být zavedena opatření ke 
vzdělávání, zejména pro malé a střední 
podniky.

Or. de
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Pozměňovací návrh 42
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Evropské normalizační organizace 
evropskou normu pravidelně 
přezkoumávají a podle potřeby aktualizují, 
tak aby odpovídala technologickému 
vývoji. S ohledem na rychlost vývoje 
v odvětví IKT může Komise příslušnou 
evropskou normalizační organizaci 
požádat, aby normu pravidelně 
přezkoumávala a aktualizovala v zájmu 
zohlednění tohoto vývoje a zajištění trvalé 
interoperability.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je napomoci k zajištění účelnosti normy a předejít 
jejímu zastarávání.

Pozměňovací návrh 43
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Veřejní zadavatelé a zadavatelé by 
neměli odmítat přijímání elektronických 
faktur, které jsou s touto společnou 
evropskou normou v souladu, z důvodu 
nedodržení jiných technických požadavků 
(např. požadavků vnitrostátních nebo 
odvětvových).

(9) Veřejní zadavatelé a zadavatelé by 
neměli odmítat přijímání elektronických 
faktur, které jsou s touto společnou 
evropskou normou v souladu, z důvodu 
nedodržení jiných technických požadavků 
(např. požadavků vnitrostátních nebo 
odvětvových). Nicméně by měli mít 
veřejní zadavatelé a zadavatelé možnost 
před zaplacením elektronické faktury 
ověřit, zda její obsah ve všech 
podrobnostech náležitě odpovídá faktům 
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obchodní transakce. Povinnost přijímat 
elektronické faktury v souladu s touto 
směrnicí se nedotýká článku 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/7/EU o postupu proti opožděným 
platbám v obchodních transakcích.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že povinnost přijmout elektronickou fakturu 
se vztahuje pouze na technické normy. Tato směrnice se netýká obecnějších obchodních 
záležitostí, například toho, zda je faktura skutečně platná ve své podstatě, ani není těmto 
záležitostem nadřazena.

Pozměňovací návrh 44
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Ve svém stanovisku ze dne 11. 
listopadu 2013 zveřejnil evropský 
inspektor ochrany údajů doporučení 
k zajištění dostatečné ochrany údajů při 
uplatňování této směrnice. Tato 
doporučení by měla být zohledněna při 
vypracovávání normy a při zpracovávání 
osobních údajů veřejnými zadavateli a 
zadavateli. Mělo by být zejména 
objasněno, že stávající zákony týkající se 
ochrany údajů platí rovněž v oblasti 
elektronické fakturace a že zveřejňování 
osobních údajů pro účely transparentnosti 
a určení odpovědnosti musí být ve 
vyváženém poměru s ochranou soukromí.

Or. de

(viz pozměňovací návrhy k čl. 3 odst. 1 a článku 4a)
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Odůvodnění

Zpracování elektronických faktur vyžaduje také zpracování osobních informací. Proto hraje 
při elektronické fakturaci důležitou úlohu ochrana údajů.

Pozměňovací návrh 45
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tato směrnice by se měla použít na 
elektronické faktury přijímané veřejnými 
zadavateli a zadavateli a vystavované v 
rámci plnění zakázek udělených v souladu 
se směrnicí [kterou se nahrazuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby5], směrnicí [kterou se nahrazuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o 
koordinaci postupů při zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a 
poštovních služeb6] nebo směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o 
koordinaci postupů při zadávání některých 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby zadavateli v oblasti obrany a 
bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES 
a 2004/18/ES7.

(10) Tato směrnice by se měla použít na 
elektronické faktury přijímané veřejnými 
zadavateli a zadavateli a vystavované 
a předávané v rámci plnění zakázek 
udělených v souladu se směrnicí [kterou se 
nahrazuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby5], směrnicí [kterou 
se nahrazuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 
března 2004 o koordinaci postupů při 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb6] nebo 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o 
koordinaci postupů při zadávání některých 
zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby zadavateli v oblasti obrany a 
bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES 
a 2004/18/ES7. Veřejní zadavatelé a 
zadavatelé by však neměli mít podle této 
směrnice povinnost přijmout 
elektronickou fakturu, pokud považují za 
nezbytné v zájmu bezpečnosti použít 
formát faktury nebo uložit na fakturaci 
další požadavky, jež nejsou s touto 
směrnicí v souladu. Kromě toho by bylo 
vhodné také vyloučit z oblasti působnosti 
zakázky přidělené podle článku 16 
směrnice 2009/81/ES, protože se na ně 
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vztahují pouze zvláštní požadavky 
upravující technické specifikace a 
oznámení o zadání zakázky.

__________________ __________________
5 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 14. 5 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 14.
6 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1. 6 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.
7 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1. 7 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 76.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že jde o skutečně „elektronické“ faktury, 
které jsou proto předávány elektronickou cestou. Poslední část tohoto pozměňovacího návrhu 
má účel především zdůraznit, že v některých případech může být zapotřebí zvláštního 
zabezpečení (např. faktury musí předat kurýr nebo musí být k předání použity zvláštní 
zabezpečené kanály) a tyto potřeby nemusí být slučitelné s povinnostmi podle této směrnice.

Pozměňovací návrh 46
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Tato směrnice nemá vliv na 
uplatňování článku 346 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Kromě toho 
v případě, kdy je plnění zakázek 
prohlášeno za tajné nebo musí být 
provázeno zvláštními bezpečnostními 
opatřeními v souladu s právními předpisy, 
nařízeními nebo správními postupy 
platnými v daném členském státě, a za 
předpokladu, že členský stát rozhodl, že 
dotčené zásadní zájmy nelze zaručit méně 
narušujícími opatřeními, mohou veřejní 
zadavatelé a zadavatelé u konkrétní 
zakázky rozhodnout o uložení zvláštních 
požadavků na fakturaci, které nejsou 
v této směrnici stanoveny. Veřejní 
zadavatelé a zadavatelé by v takových 
případech měli tyto požadavky uvést 
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v zadávací dokumentaci.

Or. en

Odůvodnění

Jde o alternativní návrh k pozměňovacímu návrhu k 10. bodu odůvodnění pana Harboura. 
Týká se odchylek od směrnic EU o zadávání veřejných zakázek stanovených před udělením 
zakázky.

Pozměňovací návrh 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Členské státy by měly v rámci 
provádění zohledňovat, že elektronické 
faktury přijaté v souladu s evropskou 
normou se přijímají i při interním 
zpracovávání dalšími správními orgány 
(například u žádostí o podporu). 

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Směrnice by měla ukládat 
samotným příjemcům a rovněž i veřejným 
zadavatelům, ústředním nákupním 
subjektům a zadavatelům povinnost 
přijímat a zpracovávat elektronické 
faktury. Vystavovatel faktury by zase měl 
mít možnost si zvolit, zda svou fakturu 
vystaví za použití evropské normy, 
vnitrostátních nebo jiných technických 
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norem nebo v papírovém formátu.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby veřejní zadavatelé a zadavatelé
mohli přijmout technická opatření, která 
jsou v návaznosti na vytvoření evropské 
normy nezbytná pro dosažení souladu 
s ustanoveními této směrnice, je 
opodstatněné stanovit lhůtu pro provedení 
do vnitrostátního práva v délce 48 měsíců.

(18) Aby veřejní zadavatelé a zadavatelé 
mohli přijmout technická opatření, která 
jsou v návaznosti na vytvoření evropské 
normy nezbytná pro dosažení souladu 
s ustanoveními této směrnice, je 
opodstatněné stanovit lhůtu pro provedení 
do vnitrostátního práva v délce 18 měsíců 
od zveřejnění evropské normy v Úředním 
věstníku Evropské unie. Ústřední orgány 
státní správy a ústřední nákupní subjekty 
by měly uplatňovat předpisy podle této 
směrnice zavedené členskými státy 
18 měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost. Veřejní zadavatelé na nižší 
správní úrovni a zadavatelé by měli tato 
ustanovení uplatňovat 36 měsíců po 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby veřejní zadavatelé a zadavatelé 
mohli přijmout technická opatření, která 
jsou v návaznosti na vytvoření evropské 
normy nezbytná pro dosažení souladu 
s ustanoveními této směrnice, je 
opodstatněné stanovit lhůtu pro provedení 

(18) Aby veřejní zadavatelé a zadavatelé 
mohli přijmout technická opatření, která 
jsou v návaznosti na vytvoření evropské 
normy nezbytná pro dosažení souladu 
s ustanoveními této směrnice, je 
opodstatněné stanovit lhůtu pro provedení 
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do vnitrostátního práva v délce 48 měsíců. do vnitrostátního práva v délce 12 měsíců 
od zveřejnění normy pro ústřední orgány 
státní správy a ústřední nákupní subjekty 
a 24 měsíců od zveřejnění normy pro 
veřejné zadavatele na nižší správní úrovni 
a zadavatele

Or. de

Odůvodnění

(viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 1): Autor podporuje návrh zpravodajky na odstupňované 
lhůty pro provedení, který zohledňuje zvláštní potřeby menších zadavatelů, nicméně považuje 
je za příliš dlouhé. Protože norma bude obsahovat jenom seznam údajů potřebných pro 
elektronickou fakturu, lze předpokládat, že veřejným zadavatelům a zadavatelům vzniknou 
poměrně malé náklady. Kratší prováděcí lhůty se tedy jeví jako reálné.

Pozměňovací návrh 51
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Harmonizace elektronické fakturace 
je v souladu s vytvářením právních 
předpisů Unie a rovněž vnitrostátních a 
mezinárodních právních předpisů 
v oblasti elektronické fakturace v Unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Prostředky ze strukturálních fondů, 
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které se mají využívat na podporu 
zavedení elektronického zadávání 
veřejných zakázek v Evropě, by se měly 
využívat rovněž na podporu zavedení 
elektronické fakturace u veřejných 
zakázek.

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Evropský inspektor ochrany údajů 
byl konzultován podle čl. 28 odst. 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/200111a a vydal dne 
11. listopadu 2013 stanovisko.
_____________
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 
12.1.2001, s. 1).

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tato směrnice se použije na elektronické 
faktury vystavované v rámci plnění 

Tato směrnice se použije na elektronické 
faktury vystavované v rámci plnění 
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zakázek udělených v souladu se směrnicí 
[kterou se nahrazuje směrnice 
2004/18/ES], směrnicí [kterou se nahrazuje 
směrnice 2004/17/ES] nebo směrnicí
2009/81/ES.

zakázek udělených v souladu se směrnicí 
[kterou se nahrazuje směrnice 
2004/18/ES], směrnicí [kterou se nahrazuje 
směrnice 2004/17/ES], směrnicí 
2009/81/ES a směrnicí o udělování 
koncesí [směrnice ... ].

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tato směrnice se použije na elektronické 
faktury vystavované v rámci plnění 
zakázek udělených v souladu se směrnicí
[kterou se nahrazuje směrnice 
2004/18/ES], směrnicí [kterou se nahrazuje 
směrnice 2004/17/ES] nebo směrnicí
2009/81/ES.

Tato směrnice se použije na elektronické 
faktury vystavované v rámci plnění 
zakázek, na které se uplatňuje směrnice
[kterou se nahrazuje směrnice 
2004/18/ES], směrnice [kterou se 
nahrazuje směrnice 2004/17/ES] nebo
směrnice 2009/81/ES.

Článek 4 této směrnice se nepoužije, 
pokud se veřejný zadavatel nebo zadavatel 
domnívá, že je v zájmu bezpečnosti třeba 
použít formáty faktury nebo uložit jiné 
požadavky na fakturaci, jež nejsou 
v souladu s touto směrnicí nebo se 
článkem 16 směrnice 2009/81/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje, že v některých případech může být zapotřebí zvláštního 
zabezpečení. Vkládá se zejména pro případ porušení směrnice 2009/81 v oblasti ochrany a 
bezpečnosti v rámci oblasti působnosti této směrnice 

Pozměňovací návrh 56
Malcolm Harbour
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „elektronickou fakturou“ se rozumí 
faktura, která byla vystavena a přijata 
v jakémkoli elektronickém formátu;

1) „elektronickou fakturou“ se rozumí 
faktura, která byla vystavena, předána a 
přijata v jakémkoli elektronickém formátu 
umožňujícím její elektronické zpracování;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje požadavek elektronické povahy.

Pozměňovací návrh 57
Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) „ústředními orgány státní správy“ se 
rozumí ústřední orgány státní správy ve 
smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice [kterou se 
nahrazuje směrnice 2004/18/ES];

Or. de

Odůvodnění

Potřebné přizpůsobení nové podobě prováděcích ustanovení, která jsou odstupňována a 
stanoví lhůtu 18 měsíců rovněž pro ústřední zadavatele.

Pozměňovací návrh 58
Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. 4 b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) „veřejnými zadavateli na nižší správní 
úrovni“ se rozumí veřejní zadavatelé na 
nižší správní úrovni  ve smyslu čl. 2 bodu 
3 směrnice [kterou se nahrazuje směrnice 
2004/18/ES];

Or. de

Odůvodnění

Potřebné přizpůsobení nové podobě prováděcích ustanovení, která jsou odstupňována a 
stanoví lhůtu 18 měsíců rovněž pro ústřední zadavatele.

Pozměňovací návrh 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. 4 c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) „ústředními nákupními subjekty“ se 
rozumí ústřední nákupní subjekty ve 
smyslu čl. 2 bodu 10 směrnice [kterou se 
nahrazuje směrnice 2004/18/ES];

Or. de

Odůvodnění

Potřebné přizpůsobení nové podobě prováděcích ustanovení, která jsou odstupňována a 
stanoví lhůtu 18 měsíců rovněž pro ústřední zadavatele.

Pozměňovací návrh 60
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise vznese požadavek, aby evropská Komise vznese požadavek, aby evropská
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norma pro sémantický datový model 
základní elektronické faktury byla 
technologicky neutrální a zaručovala
ochranu osobních údajů v souladu se 
směrnicí 95/46/ES.

norma pro sémantický datový model 
základní elektronické faktury byla v 
souladu alespoň s těmito kritérii:

a) aby byla technologicky neutrální;
b) aby zohledňovala potřebu ochrany 
osobních údajů v souladu se směrnicí 
95/46/ES;

c) aby byla formulována tak, aby bylo 
možné ji využívat na úrovni mezi podniky;
d) aby byla v souladu s příslušnými 
mezinárodními normami pro 
elektronickou fakturaci;
e) aby umožňovala zavedení systémů 
elektronické fakturace, které jsou vhodné 
pro daný účel, vstřícné vůči uživatelům a 
pružné;
f) aby se nedotýkala ustanovení směrnice 
2006/112/ES;
g) aby nevytvářela dodatečné náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise vznese požadavek, aby evropská 
norma pro sémantický datový model 
základní elektronické faktury byla
technologicky neutrální a zaručovala
ochranu osobních údajů v souladu se 
směrnicí 95/46/ES.

Komise vznese požadavek, aby evropská 
norma pro sémantický datový model 
základní elektronické faktury obsahovala 
prvky uvedené na seznamu v příloze a 
splňovala alespoň tyto požadavky:

– technologická neutralita;
– zajištění ochrany osobních údajů 
v souladu se směrnicí 95/46/ES a rovněž se 
zásadami ochrany údajů již ve fázi 
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návrhu, proporcionality a 
nediskriminace;
– zohlednění zvláštních potřeb malých a 
středních podniků a také veřejných 
zadavatelů na nižší správní úrovni a 
zadavatelů;
– vhodnost pro využívání při obchodním 
styku mezi podniky;
– slučitelnost s příslušnými 
mezinárodními normami.

Or. de

Odůvodnění

(viz pozměňovací návrh k 6. bodu odůvodnění): Tato směrnice by měla přesněji specifikovat 
obsah pověření, které Komise adresuje evropské normalizační organizaci. Nová norma by 
například měla zohledňovat zvláštní potřeby malých a středních podniků i menších zadavatelů, 
kteří mají omezený počet zaměstnanců a omezené finanční prostředky. Měla by být doplněna 
kritéria pro ochranu údajů v souladu s doporučeními evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 62
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise vznese požadavek, aby evropská 
norma pro sémantický datový model 
základní elektronické faktury byla 
technologicky neutrální a zaručovala
ochranu osobních údajů v souladu se 
směrnicí 95/46/ES.

Komise vznese požadavek, aby evropská 
norma pro sémantický datový model 
základní elektronické faktury byla v 
souladu alespoň s těmito kritérii:

– aby byla technologicky neutrální;
– aby byla interoperabilní;
– aby zohledňovala potřebu ochrany 
osobních údajů v souladu se směrnicí 
95/46/ES, přístup ochrany soukromí již ve 
fázi návrhu a zásady proporcionality, 
minimalizace údajů a omezení účelu; 
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Or. en

Odůvodnění

Norma by měla být v souladu s řádnými postupy pro navrhování IT.

Pozměňovací návrh 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vznese požadavek, aby evropská 
norma pro sémantický datový model 
základní elektronické faktury byla 
technologicky neutrální a zaručovala 
ochranu osobních údajů v souladu se 
směrnicí 95/46/ES.

Komise vznese požadavek, aby evropská 
norma pro sémantický datový model 
základní elektronické faktury byla 
technologicky neutrální a zaručovala 
ochranu osobních údajů v souladu se 
směrnicí 95/46/ES. Tato norma by měla 
být alespoň každé tři roky přezkoumána.

Or. pl

Odůvodnění

Norma by měla lépe odrážet technologický pokrok.

Pozměňovací návrh 64
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jakmile evropská normalizační 
organizace dokončí práci na evropské 
normě pro sémantický datový model 
základní elektronické faktury a Komise 
prověří její shodu s žádostí, vyzkouší 
Komise ve lhůtě do 6 měsíců praktické 
používání této normy v podobě, kterou 
bude mít k dispozici koncový uživatel 
(zejména pokud jde o kritéria praktičnosti, 
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vstřícnosti k uživatelům a možných 
nákladů na zavedení). Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
tomto postupu zkoušení do jednoho 
měsíce po jeho dokončení.

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový) – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může od postupu zkoušení upustit, 
pokud praktické používání normy na 
základě požadavků na normu prověřila 
Komise nebo příslušná normalizační 
organizace již při jejím vypracovávání 
uvedeném v tomto článku.

Or. de

Odůvodnění

Pokud byla fáze zkoušení uživateli provedena již během vypracovávání normy evropskou 
normalizační organizací, je možné od další fáze zkoušení upustit.

Pozměňovací návrh 66
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud evropská norma vypracovaná 
v návaznosti na žádost uvedenou v 
odstavci 1 splňuje požadavky, jež jsou 
v této žádosti uvedeny, Komise zveřejní 
odkaz na tuto evropskou normu v Úředním 
věstníku Evropské unie.

2. Pokud evropská norma vypracovaná 
v návaznosti na žádost uvedenou v 
odstavci 1 splňuje požadavky, jež jsou 
v této žádosti uvedeny, Komise zveřejní 
odkaz na tuto evropskou normu společně 
se schváleným seznamem formátů 
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v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jestliže Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu stanoví, že evropská 
norma vypracovaná na základě žádosti 
uvedené v odstavci 1 je v souladu 
s požadavky uvedenými v příloze této 
směrnice, dá Komise podnět ke zveřejnění 
odkazů na tuto normu v Úředním věstníku 
Evropské unie.
Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 se 
přijmou přezkumným postupem podle 
čl. 5a odst. 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Evropská norma pro sémantický 
datový model základní elektronické 
faktury je v souladu s ustanoveními 
směrnice Rady 2006/112/ES.

Or. de
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Pozměňovací návrh 69
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
1. Komise požádá příslušnou evropskou 
normalizační organizaci, aby poskytla 
seznam s omezeným počtem formátů, 
které vyhovují evropské normě pro 
sémantický datový model, a doporučení 
pro interoperabilitu přenosu, aby bylo 
používání normy pro sémantický datový 
model usnadněno.
2. Komise schválí prostřednictvím 
prováděcích aktů (přijatých poradním 
postupem podle čl. 5a odst. 2) omezený 
seznam formátů, které vyhovují evropské
normě. Komise má právo schválený 
seznam formátů přezkoumat (poradním 
postupem podle čl. 5a odst. 2), aby 
omezila počet určených formátů na 
seznamu a zajistila úplnou a trvalou 
interoperabilitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Udržování a další vývoj evropské normy

Komise může příslušnou evropskou 
normalizační organizaci pověřit 
přepracováním evropské normy pro 
sémantický datový model základní 
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elektronické faktury. Toto pověření učiní 
postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Akty v přenesené pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
podle článku 5b akty v přenesené 
pravomoci týkající se změn požadavků na 
evropskou normu pro sémantický datový 
model základní elektronické faktury 
uvedených v čl. 3 odst. 2b, čl. 3a odst. 1 a 
v příloze této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby veřejní 
zadavatelé a zadavatelé neodmítali 
přijímání elektronických faktur 
odpovídajících evropské normě, na niž byl 
zveřejněn odkaz podle čl. 3 odst. 2.

Členské státy zajistí, aby veřejní zadavatelé 
a zadavatelé mohli přijímat a zpracovávat 
elektronické faktury, které odpovídají 
evropské normě pro sémantický datový 
model základní elektronické faktury, na 
niž byl zveřejněn odkaz podle čl. 3 odst. 2,
a jež se shodují s libovolným formátem 
uvedeným na seznamu zveřejněném podle 
článku 3, a aby nemuseli toto přijímání a 
zpracovávání odmítat.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh celkově zlepšuje jasnost a jistotu a uznává, že by se směrnice měla 
vztahovat na formáty stejně jako na sémantické normy.

Pozměňovací návrh 73
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Ochrana údajů

1. Použitelná ustanovení na ochranu 
údajů v evropských a vnitrostátních 
právních předpisech nejsou touto 
směrnicí dotčena a platí i v oblasti 
elektronické fakturace.
2. Pokud nestanoví evropské nebo 
vnitrostátní právní předpisy jinak a aniž 
jsou dotčena vhodná opatření na ochranu 
podle článku 13 směrnice 95/46/ES, je 
možné používat osobní údaje výhradně za 
účelem zpracování elektronických faktur,
případně k účelům s tím slučitelným.
3. Členské státy zajistí, aby byly podmínky 
zveřejňování osobních údajů 
shromážděných při elektronické fakturaci 
pro účely transparentnosti a určení 
odpovědnosti v souladu s účelem 
zveřejnění a ochranou soukromí, aniž 
jsou dotčena vhodná opatření na ochranu 
podle článku 13 směrnice 95/46/ES.

Or. de

Odůvodnění

Tato změna vychází z doporučení evropského inspektora ochrany údajů uvedených v jeho 
stanovisku ze dne 11. 11. 2013.
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Pozměňovací návrh 74
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Formální námitky proti evropské normě

1. Jestliže se členský stát nebo Evropský 
parlament domnívá, že evropská norma 
neodpovídá zcela požadavkům uvedeným 
v čl. 3 odst. 2b, čl. 3a odst. 1 a v příloze 
této směrnice, musí o tom uvědomit 
Komisi a poskytnout důkladné vysvětlení. 
Komise po konzultaci výboru podle článku 
5a nového nebo po jiné konzultaci 
odborníků příslušného odvětví rozhodne,
a) zda budou v Úředním věstníku 
zveřejněny odkazy na příslušnou 
evropskou normu, nebo zda budou 
zveřejněny jenom s omezeními či vůbec,
b) zda budou v Úředním věstníku 
ponechány odkazy na příslušnou 
evropskou normu, nebo zda budou 
ponechány s omezeními či budou zrušeny.
2. Komise zveřejní na svých internetových 
stránkách informace o evropské normě, 
pokud byla předmětem rozhodování podle 
odstavce 1.
3. Komise informuje příslušnou 
evropskou normalizační organizaci o 
rozhodnutí uvedeném v odstavci 1 a 
případně ji pověří přepracováním dané 
evropské normy.
4. Rozhodnutí uvedené v odst. 1 písm. a) 
tohoto článku bude přijato poradním 
postupem podle čl. 5a odst. 2.
5. Rozhodnutí uvedené v odst. 1 písm. b) 
tohoto článku bude přijato přezkumným 
postupem podle čl. 5a odst. 3.
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Or. de

Pozměňovací návrh 75
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Formální námitky

1. Jestliže se členský stát nebo Evropský 
parlament domnívá, že evropská norma 
pro sémantický datový model základní 
elektronické faktury neodpovídá zcela 
požadavkům, jež se na ni vztahují a jsou 
uvedeny v čl. 3 odst. 1 druhém 
pododstavci a v příloze této směrnice, 
uvědomí o tom Komisi si a poskytne 
důkladné vysvětlení. Komise po konzultaci 
výboru podle článku 5b rozhodne,
a) zda budou v Úředním věstníku 
Evropské unie zveřejněny odkazy na 
evropskou normu pro sémantický datový 
model základní elektronické faktury, nebo 
zda budou zveřejněny s omezením či 
vůbec,
b) zda budou v Úředním věstníku 
Evropské unie ponechány odkazy na 
evropskou normu pro sémantický datový 
model základní elektronické faktury, nebo 
zda budou ponechány s omezením či 
budou zrušeny.
2. Komise informuje příslušnou 
evropskou normalizační organizaci o 
rozhodnutí uvedeném v odstavci 1 a 
případně ji požádá o přepracování 
evropské normy pro sémantický datový 
model základní elektronické faktury.
3. Rozhodnutí uvedené v odst. 1 písm. a) 
tohoto článku bude přijato poradním 
postupem podle čl. 5b odst. 2.
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4. Rozhodnutí uvedené v odst. 1 písm. b) 
tohoto článku bude přijato přezkumným 
postupem podle čl. 5b odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Protože se článek 11 nařízení o normalizaci vztahuje pouze na harmonizované normy a nová 
norma pro elektronickou fakturaci není jako taková blíže určena, je v této směrnici třeba 
podobné ustanovení, které by Evropskému parlamentu a členským státům umožnilo vznášet 
proti nové normě formální námitky.

Pozměňovací návrh 76
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Postup projednávání ve výborech

Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor 
je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 4 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Prováděcí ustanovení
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1. Komisi podporuje výbor, který je 
ustaven nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1025/201211a.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
uplatní se článek 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/201111b.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
uplatní se článek 5 nařízení (EU) č. 
182/2011.
____________
11a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 
2012 o evropské normalizaci, změně 
směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS 
a směrnic Evropského parlamentu a Rady 
94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 
98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 
2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se 
ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS 
a rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 
14.11.2012, s. 12).
11b Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, 
s. 13).

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení zavedení prováděcích aktů. Výbor ustavený podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 
1025/2012 je týž, který je konzultován ohledně původní žádosti Komise týkající se normy.

Pozměňovací návrh 78
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Článek 5 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Postup projednávání ve výborech

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/201111c.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 4 nařízení (EU) 
č. 182/2011.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.
____________
11c Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, 
s. 13).

Or. en

(viz pozměňovací návrh zavádějící článek 5a o „formálních námitkách“ téhož autora

Odůvodnění

Práh pro vznesení námitky proti existující normě by měl být vyšší než pro vznesení námitky 
proti normě před tím, než je zveřejněna. Je proto vhodné použít v prvním případě přezkumný 
postup a ve druhém případě poradní postup.

Pozměňovací návrh 79
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Výkon přenesené pravomoci
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1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 3b je Komisi 
svěřena na dobu neurčitou ode dne 
[datum vstupu této směrnice v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 3b 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3b vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 48 měsíců po 

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 18
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jejím vstupu v platnost. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

měsíců po zveřejnění odkazů na 
evropskou normu v Úředním věstníku 
Evropské unie. Členské státy 
neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy uplatňují tyto právní a 
správní předpisy na ústřední orgány státní 
správy a ústřední nákupní subjekty od 
prvního dne 19. měsíce po zveřejnění 
odkazů na evropskou normu v Úředním 
věstníku Evropské unie. Členské státy 
uplatňují tyto právní a správní předpisy 
na veřejné zadavatele na nižší správní 
úrovni a zadavatele od prvního dne 37. 
měsíce po zveřejnění odkazů na evropskou 
normu v Úředním věstníku Evropské 
unie. 

Or. de

Odůvodnění

Viele öffentliche Auftraggeber und Vergabestellen nutzen derzeit noch keine elektronischen 
Rechnungsstellungssysteme. Die Umsetzung der Richtlinie macht eine Anpassung und 
Abstimmung der internen Abläufe und IT-Lösungen in verschiedenen Bereichen erforderlich. 
Die Umsetzungsfrist sollte diesem Umstand Rechnung tragen. Die Umsetzungsfrist sollte an 
die Veröffentlichung der Norm geknüpft werden und nicht an die Veröffentlichung der 
Richtlinie. Außerdem ist bei der Umsetzungsfrist zwischen zentralen Regierungsbehörden, 
zentralen Beschaffungsstellen und subzentralen öffentlichen Auftraggebern  und 
Vergabestellen zu unterscheiden. Letzteren ist eine längere Frist einzuräumen, um die neue 
Norm zu integrieren und anzuwenden, damit ausreichend Zeit für die internen, 
organisatorischen und finanziellen Anpassungen ist.

Pozměňovací návrh 81
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 48 měsíců po 
jejím vstupu v platnost. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.
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Or. de

(viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 1 pododstavci 1a (novému))

Odůvodnění

Autor podporuje návrh zpravodajky na odstupňované lhůty pro provedení, který zohledňuje 
zvláštní potřeby menších zadavatelů, nicméně považuje je za příliš dlouhé. Protože norma 
bude obsahovat jenom seznam údajů potřebných pro elektronickou fakturu, lze předpokládat, 
že veřejným zadavatelům a zadavatelům vzniknou poměrně malé náklady. Kratší prováděcí 
lhůty se tedy jeví jako reálné.

Pozměňovací návrh 82
Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 48 měsíců po 
jejím vstupu v platnost.  Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 12 měsíců po 
zveřejnění odkazu na evropskou normu a
seznamu schválených formátů v Úředním 
věstníku Evropské unie podle čl. 3 odst. 2.
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 48 měsíců po 
jejím vstupu v platnost. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 36 měsíců po 
jejím vstupu v platnost. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.
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Pozměňovací návrh 84
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po zveřejnění evropské normy podle čl. 3 
odst. 2 mají ústřední orgány státní správy 
a ústřední nákupní subjekty 12 měsíců a 
veřejní zadavatelé na nižší správní úrovni 
a zadavatelé 24 měsíců na to, aby tuto 
povinnost splnili.

Or. de

(viz pozměňovací návrh 18. bodu odůvodnění):

Odůvodnění

Autor podporuje návrh zpravodajky na odstupňované lhůty pro provedení, který zohledňuje 
zvláštní potřeby menších zadavatelů, nicméně považuje je za příliš dlouhé. Protože norma 
bude obsahovat jenom seznam údajů potřebných pro elektronickou fakturu, lze předpokládat, 
že veřejným zadavatelům a zadavatelům vzniknou poměrně malé náklady. Kratší prováděcí 
lhůty se tedy jeví jako reálné.

Pozměňovací návrh 85
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Po zveřejnění evropské normy podle 
čl. 3 odst. 2 mají ústřední orgány státní 
správy 36 měsíců a veřejní zadavatelé na 
nižší správní úrovni a zadavatelé 48 
měsíců na to, aby tuto povinnost splnili.

Or. de
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Odůvodnění

Lhůta pro provedení členskými státy by měla být vázána na zveřejnění normy a měla by být 
dostatečně dlouhá, aby umožňovala právní i technickou realizaci s ohledem na očekávanou 
potřebu reorganizace zejména u veřejných zadavatelů na nižší správní úrovni a zadavatelů.

Pozměňovací návrh 86
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá účinky této směrnice 
na vnitřní trh a na využívání elektronické 
fakturace při zadávání veřejných zakázek a 
do 30. června 2023 o tom podá zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. V případě 
potřeby ke zprávě připojí legislativní 
návrh.

Komise přezkoumá účinky této směrnice 
na vnitřní trh a na využívání elektronické 
fakturace při zadávání veřejných zakázek a 
do 30. června 2023 o tom podá zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. V případě 
potřeby ke zprávě připojí analýzu nákladů 
a přínosů týkající se potřeby dalších 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Dříve než Komise navrhne další úpravy této směrnice EU, měla by dodržet zásady zlepšení 
tvorby právních předpisů a prověřit, zda je to v tomto případě opravdu vhodné.


