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Τροπολογία 34
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, πρέπει 
να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι εξουσίες αυτές πρέπει 
να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2a. 
____________
2a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη 
θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών 
σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα 
κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Or. de

Τροπολογία 35
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει τις 
σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση, προκειμένου να 
ζητήσει από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό 

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει τις 
σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση, προκειμένου να 
ζητήσει από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό 
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οργανισμό τυποποίησης3 να καταρτίσει 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων του βασικού 
ηλεκτρονικού τιμολογίου. Στο αίτημά της 
προς τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
απαιτήσει να είναι το εν λόγω ευρωπαϊκό 
πρότυπο ουδέτερο από τεχνολογική 
άποψη, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεδομένου 
ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι 
δυνατόν να περιέχουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να απαιτήσει να εγγυάται το 
εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών4. Εκτός από αυτές τις ελάχιστες 
απαιτήσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προσδιορίσει, στο αίτημά της προς τον 
αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, περαιτέρω απαιτήσεις ως 
προς το περιεχόμενο του εν λόγω 
ευρωπαϊκού προτύπου, καθώς και την 
προθεσμία για την έγκρισή του.

οργανισμό τυποποίησης3 να καταρτίσει 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων του βασικού 
ηλεκτρονικού τιμολογίου. Στο αίτημά της 
προς τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
απαιτήσει να είναι το εν λόγω ευρωπαϊκό 
πρότυπο ουδέτερο από τεχνολογική 
άποψη, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεδομένου 
ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι 
δυνατόν να περιέχουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να απαιτήσει να εγγυάται το 
εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών4 και με τις αρχές της προστασίας 
των δεδομένων μέσω τεχνολογίας («data 
protection by design»), της 
αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης 
των δεδομένων. Επιπροσθέτως, το 
πρότυπο πρέπει να μπορεί να 
εφαρμόζεται χωρίς σοβαρές δυσκολίες 
και από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
καθώς και από σχετικά μικρές 
αναθέτουσες αρχές και φορείς, που 
διαθέτουν περιορισμένο προσωπικό και 
οικονομικούς πόρους. Επιπλέον, το 
πρότυπο πρέπει να είναι επίσης 
κατάλληλο για χρήση στις εμπορικές 
συναλλαγές μεταξύ ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι πρόσθετες δαπάνες. 
Τέλος, το πρότυπο πρέπει να είναι 
συμβατό με τις σχετικές διεθνείς 
προδιαγραφές προκειμένου να 
αποφευχθούν τεχνικοί φραγμοί στην 
πρόσβαση στην αγορά για τους 
προμηθευτές από τρίτες χώρες. 

__________________ __________________
3 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12. 3 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.
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4 ΕΕ L 281 της 23.11.95, σ. 31. 4 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

Or. de

(Βλ. την τροπολογία επί του άρθρου 3 παράγραφος 1)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να ορίζει σαφέστερα ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της εντολής 
της Επιτροπής προς τον ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης. Για παράδειγμα, το νέο πρότυπο 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
καθώς και των σχετικά μικρών αναθετόντων φορέων, που διαθέτουν περιορισμένο προσωπικό 
και οικονομικούς πόρους. Τα κριτήρια της προστασίας των δεδομένων πρέπει να 
συμπληρωθούν σύμφωνα με το πνεύμα των συστάσεων του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων.

Τροπολογία 36
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει τις 
σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση, προκειμένου να 
ζητήσει από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης3 να καταρτίσει 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων του βασικού 
ηλεκτρονικού τιμολογίου. Στο αίτημά της 
προς τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
απαιτήσει να είναι το εν λόγω ευρωπαϊκό 
πρότυπο ουδέτερο από τεχνολογική 
άποψη, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεδομένου 
ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι 
δυνατόν να περιέχουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να απαιτήσει να εγγυάται το 
εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο την 

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει τις 
σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση, προκειμένου να 
ζητήσει από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης3 να καταρτίσει 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων του βασικού 
ηλεκτρονικού τιμολογίου. Στο αίτημά της 
προς τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
απαιτήσει να είναι το εν λόγω ευρωπαϊκό 
πρότυπο ουδέτερο από τεχνολογική 
άποψη, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεδομένου 
ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι 
δυνατόν να περιέχουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να απαιτήσει το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πρότυπο να λαμβάνει υπόψη 
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προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών4. Εκτός από αυτές τις ελάχιστες 
απαιτήσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προσδιορίσει, στο αίτημά της προς τον 
αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, περαιτέρω απαιτήσεις ως 
προς το περιεχόμενο του εν λόγω 
ευρωπαϊκού προτύπου, καθώς και την 
προθεσμία για την έγκρισή του.

την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την 
οδηγία 95/46/ΕΚ, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών4. Εκτός από αυτές τις ελάχιστες 
απαιτήσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προσδιορίσει, στο αίτημά της προς τον 
αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, περαιτέρω απαιτήσεις ως 
προς το περιεχόμενο του εν λόγω 
ευρωπαϊκού προτύπου, καθώς και την 
προθεσμία για την έγκρισή του. 

__________________ __________________
3 EE L 316 της 14.11.2012, σ. 12. 3 EE L 316 της 14.11.2012, σ. 12.
4 EE L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 4 EE L 281 της 23.11.1195, σ. 31.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα πρότυπο για τα δεδομένα δεν μπορεί να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων· η 
προστασία τους εξαρτάται από τις διαδικασίες, τα άτομα και τα συστήματα που διαχειρίζονται 
και αποθηκεύουν τα δεδομένα. Ένα πρότυπο θα μπορούσε να διευκολύνει τον προσδιορισμό 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 37
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Για λόγους συμβατότητας με την 
τεχνολογική πρόοδο και με τις εξελίξεις 
της νομοθεσίας, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με σκοπό την προσαρμογή των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας στο 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
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σημασιολογικών δεδομένων τα οποία θα 
αποτελούν βασικά στοιχεία ενός 
ηλεκτρονικού τιμολογίου. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά 
την προετοιμασία και τη σύνταξη 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ενδεδειγμένη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 38
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ευρωπαϊκό πρότυπο για το 
υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων του 
βασικού ηλεκτρονικού τιμολογίου θα 
πρέπει να βασιστεί σε υφιστάμενες 
προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων 
ιδίως εκείνων τις οποίες έχουν 
επεξεργαστεί ευρωπαϊκοί ή διεθνείς 
οργανισμοί, όπως η CEN (CWA 16356 και 
CWA 16562), ο ISO (χρηματοπιστωτικό 
τιμολόγιο βάσει της μεθοδολογίας του 
προτύπου ISO 20022), και το CEFACT 
του ΟΗΕ (CII v. 2.0). Δεν θα πρέπει να 
απαιτούνται ηλεκτρονικές υπογραφές. Στο 
εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο θα πρέπει να 
καθορίζονται στοιχεία σημασιολογικών 
δεδομένων, ιδίως σχετικά με τα 
συμπληρωματικά δεδομένα πωλητή και 
αγοραστή, τα αναγνωριστικά της 
διαδικασίας, τα χαρακτηριστικά του 
τιμολογίου, τα λεπτομερή στοιχεία του 
τιμολογίου, τις πληροφορίες για την 
παράδοση, τις λεπτομέρειες και τους όρους 

(7) Το ευρωπαϊκό πρότυπο για το 
υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων του 
βασικού ηλεκτρονικού τιμολογίου θα 
πρέπει να βασιστεί σε υφιστάμενες 
προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων 
ιδίως εκείνων τις οποίες έχουν 
επεξεργαστεί ευρωπαϊκοί ή διεθνείς 
οργανισμοί, όπως η CEN (CWA 16356 και 
CWA 16562), ο ISO (χρηματοπιστωτικό 
τιμολόγιο βάσει της μεθοδολογίας του
προτύπου ISO 20022), και το CEFACT 
του ΟΗΕ (CII v. 2.0). Δεν θα πρέπει να 
απαιτούνται ηλεκτρονικές υπογραφές. 
Κατά την εκτέλεση της εντολής, ο 
αρμόδιος ευρωπαϊκός οργανισμός 
τυποποίησης θα πρέπει επίσης να λάβει 
υπόψη τα αποτελέσματα των πιλοτικών 
έργων μεγάλης κλίμακας που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος στήριξης πολιτικής για το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
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πληρωμής. Το πρότυπο αυτό θα πρέπει 
επίσης να είναι συμβατό με τα υφιστάμενα 
πρότυπα για τις πληρωμές, προκειμένου να 
υπάρχει δυνατότητα αυτόματης 
επεξεργασίας των πληρωμών.

(CIP), καθώς και τις προδιαγραφές 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης οποιωνδήποτε 
άλλων αρμόδιων φορέων και οργανισμών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως από την 
επιχειρηματική κοινότητα. Στο εν λόγω 
ευρωπαϊκό πρότυπο θα πρέπει να 
καθορίζονται στοιχεία σημασιολογικών 
δεδομένων, ιδίως σχετικά με τα 
συμπληρωματικά δεδομένα πωλητή και 
αγοραστή, τα αναγνωριστικά της 
διαδικασίας, τα χαρακτηριστικά του 
τιμολογίου, τα λεπτομερή στοιχεία του 
τιμολογίου, τις πληροφορίες για την 
παράδοση, τις λεπτομέρειες και τους όρους 
πληρωμής. Το πρότυπο αυτό θα πρέπει 
επίσης να είναι συμβατό με τα υφιστάμενα 
πρότυπα για τις πληρωμές, προκειμένου να 
υπάρχει δυνατότητα αυτόματης 
επεξεργασίας των πληρωμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι οι εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και οι 
εφαρμοζόμενες πρακτικές στον εν λόγω τομέα θα ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του νέου 
προτύπου, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες το πρότυπο να είναι χρήσιμο και συναφές.

Τροπολογία 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Μετά την έγκριση του νέου 
ευρωπαϊκού προτύπου από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαδικασία
τυποποίησης, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει το πρότυπο σε πρακτική 
δοκιμή. Σε αυτήν τη δοκιμαστική φάση, η 
Επιτροπή πρέπει να περιγράψει και να 
ελέγξει την εφαρμογή του προτύπου όπως 
θα κληθεί να το εφαρμόσει ένας τελικός 
χρήστης. Εν προκειμένω, η Επιτροπή
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πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
ευκολία χρήσης και την πρακτικότητα 
και να υπολογίσει το πιθανό κόστος 
εφαρμογής.

Or. de

Τροπολογία 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Προκειμένου να μπορέσουν και οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να 
επωφεληθούν από την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων, το ευρωπαϊκό πρότυπο 
πρέπει να είναι κατανοητό, εύχρηστο και 
εύκολο στην εφαρμογή του.

Or. de

Τροπολογία 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν 
υπόψη, στο πλαίσιο της εφαρμογής, τις 
ανάγκες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, καθώς και των μικρών 
αναθετόντων φορέων, και να προσφέρει 
τόσο στις αναθέτουσες αρχές και φορείς 
όσο και στους προμηθευτές την 
απαραίτητη υποστήριξη, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση του 
νέου ευρωπαϊκού προτύπου. Πρέπει 
επίσης να προβλεφθούν εκπαιδευτικά 
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προγράμματα, ιδίως για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. de

Τροπολογία 42
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης επανεξετάζουν και 
επικαιροποιούν τακτικά το ευρωπαϊκό 
πρότυπο, όποτε απαιτείται, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές 
εξελίξεις. Λόγω της ταχύτητας των εν 
λόγω εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ, η 
Επιτροπή μπορεί να ζητεί από τον 
αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης να επανεξετάζει και να 
επικαιροποιεί τακτικά το πρότυπο ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω 
εξελίξεις και να διασφαλίζεται η συνεχής 
διαλειτουργικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί η χρησιμότητα του προτύπου και να
αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταστεί παρωχημένο.

Τροπολογία 43
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι αναθέτουσες αρχές και οι (9) Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
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αναθέτοντες φορείς δεν θα πρέπει να 
αρνούνται την παραλαβή ηλεκτρονικών 
τιμολογίων που είναι σύμφωνα με το εν 
λόγω κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο, για 
λόγους μη συμμόρφωσης με άλλες 
τεχνικές απαιτήσεις (για παράδειγμα, 
εθνικές ή τομεακές απαιτήσεις).

αναθέτοντες φορείς δεν θα πρέπει να 
αρνούνται την παραλαβή ηλεκτρονικών 
τιμολογίων που είναι σύμφωνα με το εν 
λόγω κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο, για 
λόγους μη συμμόρφωσης με άλλες 
τεχνικές απαιτήσεις (για παράδειγμα, 
εθνικές ή τομεακές απαιτήσεις). Ωστόσο, 
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να διατηρούν το 
δικαίωμα να ελέγχουν πριν από την 
πληρωμή του τιμολογίου εάν στο 
περιεχόμενο του ηλεκτρονικού τιμολογίου 
αναφέρονται ορθώς όλες τις λεπτομέρειες 
της συναλλαγής. Η υποχρέωση της μη 
άρνησης παραλαβής ηλεκτρονικών 
τιμολογίων σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να διασαφηνιστεί ότι η υποχρέωση αποδοχής των 
ηλεκτρονικών τιμολογίων αφορά μόνο τα τεχνικά πρότυπα. Η οδηγία δεν επηρεάζει ούτε 
υπερισχύει ευρύτερων εμπορικών θεμάτων, όπως το κατά πόσον το τιμολόγιο είναι πράγματι 
έγκυρο ως προς τα ουσιώδη στοιχεία του.

Τροπολογία 44
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Στη γνωμοδότησή του της 11ης 
Νοεμβρίου 2013 ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων δημοσίευσε τις 
συστάσεις του για την εξασφάλιση 
επαρκούς προστασίας δεδομένων στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας 
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οδηγίας. Οι εν λόγω συστάσεις πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του 
προτύπου και κατά την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων από 
αναθέτουσες αργές και φορείς. Πρέπει 
ιδίως να διασαφηνιστεί ότι και στον 
τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία για 
την προστασία των δεδομένων και ότι η 
δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για λόγους διαφάνειας και 
λογοδοσίας πρέπει να βρίσκεται σε εύλογη 
αναλογία με την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής.

Or. de

(Βλ. τις τροπολογίες επί του άρθρου 3 παράγραφος 1 και του άρθρου 4 στοιχείο α))

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση ηλεκτρονικών τιμολογίων απαιτεί και την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτόν, η προστασία των δεδομένων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Τροπολογία 45
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια 
τα οποία παραλαμβάνονται από 
αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες 
φορείς, και εκδίδονται κατά την εκτέλεση 
των συμβάσεων που ανατίθενται σύμφωνα 
με την οδηγία [που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών5], την οδηγία [που αντικαθιστά 

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια 
τα οποία παραλαμβάνονται από 
αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες 
φορείς, και εκδίδονται και διαβιβάζονται
κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που 
ανατίθενται σύμφωνα με την οδηγία [που 
αντικαθιστά την οδηγία 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών5], την οδηγία [που 
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την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 
μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών6], ή την οδηγία 2009/81/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 
σχετικά με τον συντονισμό των 
διαδικασιών σύναψης ορισμένων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από 
αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ7.

αντικαθιστά την οδηγία 2004/17/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών6], ή την οδηγία 
2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον 
συντονισμό των διαδικασιών σύναψης 
ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται 
από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση 
των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ7. Ωστόσο, οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς δεν θα 
πρέπει να υποχρεούνται να 
παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία όταν 
κρίνουν ότι είναι απαραίτητο για λόγους 
ασφάλειας να χρησιμοποιούν 
μορφοτύπους τιμολογίων ή να επιβάλλουν 
άλλες απαιτήσεις τιμολόγησης που δεν 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία. 
Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση 
των συμβάσεων που ανατίθενται 
σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 
2009/81/ΕΚ, δεδομένου ότι εν λόγω 
συμβάσεις υπόκεινται μόνο σε ειδικές 
απαιτήσεις που διέπουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις προκηρύξεις 
ανάθεσης συμβάσεων.

__________________ __________________
5 EE L 134 της 30.4.2004, σ. 114. 5 EE L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
6 EE L 134 της 30.4.2004, σ. 1. 6 EE L 134 της 30.4.2004, σ. 1.
7 EE L 216 της 20.8.2009, σ. 76. 7 EE L 216 της 20.8.2009, σ. 76.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να επισημανθεί ότι τα εν λόγω τιμολόγια είναι όντως 
«ηλεκτρονικά» και, ως τέτοια, διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς, ενώ βασικός στόχος του 
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τελευταίου μέρους της είναι να τονιστεί ότι ενδέχεται να προκύπτουν ειδικές ανάγκες για λόγους 
ασφάλειας (π.χ. τα τιμολόγια να πρέπει να αποσταλούν μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών ή μέσω 
ειδικών ασφαλών διαύλων) οι οποίες δεν είναι συμβατές με τις υποχρεώσεις της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 46
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
εφαρμογή του άρθρου 346 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επιπλέον, όταν η εκτέλεση της 
σύμβασης έχει δηλωθεί ως απόρρητη ή 
πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα 
ασφάλειας σύμφωνα με τις νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που 
ισχύουν σε ένα κράτος μέλος και υπό την 
προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος έχει 
ορίσει ότι τα σχετικά ουσιώδη 
συμφέροντα δεν μπορούν να 
διασφαλιστούν με λιγότερο παρεμβατικά 
μέτρα, οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
αποφασίζουν την επιβολή για 
συγκεκριμένη σύμβαση ειδικών 
απαιτήσεων τιμολόγησης άλλων από τις 
προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς θα 
πρέπει να ορίζουν τις εν λόγω απαιτήσεις 
στα έγγραφα της προκήρυξης της 
ανάθεσης σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι μια εναλλακτική πρόταση στην τροπολογία του κ. Harbour στην 
αιτιολογική σκέψη 10. Προβλέπει παρεκκλίσεις από τις οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις κατά το στάδιο που προηγείται της ανάθεσης.



AM\1009911EL.doc 15/43 PE523.101v01-00

EL

Τροπολογία 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη στο πλαίσιο της 
εφαρμογής ότι τα εκδοθέντα σύμφωνα με 
το ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που παραλαμβάνουν θα 
γίνονται δεκτά και για περαιτέρω 
διοικητική εσωτερική επεξεργασία από 
άλλες υπηρεσίες (παραδείγματος χάριν, 
για αιτήσεις χρηματοδοτικής συνδρομής).  

Or. de

Τροπολογία 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η οδηγία πρέπει να υποχρεώνει 
μόνο τους παραλήπτες, ήτοι τις 
αναθέτουσες αρχές, τις κεντρικές 
υπηρεσίες προμηθειών και τους 
αναθέτοντες φορείς, να αποδέχονται και 
να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια. Αντιθέτως, ο εκδότης του 
τιμολογίου πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να εκδίδει το τιμολόγιό του είτε σύμφωνα 
με το ευρωπαϊκό πρότυπο είτε σύμφωνα 
με εθνικά ή άλλα τεχνικά πρότυπα είτε σε 
έντυπη μορφή.

Or. de
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Τροπολογία 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να είναι σε θέση οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς να λάβουν τα τεχνικά μέτρα τα 
οποία, μετά την καθιέρωση του 
ευρωπαϊκού προτύπου, είναι αναγκαία για 
τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, δικαιολογείται ο 
καθορισμός προθεσμίας 48 μηνών για τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

(18) Προκειμένου να είναι σε θέση οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς να λάβουν τα τεχνικά μέτρα τα 
οποία, μετά την καθιέρωση του 
ευρωπαϊκού προτύπου, είναι αναγκαία για 
τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, δικαιολογείται ο 
καθορισμός προθεσμίας 18 μηνών μετά 
από τη δημοσίευση του ευρωπαϊκού 
προτύπου στην επίσημη εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο. Οι κεντρικές 
κυβερνητικές αρχές και υπηρεσίες 
προμηθειών πρέπει να εφαρμόσουν τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, που 
μεταφέρονται από τα κράτη μέλη στο 
εθνικό τους δίκαιο, 18 μήνες μετά από 
την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Οι μη
κεντρικές αναθέτουσες αρχές και 
αναθέτοντες φορείς πρέπει να 
εφαρμόσουν τις εν λόγω διατάξεις 36 
μήνες μετά από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 50
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να είναι σε θέση οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς να λάβουν τα τεχνικά μέτρα τα 
οποία, μετά την καθιέρωση του 
ευρωπαϊκού προτύπου, είναι αναγκαία για 
τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 

(18) Προκειμένου να είναι σε θέση οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς να λάβουν τα τεχνικά μέτρα τα 
οποία, μετά την καθιέρωση του 
ευρωπαϊκού προτύπου, είναι αναγκαία για 
τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
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παρούσας οδηγίας, δικαιολογείται ο 
καθορισμός προθεσμίας 48 μηνών για τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

παρούσας οδηγίας, δικαιολογείται ο 
καθορισμός προθεσμίας 12 μηνών για τις 
κεντρικές κυβερνητικές αρχές και 
υπηρεσίες προμηθειών και 24 μηνών για 
τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και 
τους αναθέτοντες φορείς, μετρώντας από 
τη δημοσίευση του προτύπου, για τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

(Βλ. την τροπολογία επί του άρθρου 6 παράγραφος 1): Ο συντάκτης στηρίζει την πρόταση της 
εισηγήτριας για προθεσμίες σταδιακής εφαρμογής, που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες 
των μικρότερων αναθετόντων φορέων, αλλά θεωρεί τις προθεσμίες υπερβολικά μεγάλες. 
Εφόσον το πρότυπο θα περιλαμβάνει μόνο έναν κατάλογο των απαραίτητων στοιχείων 
δεδομένων για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, αναμένονται σχετικά χαμηλές δαπάνες προσαρμογής 
για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Συνεπώς, οι μικρότερες προθεσμίες 
εφαρμογής θεωρούνται ρεαλιστικές.

Τροπολογία 51
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Η ενοποίηση της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης είναι σύμφωνη με την 
επέκταση του ενωσιακού δικαίου, καθώς 
και του εθνικού και διεθνούς δικαίου για 
τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις 
στην Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 52
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Η προβλεπόμενη για τη στήριξη της 
εδραίωσης των ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων στην Ευρώπη χρήση πόρων 
των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να 
στηρίζει και τη χρήση της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης σε δημόσιες συμβάσεις.

Or. de

Τροπολογία 53
Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου11a, η οποία διατυπώθηκε στις 
11 Νοεμβρίου 2011,
_____________
11a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 
8 της 12.1.2001, σ. 1).

Or. de
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Τροπολογία 54
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται 
κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που 
ανατίθενται σύμφωνα με την οδηγία [που 
αντικαθιστά την οδηγία 2004/18/ΕΚ], την 
οδηγία [που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/17/ΕΚ] ή την οδηγία 2009/81/ΕΚ.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται 
κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που 
ανατίθενται σύμφωνα με την οδηγία [που 
αντικαθιστά την οδηγία 2004/18/ΕΚ], την 
οδηγία [που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/17/ΕΚ], την οδηγία 2009/81/ΕΚ και 
την οδηγία για τις συμβάσεις 
παραχώρησης [οδηγία …].

Or. en

Τροπολογία 55
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται 
κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που 
ανατίθενται σύμφωνα με την οδηγία [που 
αντικαθιστά την οδηγία 2004/18/ΕΚ], την
οδηγία [που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/17/ΕΚ] ή την οδηγία 2009/81/ΕΚ.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται 
κατά την εκτέλεση των συμβάσεων για τις 
οποίες εφαρμόζονται η οδηγία [που 
αντικαθιστά την οδηγία 2004/18/ΕΚ], η 
οδηγία [που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/17/ΕΚ] ή η οδηγία 2009/81/ΕΚ.

Το άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας δεν 
εφαρμόζεται όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας κρίνει ότι είναι 
απαραίτητο για λόγους ασφάλειας να 
χρησιμοποιήσει μορφοτύπους τιμολογίων 
ή να επιβάλει άλλες απαιτήσεις 
τιμολόγησης που δεν συμμορφώνονται με 
την παρούσα οδηγία ή το άρθρο 16 της 
οδηγίας 2009/81/ΕΚ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη θέματα ασφάλειας που ενδέχεται να προκύψουν σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις και θα πρέπει να προστεθεί ιδίως εάν η οδηγία 2009/81 για τους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 56
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «ηλεκτρονικό τιμολόγιο»: τιμολόγιο 
που έχει εκδοθεί και παραληφθεί σε 
οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή·

(1) «ηλεκτρονικό τιμολόγιο»: τιμολόγιο 
που έχει εκδοθεί, διαβιβασθεί και 
παραληφθεί σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
μορφή η οποία επιτρέπει την ηλεκτρονική 
του επεξεργασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δίδει έμφαση στην απαίτηση της «ηλεκτρονικής μορφής».

Τροπολογία 57
Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) «κεντρικές κυβερνητικές αρχές»: οι 
κεντρικές κυβερνητικές αρχές όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2 της 
οδηγίας [που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/18/ΕΚ]·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αναγκαία προσαρμογή στη νέα εκδοχή των διατάξεων για τη σταδιακή εφαρμογή, οι οποίες 
προβλέπουν προθεσμία 18 μηνών και για τους κεντρικούς αναθέτοντες φορείς.

Τροπολογία 58
Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές»: 
οι αναθέτουσες αρχές όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 3 της οδηγίας [που 
αντικαθιστά την οδηγία 2004/18/ΕΚ]·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναγκαία προσαρμογή στη νέα εκδοχή των διατάξεων για τη σταδιακή εφαρμογή, οι οποίες 
προβλέπουν προθεσμία 18 μηνών και για τους κεντρικούς αναθέτοντες φορείς.

Τροπολογία 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) «κεντρικές υπηρεσίες προμηθειών»: 
οι κεντρικές υπηρεσίες προμηθειών όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 10 της 
οδηγίας [που αντικαθιστά την οδηγία 
2004/18/ΕΚ]·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναγκαία προσαρμογή στη νέα εκδοχή των διατάξεων για τη σταδιακή εφαρμογή, οι οποίες 
προβλέπουν προθεσμία 18 μηνών και για τους κεντρικούς αναθέτοντες φορείς.
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Τροπολογία 60
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή απαιτεί να είναι το ευρωπαϊκό 
πρότυπο για το υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων του βασικού ηλεκτρονικού 
τιμολογίου ουδέτερο από τεχνολογική 
άποψη, και να εγγυάται την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Η Επιτροπή απαιτεί το ευρωπαϊκό πρότυπο 
για το υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων του βασικού ηλεκτρονικού 
τιμολογίου να πληροί τουλάχιστον τα 
ακόλουθα κριτήρια:

α) να είναι ουδέτερο από τεχνολογική 
άποψη·
β) να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ·
γ) να είναι διαμορφωμένο κατά τρόπο που 
να καθιστά δυνατή τη χρήση του στις 
συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων·
δ) να είναι εναρμονισμένο με τα σχετικά 
διεθνή πρότυπα για την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση·
ε) να καθιστά δυνατή τη δημιουργία 
κατάλληλων, φιλικών προς τον χρήστη 
και ευέλικτων συστημάτων ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης·
στ) να μην θίγει τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ·
ζ) να μην συνεπάγεται πρόσθετο κόστος.

Or. en

Τροπολογία 61
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή απαιτεί να είναι το ευρωπαϊκό 
πρότυπο για το υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων του βασικού ηλεκτρονικού 
τιμολογίου ουδέτερο από τεχνολογική 
άποψη, και να εγγυάται την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Η Επιτροπή απαιτεί να περιλαμβάνει το 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων του βασικού 
ηλεκτρονικού τιμολογίου τα στοιχεία που 
παρατίθενται στο παράρτημα και να 
ικανοποιεί τουλάχιστον τις εξής 
απαιτήσεις:
- Τεχνολογική ουδετερότητα:
- Εξασφάλιση της προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
οδηγία 95/46/ΕΚ  και με τις αρχές της 
προστασίας των δεδομένων μέσω 
τεχνολογίας («data protection by design»), 
της αναλογικότητας και της 
ελαχιστοποίησης των δεδομένων·
- συνυπολογισμός των ιδιαιτέρων 
αναγκών των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, καθώς και των μη 
κεντρικών αναθετουσών αρχών και 
αναθετόντων φορέων·
- καταλληλότητα για χρήση στις 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων·
- συμβατότητα με τα συναφή διεθνή 
πρότυπα.

Or. de

Αιτιολόγηση

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 6): Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ορίζει σαφέστερα 
ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο της εντολής της Επιτροπής προς τον ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης. Για παράδειγμα, το νέο πρότυπο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των σχετικά μικρών 
αναθετόντων φορέων, που διαθέτουν περιορισμένο προσωπικό και οικονομικούς πόρους.  Τα 
κριτήρια της προστασίας των δεδομένων πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με το πνεύμα των 
συστάσεων του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.
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Τροπολογία 62
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή απαιτεί να είναι το ευρωπαϊκό 
πρότυπο για το υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων του βασικού ηλεκτρονικού 
τιμολογίου ουδέτερο από τεχνολογική 
άποψη, και να εγγυάται την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Η Επιτροπή απαιτεί το ευρωπαϊκό πρότυπο 
για το υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων του βασικού ηλεκτρονικού 
τιμολογίου να πληροί τουλάχιστον τα 
ακόλουθα κριτήρια:

- να είναι ουδέτερο από τεχνολογική 
άποψη·

- να είναι διαλειτουργικό·
- να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ, την προσέγγιση που 
εξασφαλίζει τον «σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής ήδη από τον σχεδιασμό» (privacy by 
design) και τις αρχές της 
αναλογικότητας, της ελαχιστοποίησης 
των δεδομένων και του περιορισμού του 
σκοπού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρότυπο θα πρέπει να συμμορφώνεται με ορθές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για τον 
σχεδιασμό τεχνολογιών των πληροφοριών.

Τροπολογία 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή απαιτεί να είναι το ευρωπαϊκό Η Επιτροπή απαιτεί να είναι το ευρωπαϊκό 
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πρότυπο για το υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων του βασικού ηλεκτρονικού 
τιμολογίου ουδέτερο από τεχνολογική 
άποψη, και να εγγυάται την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

πρότυπο για το υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων του βασικού ηλεκτρονικού 
τιμολογίου ουδέτερο από τεχνολογική 
άποψη, και να εγγυάται την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Θα 
πρέπει να πραγματοποιείται επανεξέταση 
του εν λόγω προτύπου, τουλάχιστον ανά 
τριετία.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την τεχνολογική πρόοδο.

Τροπολογία 64
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αμέσως μόλις ο αρμόδιος ευρωπαϊκός 
οργανισμός τυποποίησης ολοκληρώσει 
την κατάρτιση του ευρωπαϊκού προτύπου 
για το υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων των βασικών στοιχείων ενός 
ηλεκτρονικού τιμολογίου  και η Επιτροπή 
εξετάσει εάν το πρότυπο συμφωνεί με την 
εντολή, η Επιτροπή εξετάζει εντός 
διαστήματος έξι μηνών την εφαρμογή του 
προτύπου στην πράξη όπως θα κληθεί να 
το εφαρμόσει ένας τελικός χρήστης 
[ιδίως αναφορικά με τα κριτήρια της 
πρακτικότητας, της ευκολίας χρήσης και 
των ενδεχομένων δαπανών για την 
εφαρμογή του]. Εντός ενός μηνός από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας δοκιμής, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τα πορίσματα της δοκιμής.

Or. de
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Τροπολογία 65
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)– εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να μη διεξαγάγει τη 
διαδικασία δοκιμής εάν η πρακτική 
εφαρμογή του εν λόγω προτύπου έχει ήδη 
ελεγχθεί από την Επιτροπή ή τον αρμόδιο 
οργανισμό τυποποίησης ήδη κατά τη 
διάρκεια της αναφερόμενης στο παρόν 
άρθρο κατάρτισής του, βάσει των 
σχετικών απαιτήσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν ο ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης διεξήγαγε δοκιμαστική φάση με χρήστες ήδη κατά 
την κατάρτιση του προτύπου, μπορεί να παραλειφθεί η εκ νέου διεξαγωγή δοκιμής.

Τροπολογία 66
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν το ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο 
έχει καταρτιστεί κατόπιν του αιτήματος 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, πληροί 
τις απαιτήσεις που περιέχονται στο αίτημα, 
η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία 
αναφοράς του εν λόγω ευρωπαϊκού 
προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Όταν το ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο 
έχει καταρτιστεί κατόπιν του αιτήματος 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, πληροί 
τις απαιτήσεις που περιέχονται στο αίτημα, 
η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία 
αναφοράς του εν λόγω ευρωπαϊκού 
προτύπου μαζί με έναν εγκεκριμένο 
κατάλογο συντακτικών στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 67
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει με 
εκτελεστική πράξη ότι το ευρωπαϊκό 
πρότυπο, το οποίο έχει καταρτιστεί 
κατόπιν του αιτήματος που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, πληροί τις απαιτήσεις 
του παραρτήματος της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή δίνει εντολή να 
δημοσιευθούν τα στοιχεία αναφοράς του 
εν λόγω ευρωπαϊκού προτύπου στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 εκδίδονται με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 5α παράγραφος 3.

Or. de

Τροπολογία 68
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το  ευρωπαϊκό πρότυπο για το 
υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων 
των βασικών στοιχείων ηλεκτρονικού 
τιμολογίου συμφωνεί με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου.

Or. de
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Τροπολογία 69
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
1. Η Επιτροπή ζητεί από τον αρμόδιο 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης να 
παράσχει κατάλογο με περιορισμένο 
αριθμό συντακτικών που 
συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων, καθώς και 
συστάσεις σχετικά με τη 
διαλειτουργικότητα όσον αφορά τη 
διαβίβαση ώστε να διευκολύνεται η 
χρήση του προτύπου για τα 
σημασιολογικά δεδομένα.
2. Η Επιτροπή εγκρίνει μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, [οι οποίες 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 5α 
παράγραφος 2], τον περιορισμένο 
κατάλογο των συντακτικών που 
συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο. Προκειμένου να περιορίσει τον 
αριθμό των συντακτικών που 
περιλαμβάνει ο κατάλογος και με στόχο 
τη διασφάλιση της πλήρους και συνεχούς 
διαλειτουργικότητας, η Επιτροπή έχει το 
δικαίωμα να επανεξετάζει σύμφωνα με τη 
[συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α παράγραφος 
2] τον εγκεκριμένο κατάλογο των 
συντακτικών. 

Or. en

Τροπολογία 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Επικαιροποίηση και ανάπτυξη του 

ευρωπαϊκού προτύπου
Η Επιτροπή μπορεί να αναθέσει στον 
αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης να αναθεωρήσει ευρωπαϊκό 
πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων των βασικών 
στοιχείων ηλεκτρονικού τιμολογίου. Η 
ανάθεση αυτή γίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1.

Or. de

Τροπολογία 71
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

Στην  Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία να 
εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 5β κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση των απαιτήσεων του 
άρθρου 3 παράγραφος 2β, του άρθρου 3α 
παράγραφος 1 και του παραρτήματος της 
παρούσας οδηγίας όσον αφορά το 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων για τα 
βασικά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού 
τιμολογίου.

Or. de
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Τροπολογία 72
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς να μην αρνούνται να παραλάβουν
ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα 
με το ευρωπαϊκό πρότυπο, του οποίου τα 
στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς να μπορούν να παραλαμβάνουν και 
να επεξεργάζονται, και να μην αρνούνται 
να παραλάβουν με άλλη αιτιολογία,
ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα 
με το ευρωπαϊκό πρότυπο για το 
υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων 
του βασικού τμήματος του ηλεκτρονικού 
τιμολογίου, του οποίου τα στοιχεία 
αναφοράς έχουν δημοσιευθεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 παράγραφος 2, και τα οποία 
συμμορφώνονται με οποιοδήποτε από τα 
συντακτικά του καταλόγου που έχει 
δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενισχύει γενικότερα τη σαφήνεια και την ασφάλεια και αναγνωρίζει ότι 
η οδηγία θα πρέπει να καλύπτει πλέον τα συντακτικά, καθώς και τα πρότυπα για τα 
σημασιολογικά δεδομένα.

Τροπολογία 73
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Προστασία των δεδομένων

1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις περί 
προστασίας των δεδομένων που 
περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή και σε 
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εθνικές νομοθεσίες δεν θίγονται από την 
παρούσα οδηγία και ισχύουν και για τον 
τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 
2. Εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό 
από το ευρωπαϊκό ή εθνικό δίκαιο και με 
την επιφύλαξη κατάλληλων μέτρων 
προστασίας δυνάμει του άρθρου 13 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ, η χρήση προσωπικών 
δεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά και 
μόνο για σκοπούς επεξεργασίας 
ηλεκτρονικών τιμολογίων ή για 
συμβατούς με αυτούς σκοπούς.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, με 
την επιφύλαξη κατάλληλων μέτρων 
προστασίας δυνάμει του άρθρου 13 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι όροι 
δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων, 
που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης για λόγους 
διαφάνειας ή λογοδοσίας είναι σύμφωνοι 
με τον σκοπό της δημοσίευσης και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στις συστάσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
στη γνωμοδότησή του της 11.11.2013.

Τροπολογία 74
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Επίσημες αντιρρήσεις για το ευρωπαϊκό 

πρότυπο
(1) Εάν ένα κράτος μέλος ή το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το 
ευρωπαϊκό πρότυπο δεν ικανοποιεί 
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πλήρως τις απαιτήσεις του άρθρου 3 
παράγραφος 2β, του άρθρου 3α 
παράγραφος 1 και του παραρτήματος της 
παρούσας οδηγίας, τότε το εν λόγω 
κράτος μέλος ή το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο οφείλει να ενημερώσει 
σχετικά την Επιτροπή παραθέτοντας 
διεξοδική ανάλυση και η Επιτροπή 
λαμβάνει απόφαση μετά από διαβούλευση 
με την επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5α 
(νέο) ή μετά από άλλη διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες του εκάστοτε τομέα 
α) να δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει ή 
να δημοσιεύσει με περιορισμούς τα 
στοιχεία αναφοράς του σχετικού 
ευρωπαϊκού προτύπου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
β) να διατηρήσει, να διατηρήσει με 
περιορισμούς ή να αποσύρει τα στοιχεία 
αναφοράς του σχετικού ευρωπαϊκού 
προτύπου που βρίσκονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) Η Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό 
της πληροφορίες για το ευρωπαϊκό 
πρότυπο, εφόσον έχει αποτελέσει 
αντικείμενο της απόφασης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.
(3) Η Επιτροπή ενημερώνει τον σχετικό 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης για 
την απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και, αν χρειαστεί, ζητεί την 
αναθεώρηση του οικείου ευρωπαϊκού 
προτύπου.
(4) Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 5α 
παράγραφος 2.
(5) Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 5α 
παράγραφος 3.

Or. de
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Τροπολογία 75
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Επίσημες ενστάσεις

1. Όταν ένα κράτος μέλος ή το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων του βασικού 
ηλεκτρονικού τιμολογίου δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις προβλεπόμενες απαιτήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και στο 
παράρτημα, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή παρέχοντας λεπτομερείς 
εξηγήσεις και η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με την επιτροπή του 
άρθρου 5β, αποφασίζει:
α) να δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει ή 
να δημοσιεύσει με περιορισμούς τα 
στοιχεία αναφοράς του ευρωπαϊκού 
προτύπου για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων του βασικού 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
β) να διατηρήσει, να διατηρήσει με 
περιορισμούς ή να αποσύρει τα στοιχεία 
αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου για 
το υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων 
του βασικού ηλεκτρονικού τιμολογίου 
στην ή από την Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η Επιτροπή ενημερώνει τον αρμόδιο 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης για 
την απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, ζητεί την αναθεώρηση του 
ευρωπαϊκού προτύπου για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων του βασικού 
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ηλεκτρονικού τιμολογίου.
3. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 5β 
παράγραφος 2.
4. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης του άρθρου 5β 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του ότι το άρθρο 11 του κανονισμού για την τυποποίηση εφαρμόζεται μόνο σε 
εναρμονισμένα πρότυπα και το νέο πρότυπο για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια δεν είναι 
εναρμονισμένο, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη παρόμοιας διάταξης στην παρούσα οδηγία ώστε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να μπορούν να υποβάλλουν επισήμως ενστάσεις 
για το νέο πρότυπο.

Τροπολογία 76
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Διαδικασία επιτροπής

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 
Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή 
υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en
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Τροπολογία 77
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Εκτελεστικοί κανόνες

(1) Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή που δημιουργήθηκε βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1025/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου11a.
(2) Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία 
αυτής της παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11β.
(3) Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 182/2011.
____________
11a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012,
σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, 
την τροποποίηση των οδηγιών του 
Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ 
και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 
98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 
2009/23/ΕΚ και 2009/105/EΚ και την 
κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της απόφασης 
αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ  L 
316 της 14.11.2012, σ. 12). 
11β Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
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αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ   L 55 της 28.2.2011, 
σ. 13).

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή λόγω καθιέρωσης των εκτελεστικών πράξεων. Η επιτροπή που ορίστηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1025/2012 είναι η ίδια με αυτήν με την 
οποία έγινε διαβούλευση για την αρχική εντολή τυποποίησης της Επιτροπής.

Τροπολογία 78
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 
επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/201111γ.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011.
3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011.
____________
11γΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55, της 28.2.2011, σ. 13).
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Or. en

(βλ. την τροπολογία του ίδιου συντάκτη με την οποία θεσπίζεται το άρθρο 5α για τις «επίσημες 
ενστάσεις»)

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή ενστάσεων για υφιστάμενο πρότυπο θα πρέπει να είναι 
αυστηρότερες απ' ό,τι για την υποβολή ενστάσεων για πρότυπο που δεν έχει δημοσιευτεί. Κατά 
συνέπεια, στην πρώτη περίπτωση κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή της διαδικασίας εξέτασης, ενώ 
στη δεύτερη η εφαρμογή της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Τροπολογία 79
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εκχώρηση εξουσίας έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται 
στο άρθρο 3β ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον από την [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
3. Η εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 3β μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Η απόφαση 
ανάκλησης δεν θίγει το κύρος των ήδη εν 
ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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4. Μόλις εκδώσει μία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 3β τίθεται σε ισχύ 
μόνον εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση είτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από 
το Συμβούλιο εντός περιόδου 2 μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από την 
ημερομηνία αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να εγείρουν αντιρρήσεις. Η 
ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 80
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο 48 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι απαραίτητες για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία 
δημοσίευσης των στοιχείων αναφοράς 
του ευρωπαϊκού προτύπου στην επίσημη 
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις σε κεντρικές 
κυβερνητικές αρχές και κεντρικές 
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υπηρεσίες προμηθειών από την πρώτη 
ημέρα του 19ου μήνα μετρώντας από την 
ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων 
αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου 
στην επίσημη εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν αυτές τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σε 
μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και 
αναθέτοντες φορείς από την πρώτη 
ημέρα του 37ου μήνα μετρώντας από την 
ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων 
αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου 
στην επίσημη εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. de

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 81
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο 48 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
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διατάξεων.

Or. de

(Βλ. την τροπολογία επί του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1α (νέο))

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης στηρίζει την πρόταση της εισηγήτριας για προθεσμίες σταδιακής εφαρμογής, που 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρότερων αναθετόντων φορέων, αλλά θεωρεί τις 
προθεσμίες υπερβολικά μεγάλες. Εφόσον το πρότυπο θα περιλαμβάνει μόνο έναν κατάλογο των 
απαραίτητων στοιχείων δεδομένων για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, αναμένονται σχετικά χαμηλές 
δαπάνες προσαρμογής για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Συνεπώς, οι 
μικρότερες προθεσμίες εφαρμογής θεωρούνται ρεαλιστικές.

Τροπολογία 82
Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο 48 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
12 μήνες μετά τη δημοσίευση των 
στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού 
προτύπου και του καταλόγου των 
εγκεκριμένων συντακτικών στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. en

Τροπολογία 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο 48 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο 36 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. pl

Τροπολογία 84
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη δημοσίευση του ευρωπαϊκού 
προτύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, οι κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές και υπηρεσίες προμηθειών 
διαθέτουν προθεσμία 12 μηνών και οι μη
κεντρικές αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς προθεσμία 24 μηνών 
για να εκπληρώσουν την υποχρέωση 
αυτή.

Or. de

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 18)

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης στηρίζει την πρόταση της εισηγήτριας για προθεσμίες σταδιακής εφαρμογής, που 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρότερων αναθετόντων φορέων, αλλά θεωρεί τις 
προθεσμίες υπερβολικά μεγάλες. Εφόσον το πρότυπο θα περιλαμβάνει μόνο έναν κατάλογο των 
απαραίτητων στοιχείων δεδομένων για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, αναμένονται σχετικά χαμηλές 
δαπάνες προσαρμογής για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Συνεπώς, οι 
μικρότερες προθεσμίες εφαρμογής θεωρούνται ρεαλιστικές.
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Τροπολογία 85
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μετά τη δημοσίευση του ευρωπαϊκού 
προτύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, οι κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές διαθέτουν προθεσμία 36 μηνών και 
οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς προθεσμία 48 μηνών 
για να εκπληρώσουν την υποχρέωση 
αυτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία εφαρμογής από τα κράτη μέλη πρέπει να συνδεθεί με τη δημοσίευση του προτύπου 
και να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να καθιστά δυνατή τη νομική και τεχνική μεταφορά ενόψει της 
αναμενόμενης ανάγκης προσαρμογής ιδίως για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους μη 
κεντρικούς αναθέτοντες φορείς.

Τροπολογία 86
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει τα αποτελέσματα 
της παρούσας οδηγίας στην εσωτερική 
αγορά και στην υιοθέτηση της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο 
των δημοσίων συμβάσεων, και υποβάλει 
σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 
Ιουνίου 2023. Εφόσον ενδείκνυται, η 
έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική 
πρόταση.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τα αποτελέσματα 
της παρούσας οδηγίας στην εσωτερική 
αγορά και στην υιοθέτηση της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο 
των δημοσίων συμβάσεων, και υποβάλει 
σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 
Ιουνίου 2023. Εφόσον ενδείκνυται, η 
έκθεση συνοδεύεται από ανάλυση 
κόστους-οφέλους σχετικά με την ανάγκη 
ανάληψης περαιτέρω δράσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πριν από την υποβολή προτάσεων για περαιτέρω προσαρμογές στην παρούσα οδηγία της ΕΕ, η 
Επιτροπή θα πρέπει να τηρήσει τις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας και να εξετάσει κατά 
πόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να προβεί στις εν λόγω προσαρμογές.


