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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamise ühtseid tingimusi, tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused. Neid 
volitusi tuleks kasutada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 182/20112a. 
____________
2a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 
2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. de

Muudatusettepanek 35
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Komisjon peaks kohaldama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 
2012. aasta määruse (EL) nr 1025/2012 
(mis käsitleb Euroopa standardimist)3

asjakohaseid sätteid, et asjakohane 
Euroopa standardiorganisatsioon koostaks 
Euroopa standardi elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilise andmemudeli 
jaoks. Asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile esitatavas 

(6) Komisjon peaks kohaldama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 
2012. aasta määruse (EL) nr 1025/2012 
(mis käsitleb Euroopa standardimist)3

asjakohaseid sätteid, et asjakohane 
Euroopa standardiorganisatsioon koostaks 
Euroopa standardi elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilise andmemudeli 
jaoks. Asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile esitatavas 
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taotluses peaks komisjon nõudma, et 
selline Euroopa standard oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne eesmärgiga 
vältida mis tahes konkurentsimoonutusi. 
Kuna elektroonilised arved võivad 
sisaldada isikuandmeid, peaks komisjon 
ühtlasi nõudma, et sellise Euroopa 
standardiga oleks tagatud isikuandmete 
kaitse kooskõlas 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta4. Lisaks 
nendele miinimumnõuetele peaks 
komisjon oma taotluses asjakohasele 
Euroopa standardiorganisatsioonile 
kindlaks määrama täiendavad nõuded 
seoses sellise Euroopa standardi sisuga ja 
standardi vastuvõtmise tähtpäevaga.

taotluses peaks komisjon nõudma, et 
selline Euroopa standard oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne eesmärgiga 
vältida mis tahes konkurentsimoonutusi. 
Kuna elektroonilised arved võivad 
sisaldada isikuandmeid, peaks komisjon 
ühtlasi nõudma, et sellise Euroopa 
standardiga oleks tagatud isikuandmete 
kaitse kooskõlas 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta4 ning 
lõimitud eraelukaitse, proportsionaalsuse 
ja võimalikult väheste andmete kogumise 
põhimõttega. Lisaks peaks standard olema 
ilma suurema koormuseta rakendatav ka 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
ning väiksemate avaliku sektori hankijate 
ja võrgustiku sektori hankijate jaoks, kelle 
töötajate arv ja rahalised vahendid on 
piiratud. Peale selle peaks lisakulutuste 
vältimiseks olema standard sobilik 
kasutamiseks ka eraettevõtjatevahelistes 
äritehingutes. Lõpuks peaks standard 
ühilduma asjakohaste rahvusvaheliste 
standarditega, vältimaks turulepääsu 
tehnilisi takistusi kolmandate riikide 
tarnijate jaoks. 

__________________ __________________
3 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12. 3 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.
4 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. 4 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Or. de

(Vt artikli 3 lõike 1 muudatusettepanekut.)

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleks täpsustada nõudeid, mis käsitlevad komisjoni Euroopa 
standardiorganisatsioonile esitatava taotluse sisu. Näiteks peaks uus standard võtma arvesse 
erivajadusi, mis on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel ning väiksematel võrgustiku 
sektori hankijatel, kelle töötajate arv ja rahalised vahendid on piiratud. Tuleks täiendada 
andmekaitse kriteeriume, pidades silmas Euroopa andmekaitseinspektori soovitusi.
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Muudatusettepanek 36
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Komisjon peaks kohaldama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 
2012. aasta määruse (EL) nr 1025/2012 
(mis käsitleb Euroopa standardimist)3

asjakohaseid sätteid, et asjakohane 
Euroopa standardiorganisatsioon koostaks 
Euroopa standardi elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilise andmemudeli 
jaoks. Asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile esitatavas 
taotluses peaks komisjon nõudma, et 
selline Euroopa standard oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne eesmärgiga 
vältida mis tahes konkurentsimoonutusi. 
Kuna elektroonilised arved võivad 
sisaldada isikuandmeid, peaks komisjon 
ühtlasi nõudma, et sellise Euroopa 
standardiga oleks tagatud isikuandmete 
kaitse kooskõlas 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta4. Lisaks 
nendele miinimumnõuetele peaks komisjon 
oma taotluses asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile kindlaks 
määrama täiendavad nõuded seoses sellise 
Euroopa standardi sisuga ja standardi 
vastuvõtmise tähtpäevaga.

(6) Komisjon peaks kohaldama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 
2012. aasta määruse (EL) nr 1025/2012 
(mis käsitleb Euroopa standardimist)3

asjakohaseid sätteid, et asjakohane 
Euroopa standardiorganisatsioon koostaks 
Euroopa standardi elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilise andmemudeli 
jaoks. Asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile esitatavas 
taotluses peaks komisjon nõudma, et 
selline Euroopa standard oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne eesmärgiga 
vältida mis tahes konkurentsimoonutusi. 
Kuna elektroonilised arved võivad 
sisaldada isikuandmeid, peaks komisjon 
ühtlasi nõudma, et selline Euroopa 
standard peaks silmas isikuandmete 
kaitset kooskõlas 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta4. Lisaks 
nendele miinimumnõuetele peaks komisjon 
oma taotluses asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile kindlaks 
määrama täiendavad nõuded seoses sellise 
Euroopa standardi sisuga ja standardi 
vastuvõtmise tähtpäevaga. 

__________________ __________________
3 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12. 3 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.
4 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. 4 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Or. en

Selgitus

Andmestandard ei saa tagada andmekaitset; see sõltub menetlustest, üksikisikutest ja 
süsteemidest, mis käsitlevad ja salvestavad andmeid. Standard aitaks teha lihtsamaks 
isikuandmete tuvastamise.
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Muudatusettepanek 37
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Et vastata tehnoloogia 
edusammudele ja seadusandluse 
arengule, tuleks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt anda 
komisjonile volitus võtta vastu õigusakte, 
millega kohandatakse käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuded 
elektroonilise arve tuumikandmete 
semantilise andmemudeli Euroopa 
standardiga. Eriliselt tähtis on, et oma 
ettevalmistustöö käigus viiks komisjon ka 
ekspertide tasandil läbi asjakohased 
konsultatsioonid. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
väljatöötamisel peaks komisjon tagama, et 
asjaomased dokumendid esitatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
samal ajal, õigeks ajaks ja sobival viisil.

Or. de

Muudatusettepanek 38
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Elektroonilise arve tuumikandmete 
semantilist andmemudelit käsitlev Euroopa 
standard peaks põhinema kehtivatel 
spetsifikatsioonidel, sealhulgas eelkõige 
spetsifikatsioonidel, mille on välja 
töötanud sellised Euroopa või 
rahvusvahelised organisatsioonid nagu 

(7) Elektroonilise arve tuumikandmete 
semantilist andmemudelit käsitlev Euroopa 
standard peaks põhinema kehtivatel 
spetsifikatsioonidel, sealhulgas eelkõige 
spetsifikatsioonidel, mille on välja 
töötanud sellised Euroopa või 
rahvusvahelised organisatsioonid nagu 
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CEN (CWA 16356 ja CWA 16562), ISO 
(standardi ISO 20022 metoodikal põhinev 
finantsarve) ja UN/CEFACT (CII v.2.0). 
Standardiga ei tohiks ette näha 
elektroonilise allkirja nõuet. Sellises 
Euroopa standardis tuleks määratleda 
semantilised andmeelemendid, mis on 
eelkõige seotud täiendavate müüjat ja ostjat 
käsitlevate andmetega, 
protsessiidentifikaatorite, arveandmete, 
kaupu käsitlevate üksikasjade, edastamist 
käsitleva teabe, makse tegemiseks vajalike 
andmete ja maksmistingimustega. 
Kõnealune standard peaks olema ka 
kokkusobiv kehtivate maksestandarditega, 
et makseid oleks võimalik automaatselt 
töödelda.

CEN (CWA 16356 ja CWA 16562), ISO 
(standardi ISO 20022 metoodikal põhinev 
finantsarve) ja UN/CEFACT (CII v.2.0). 
Standardiga ei tohiks ette näha 
elektroonilise allkirja nõuet. Mandaati ellu 
viies peaks asjaomane Euroopa 
standardiorganisatsioon ühtlasi võtma 
arvesse ulatuslike katseprojektide 
tulemusi, mis on ellu viidud 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia poliitika 
toetusprogrammi raames, ja iga muu 
asjaomase organi ja organisatsiooni e-
arvete kirjeldusi, mida äriringkonnad 
laialdaselt kasutavad. Sellises Euroopa 
standardis tuleks määratleda semantilised 
andmeelemendid, mis on eelkõige seotud 
täiendavate müüjat ja ostjat käsitlevate 
andmetega, protsessiidentifikaatorite, 
arveandmete, kaupu käsitlevate 
üksikasjade, edastamist käsitleva teabe, 
makse tegemiseks vajalike andmete ja 
maksmistingimustega. Kõnealune standard 
peaks olema ka kokkusobiv kehtivate 
maksestandarditega, et makseid oleks 
võimalik automaatselt töödelda.

Or. en

Selgitus

See aitab tagada, et eelnevalt tehtud tööd ja kasutamist selles valdkonnas võetakse arvesse 
uue standardi väljatöötamisel, nii et oleks tõenäolisem, et see on kasulik ja asjakohane.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Pärast seda, kui komisjon on uue 
Euroopa standardi Euroopa 
standardimismenetluse kohaselt vastu 
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võtnud, peaks komisjon standardit 
praktikas katsetama. Komisjon peaks 
selles katsetamisetapis lõpptarbija suhtes 
rakendatava standardi kohaldamist 
kirjeldama ja kontrollima. Seejuures 
peaks komisjon pöörama erilist 
tähelepanu kasutajasõbralikkusele ja 
praktikas rakendatavusele ning arvestama 
rakendamise võimalikud kogukulud.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Selleks et e-arveldamisest saaksid 
avalikes hangetes kasu ka väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, peaks 
Euroopa standard olema mõistetav, 
kasutajasõbralik ja kergesti kohaldatav.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) Liikmesriigid peaksid rakendamisel 
arvestama väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate ning väiksemate võrgustiku 
sektori hankijate vajadustega ning 
pakkuma nii avaliku sektori hankijatele ja 
võrgustiku sektori hankijatele kui ka 
tarnijatele vajalikku tuge, et uut Euroopa 
standardit oleks võimalik kasutada. Lisaks 
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tuleks eeskätt väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele ette näha 
koolitusmeetmed.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa standardiorganisatsioonid 
vaatavad korrapäraselt läbi ja 
ajakohastavad Euroopa standardit, mis on 
vajalik selleks, et reageerida 
tehnoloogilistele arengutele. Arvestades 
selliste arengute tormilist laadi info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sektoris, 
võib komisjon paluda asjaomasel 
Euroopa standardiorganisatsioonil 
vaadata korrapäraselt läbi ja 
ajakohastada standardit, et võtta arvesse 
kõnealuseid arenguid ja tagada kestev 
koostalitlusvõime.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on aidata tagada standardi kasulikkus ja vältida 
seda, et standard muutuks aegunuks.

Muudatusettepanek 43
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Avaliku sektori hankijad ja võrgustiku (9) Avaliku sektori hankijad ja võrgustiku 
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sektori hankijad ei tohiks keelduda vastu 
võtmast sellisele ühtsele Euroopa 
standardile vastavaid elektroonilisi arveid 
põhjendusel, et need ei vasta muudele 
tehnilistele nõuetele (näiteks riiklikele või 
sektorispetsiifilistele nõuetele).

sektori hankijad ei tohiks keelduda vastu 
võtmast sellisele ühtsele Euroopa 
standardile vastavaid elektroonilisi arveid 
põhjendusel, et need ei vasta muudele 
tehnilistele nõuetele (näiteks riiklikele või 
sektorispetsiifilistele nõuetele). Kuid 
avaliku sektori hankijatele ja võrgustiku 
sektori hankijatele peaks jääma vabadus 
kontrollida enne arve maksmist, kas 
elektroonilise arve sisu kajastab õigesti 
kõiki äritehingu üksikasju. Kohustus 
mitte keelduda elektroonilistest arvetest 
vastavalt käesolevale direktiivile ei piira 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/7/EL (hilinenud 
maksmisega võitlemise kohta äritehingute 
puhul) artikli 4 kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on teha selgeks, et kohustus aktsepteerida e-arvet 
ulatub ainult tehniliste standarditeni. Direktiiv ei puuduta ega kaalu üle laiemaid äriküsimusi, 
näiteks kas arve on tegelikult sisuliselt kehtiv.

Muudatusettepanek 44
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) 2013. aasta 11. novembril avaldas 
Euroopa andmekaitseinspektor oma 
soovitused andmete piisava kaitse 
tagamiseks käesoleva direktiivi 
rakendamisel. Neid soovitusi tuleks 
standardi väljatöötamisel ning avaliku 
sektori hankijate ja võrgustiku sektori 
hankijate poolsel isikuandmete töötlemisel 
arvesse võtta. Eelkõige tuleks selgitada, et 
olemasolevad andmekaitseseadused 
kehtivad ka elektrooniliste arvete puhul 
ning isikuandmete avaldamine 
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läbipaistvuse ja aruandluse eesmärgil 
peab olema tasakaalus eraelu 
puutumatuse kaitsega.

Or. de

(Vt artikli 3 lõike 1 ja artikli 4 a muudatusettepanekuid.)

Selgitus

Elektrooniliste arvete töötlemine nõuab ka isikuandmete töötlemist. Seetõttu mängib 
andmekaitse elektrooniliste arvete esitamisel tähtsat rolli.

Muudatusettepanek 45
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
elektrooniliste arvete suhtes, mis esitatakse 
avaliku sektori hankijatele ja võrgustiku 
sektori hankijatele ning mis on väljastatud 
direktiivi [millega asendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31.märtsi 
2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta5], direktiivi 
[millega asendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta 
direktiiv 2004/17/EÜ, millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused6] või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta direktiivi 2009/81/EÜ (millega 
kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja 
julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt 
sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja 
teenuste riigihankelepingute sõlmimise 
kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ 
ja 2004/18/EÜ)7 kohaselt sõlmitud 

(10) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
elektrooniliste arvete suhtes, mis esitatakse 
avaliku sektori hankijatele ja võrgustiku 
sektori hankijatele ning mis on väljastatud 
ja edastatud direktiivi [millega 
asendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 31.märtsi 2004. aasta 
direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta5], direktiivi 
[millega asendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta 
direktiiv 2004/17/EÜ, millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused6] või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta direktiivi 2009/81/EÜ (millega 
kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja 
julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt 
sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja 
teenuste riigihankelepingute sõlmimise 
kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ 
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lepingute täitmise tulemusel. ja 2004/18/EÜ)7 kohaselt sõlmitud 
lepingute täitmise tulemusel. Siiski ei 
tohiks avaliku sektori hankijaid ja 
võrgustiku sektori hankijaid kohustada 
võtma vastu elektroonilisi arveid vastavalt 
käesolevale direktiivile, kui nad peavad 
turvalisuse huvides vajalikuks kasutada 
arvevorme või kehtestada muid arveid 
käsitlevaid nõudeid, mis ei ole 
ühildatavad käesoleva direktiiviga. Lisaks 
oleks kohane ka jätta välja lepingud, mis 
on sõlmitud direktiivi 2009/81/EÜ artikli 
16 alusel, sest nende suhtes kohaldatakse 
ainult erinõudeid, mis hõlmavad tehnilisi 
kirjeldusi ja lepingu sõlmimise teateid.

__________________ __________________
5 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114. 5 ELT L 134, 30.4.2004, lk 114.
6 ELT L 134, 30.4.2004, lk 1. 6 ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.
7 ELT L 216, 20.8.2009, lk 76. 7 ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada, et need on tõesti mõeldud „e”-
arvetena, mida seetõttu edastatakse elektrooniliselt, ja käesoleva muudatusettepaneku viimase 
osa eesmärk on peamiselt toonitada, et aeg-ajalt võib olla juhtumispetsiifilisi turvalisuse 
vajadusi (nt arveid tuleb edastada kulleriga või kasutades teatavaid turvalisi kanaleid), mis ei 
ole ühildatavad käesoleva direktiivi kohustustega. 

Muudatusettepanek 46
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Käesolev direktiiv ei mõjuta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 346 kohaldamist. Lisaks võivad 
avaliku sektori hankijad ja võrgustiku 
sektori hankijad juhul, kui lepingu 
täitmine kuulutatakse salajaseks või 
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sellega peavad kaasnema erilised 
turvalisusmeetmed vastavalt seadusele, 
määrustele või haldusnormidele, mis 
kehtivad liikmesriigis, ja tingimusel et 
liikmesriik on määranud kindlaks, et 
asjaomaseid loomulikke huvisid ei saa 
tagada vähem sekkuvate meetmetega, 
otsustada kehtestada konkreetsele 
lepingule erilised arveid käsitlevad 
nõuded, mida käesolevas direktiivis ei ole 
sätestatud. Sellistel juhtudel peaksid 
avaliku sektori hankijad ja võrgustiku 
sektori hankijad sätestama need nõuded 
hankedokumentides.

Or. en

Selgitus

See on alternatiivne ettepanek Harbouri muudatusettepanekule põhjenduse 10 kohta. See 
kajastab ELi hankedirektiivide lepingu sõlmimise eelseid erandeid.

Muudatusettepanek 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Liikmesriigid peaksid rakendamisel 
jälgima, et Euroopa standardi kohaselt 
vastu võetud elektroonilisi arveid 
tunnustaksid arvete edasisel 
haldusasutuse sisesel töötlemisel ka teised 
asutused (nt toetusetaotluste puhul). 

Or. de

Muudatusettepanek 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Direktiiv peaks elektrooniliste 
arvete vastuvõtmise ja töötlemise 
kohustuslikuks tegema vaid 
vastuvõtjatele, st avaliku sektori 
hankijatele, kesksetele hankijatele ja 
võrgustiku sektori hankijatele. 
Vastupidiselt sellele peaks arve esitaja 
saama valida, kas ta esitab oma arve 
Euroopa standardi või siseriiklike või 
muude tehniliste standardite kohaselt või 
paberkandjal.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et avaliku sektori hankijad ja 
võrgustiku sektori hankijad saaksid võtta 
tehnilisi meetmeid, mis on pärast Euroopa 
standardi kehtestamist vajalikud käesoleva 
direktiivi sätete järgimiseks, on 
põhjendatud 48kuulise üleminekuaja 
kehtestamine.

(18) Selleks et avaliku sektori hankijad ja 
võrgustiku sektori hankijad saaksid võtta 
tehnilisi meetmeid, mis on pärast Euroopa 
standardi kehtestamist vajalikud käesoleva 
direktiivi sätete järgimiseks, on 
põhjendatud pärast Euroopa Liidu 
Teatajas Euroopa standardi avaldamist 
18kuulise üleminekuaja kehtestamine. 
Keskvalitsusasutused ja kesksed hankijad
peaksid kohaldama käesoleva direktiivis 
sätestatud liikmesriikides rakendatavaid 
eeskirju 18 kuu jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. Keskvalitsusest 
madalama tasandi avaliku sektori 
hankijad ja võrgustiku sektori hankijad 
peaksid hakkama neid sätteid kohaldama 
36 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. de
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Muudatusettepanek 50
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et avaliku sektori hankijad ja 
võrgustiku sektori hankijad saaksid võtta 
tehnilisi meetmeid, mis on pärast Euroopa 
standardi kehtestamist vajalikud käesoleva 
direktiivi sätete järgimiseks, on 
põhjendatud 48kuulise üleminekuaja 
kehtestamine.

(18) Selleks et avaliku sektori hankijad ja 
võrgustiku sektori hankijad saaksid võtta 
tehnilisi meetmeid, mis on pärast Euroopa 
standardi kehtestamist vajalikud käesoleva 
direktiivi sätete järgimiseks, on pärast 
standardi avaldamist põhjendatud 
keskvalitsusasutustele ja kesksetele 
hankijatele 12kuulise ning keskvalitsusest 
madalama tasandi avaliku sektori 
hankijatele ja võrgustiku sektori 
hankijatele 24kuulise üleminekuaja 
kehtestamine.

Or. de

Selgitus

(Vt artikli 6 lõike 1 muudatusettepanekut.) Muudatusettepaneku esitaja toetab raportööri 
etapiviisiliste üleminekuaegade ettepanekut, mis arvestab väiksemate võrgustiku sektori 
hankijate erivajadustega, kuid peab neid aegu liiga pikkadeks. Kuna standard sisaldab vaid 
elektrooniliste arvete puhul nõutavate andmeelementide loendit, võivad avaliku sektori 
hankijad ja võrgustiku sektori hankijad arvestada suhteliselt väikeste kohandamiskuludega. 
Seetõttu tunduvad lühemad rakendusajad realistlikena.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Elektroonilise arveldamise 
standardimine on kooskõlas elektroonilisi 
riigihankeid käsitleva liidu õiguse ning 
siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse 
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väljatöötamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Euroopa e-riigihangete loomise 
toetamiseks ettenähtud struktuurifondide 
vahendite kasutamine peaks edendama ka 
elektroonilise arveldamise kasutamist 
riigihangete korral.

Or. de

Muudatusettepanek 53
Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Euroopa andmekaitseinspektor 
pidas vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 
artikli 28 lõikele 211a konsultatsioone ning 
esitas 11. novembril 2013 arvamuse.
_____________
11a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 
2000, üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (ELT L 8, 
12.1.2001, lk 1).

Or. de
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Muudatusettepanek 54
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
elektrooniliste arvete suhtes, mis on 
väljastatud direktiivi [millega asendatakse 
direktiiv 2004/18/EÜ], direktiivi [millega 
asendatakse direktiiv 2004/17/EÜ] või
direktiivi 2009/81/EÜ kohaselt sõlmitud 
lepingute täitmise tulemusel.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
elektrooniliste arvete suhtes, mis on 
väljastatud direktiivi [millega asendatakse 
direktiiv 2004/18/EÜ], direktiivi [millega 
asendatakse direktiiv 2004/17/EÜ],
direktiivi 2009/81/EÜ ja 
kontsessioonilepingute direktiivi [direktiiv 
...] kohaselt sõlmitud lepingute täitmise 
tulemusel.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
elektrooniliste arvete suhtes, mis on 
väljastatud direktiivi [millega asendatakse 
direktiiv 2004/18/EÜ], direktiivi [millega 
asendatakse direktiiv 2004/17/EÜ] või 
direktiivi 2009/81/EÜ kohaselt sõlmitud
lepingute täitmise tulemusel.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
elektrooniliste arvete suhtes, mis on 
väljastatud lepingute täitmise tulemusel, 
mille suhtes kohaldatakse direktiivi 
[millega asendatakse 
direktiiv 2004/18/EÜ], direktiivi [millega 
asendatakse direktiiv 2004/17/EÜ] või 
direktiivi 2009/81/EÜ.

Käesoleva direktiivi artiklit 4 ei kohaldata, 
kui avaliku sektori hankija või võrgustiku 
sektori hankija peab turvalisuse huvides 
vajalikuks kasutada arvevorme või 
kehtestada muid arveid käsitlevaid 
nõudeid, mis ei ole ühildatavad käesoleva 
direktiiviga või direktiivi 2009/81/EÜ
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artikliga 16.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek võtab arvesse aeg-ajalt esinevaid juhtumispetsiifilisi 
turvalisusküsimusi, mis võivad esile kerkida, ja konkreetselt lisatakse, kui direktiiv 2009/81 
kaitse ja turvalisuse kohta tuuakse üle käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 56
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „elektrooniline arve” – mis tahes 
elektroonilises formaadis väljastatud või 
saadud arve;

(1) „elektrooniline arve” – mis tahes 
elektroonilises formaadis väljastatud, 
edastatud või saadud arve, mis võimaldab 
elektroonilist töötlemist;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek rõhutab „elektroonilise” töötluse nõuet.

Muudatusettepanek 57
Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) „keskvalitsusasutused” – direktiivi 
[millega asendatakse 
direktiiv 2004/18/EÜ] artikli 2 punktis 2 
määratletud keskvalitsusasutused;

Or. de
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Selgitus

Vajalik kohandus etappidesse jaotatud rakendussätete uuele versioonile, kus kesksetele 
võrgustiku sektori hankijatele nähakse samuti ette 18kuuline tähtaeg.

Muudatusettepanek 58
Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) „keskvalitsusest madalama tasandi 
avaliku sektori hankijad” – direktiivi 
[millega asendatakse 
direktiiv 2004/18/EÜ] artikli 2 punktis 3 
määratletud keskvalitsusest madalama 
tasandi avaliku sektori hankijad;

Or. de

Selgitus

Vajalik kohandus etappidesse jaotatud rakendussätete uuele versioonile, kus kesksetele 
võrgustiku sektori hankijatele nähakse samuti ette 18kuuline tähtaeg.

Muudatusettepanek 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) „kesksed hankijad” – direktiivi 
[millega asendatakse 
direktiiv 2004/18/EÜ] artikli 2 punktis 10 
määratletud kesksed hankijad;

Or. de

Selgitus

Vajalik kohandus etappidesse jaotatud rakendussätete uuele versioonile, kus kesksetele 
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võrgustiku sektori hankijatele nähakse samuti ette 18kuuline tähtaeg.

Muudatusettepanek 60
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon nõuab, et elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilist andmemudelit 
käsitlev Euroopa standard oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne ning sellega 
oleks tagatud isikuandmete kaitse vastavalt 
direktiivile 95/46/EÜ.

Komisjon nõuab, et elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilist andmemudelit 
käsitlev Euroopa standard täidaks 
vähemalt järgmisi kriteeriume:

a) oleks tehnoloogiliselt neutraalne;
b) võtaks arvesse vajadust isikuandmete 
kaitse järele vastavalt 
direktiivile 95/46/EÜ;
c) oleks sõnastatud viisil, mis võimaldaks 
selle kasutamist ettevõtjatevahelises 
sektoris;
d) oleks viidud vastavusse asjaomaste 
rahvusvaheliste standarditega 
elektrooniliste arvete kohta;
e) võimaldaks sihtotstarbeliste, 
kasutajasõbralike ja paindlike e-arvete 
süsteemide loomist;
f) ei mõjutaks direktiivi 2006/112/EÜ 
sätteid;
g) oleks ilma täiendavate kuludeta.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjon nõuab, et elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilist andmemudelit 
käsitlev Euroopa standard oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne ning sellega
oleks tagatud isikuandmete kaitse 
vastavalt direktiivile 95/46/EÜ.

Komisjon nõuab, et elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilist andmemudelit 
käsitlev Euroopa standard sisaldaks lisas 
loetletud elemente ja täidaks vähemalt 
järgmisi nõudeid:

– tehnoloogianeutraalsus;
– isikuandmete kaitse tagamine kooskõlas 
direktiiviga 95/46/EÜ ning lõimitud 
eraelukaitse, proportsionaalsuse ja 
võimalikult väheste andmete kogumise 
põhimõttega;
– väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate ning keskvalitsusest madalama 
tasandi avaliku sektori hankijate ja 
võrgustiku sektori hankijate vajadustega 
arvestamine;
– sobilikkus kasutamiseks ka 
ettevõtetevahelistes äritehingutes;
– ühilduvus asjakohaste rahvusvaheliste 
standarditega.

Or. de

Selgitus

(Vt põhjenduse 6 muudatusettepanekut). Käesoleva direktiiviga tuleks täpsustada nõudeid, 
mis käsitlevad komisjoni Euroopa standardiorganisatsioonile antava volituse sisu. Näiteks 
peaks uus standard võtma arvesse erivajadusi, mis on väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel ning väiksematel võrgustiku sektori hankijatel, kelle töötajate arv ja rahalised 
vahendid on piiratud. Andmekaitse kriteeriume tuleks täiendada, pidades silmas Euroopa 
andmekaitseinspektori soovitusi. 

Muudatusettepanek 62
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon nõuab, et elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilist andmemudelit 
käsitlev Euroopa standard oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne ning sellega 
oleks tagatud isikuandmete kaitse vastavalt 
direktiivile 95/46/EÜ.

Komisjon nõuab, et elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilist andmemudelit 
käsitlev Euroopa standard peaks täitma 
vähemalt järgmisi kriteeriume:

– oleks tehnoloogiliselt neutraalne;
– oleks koostalitlusvõimeline;
– võtaks arvesse vajadust isikuandmete 
kaitse järele vastavalt 
direktiivile 95/46/EÜ, lõimitud 
eraelukaitse, proportsionaalsuse, 
võimalikult väheste andmete kogumise ja 
nende otstarbe piiramise põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Standard peaks järgima usaldusväärseid tavasid IT kujundamisel.

Muudatusettepanek 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon nõuab, et elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilist andmemudelit 
käsitlev Euroopa standard oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne ning sellega 
oleks tagatud isikuandmete kaitse vastavalt 
direktiivile 95/46/EÜ.

Komisjon nõuab, et elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilist andmemudelit 
käsitlev Euroopa standard oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne ning sellega 
oleks tagatud isikuandmete kaitse vastavalt 
direktiivile 95/46/EÜ. Seda standardit 
tuleks uuendada vähemalt iga kolme 
aasta tagant.

Or. pl
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Selgitus

Standardid peavad paremini kajastama tehnoloogilist arengut.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Niipea kui pädev Euroopa 
standardiorganisatsioon on Euroopa 
standardi väljatöötamise elektroonilise 
arve põhiosade semantilise andmemudeli 
jaoks lõpetanud ja komisjon on standardi 
vastavust taotlusele kontrollinud, katsetab 
komisjon kuue kuu jooksul standardi 
praktilist kohaldamist kujul, nagu seda 
peaks lõpptarbija suhtes kohaldatama 
[pidades eelkõige silmas otstarbekuse, 
kasutajasõbralikkuse ja võimalike 
kasutuselevõtukulude kriteeriume]. 
Komisjon esitab ühe kuu jooksul pärast 
testimismenetluse lõppu Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule selle kohta 
kontrolliaruande.

Or. de

Muudatusettepanek 65
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib testimismenetlusest 
loobuda, kui komisjon või asjakohane 
standardiorganisatsioon on standardile 
seatud nõuete põhjal standardi praktilist 
kohaldamist kontrollinud juba selle 
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standardi käesolevas artiklis nimetatud 
väljatöötamise ajal.

Or. de

Selgitus

Kui kasutaja poolt läbiviidava testimisetapi on standardiorganisatsioon standardi 
väljatöötamise ajal juba läbinud, võib selle testimisetapi kordamisest loobuda.

Muudatusettepanek 66
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 osutatud taotluse alusel 
koostatud Euroopa standard vastab 
taotluses sisalduvatele nõuetele, avaldab 
komisjon viite sellisele Euroopa 
standardile Euroopa Liidu Teatajas.

2. Kui lõikes 1 osutatud taotluse alusel 
koostatud Euroopa standard vastab 
taotluses sisalduvatele nõuetele, avaldab 
komisjon viite sellisele Euroopa 
standardile koos heakskiidetud vormingute 
loeteluga Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui komisjon teeb rakendusaktiga 
kindlaks, et lõikes 1 osutatud taotluse 
alusel välja töötatud Euroopa standard 
vastab käesoleva direktiivi lisas loetletud 
nõuetele, laseb komisjon avaldada viite 
sellisele Euroopa standardile Euroopa 
Liidu Teatajas.
Need lõikes 1 nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 5 a lõikes 3 
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osutatud kontrollimenetlusele.

Or. de

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Elektroonilise arve põhiosade 
semantilise andmemudeli Euroopa 
standard vastab nõukogu direktiivi 
2006/112/EÜ sätetele.

Or. de

Muudatusettepanek 69
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
1. Komisjon palub asjaomasel Euroopa 
standardiorganisatsioonil esitada loetelu 
piiratud arvu vormingutega, mis järgivad 
Euroopa semantilise andmemudeli 
standardit ja soovitusi edastamise 
koostalitlusvõime kohta, et lihtsustada 
semantilise andmekogumi standardi 
kasutamist.
2. Komisjon kiidab rakendusaktide abil 
[mis on võetud vastu kooskõlas artikli 5 a 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega] 
heaks piiratud loetelu vormingutest, mis 
järgivad Euroopa standardit. Et piirata 
loetelus tuvastatud vormingute arvu ja 
eesmärgiga tagada täielik ja jätkuv 



PE523.101v01-00 26/38 AM\1009911ET.doc

ET

koostalitlusvõime, on komisjonil õigus 
kooskõlas [artikli 5 a lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega] vaadata läbi 
heakskiidetud vormingute loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Euroopa standardi parendamine ja 

edasiarendamine
Komisjon võib teha asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile ülesandeks 
vaadata läbi elektroonilise arve põhiosade 
semantilise andmemudeli standard. 
Ülesande täitmisel järgitakse artikli 3 
lõikes 1 nimetatud menetlust.

Or. de

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 b
Delegeeritud õigusaktid

Komisjonile antakse vastavalt artiklile 5 b 
volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses muudatustega artikli 3 lõikes 2 b, 
artikli 3 a lõikes 1 ja käesoleva direktiivi 
lisas loetletud nõuetes elektroonilise arve 
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põhiosade semantilise andmemudeli 
Euroopa standardile.

Or. de

Muudatusettepanek 72
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad ja võrgustiku sektori hankijad ei 
keeldu vastu võtmast elektroonilisi arveid, 
mis vastavad Euroopa standardile, mida 
käsitlev viide on avaldatud vastavalt 
artikli 3 lõikele 2.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad ja võrgustiku sektori hankijad 
suudavad võtta vastu ja töödelda ning ei 
keeldu muul viisil vastu võtmast
elektroonilisi arveid, mis vastavad Euroopa 
standardile semantilise andmemudeli 
kohta elektrooniliste arvete tuumikosa 
jaoks, mida käsitlev viide on avaldatud 
vastavalt artikli 3 lõikele 2 ja mis on 
vastavuses mis tahes vorminguga loetelus, 
mis avaldatakse vastavalt artiklile 3.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek parandab üldiselt selgust ja kindlust ning tunnistab, et direktiiv 
peaks nüüd hõlmama vorminguid ja semantilisi standardeid.

Muudatusettepanek 73
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Andmekaitse

1. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
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kohaldatavaid Euroopa ja rahvusvaheliste 
õigusaktide andmekaitsesätteid ja neid 
kohaldatakse ka elektrooniliste arvelduste 
valdkonnas.
2. Kui Euroopa või siseriiklikud 
õigusaktid ei sätesta teisiti ja ilma et see 
piiraks asjakohaseid kaitsemeetmeid 
vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artiklile 13, 
võib isikuandmeid kasutada ainult 
elektrooniliste arvete töötlemise otstarbel 
või sellega kokkusobivatel eesmärkidel.
3. Liikmesriigid tagavad, et elektroonilise 
arveldamise käigus kogutavate 
isikuandmete läbipaistvuse ja aruandluse 
eesmärgil avaldamise üksikasjad on 
kooskõlas avalikustamise eesmärgi ja 
eraelu puutumatuse kaitsega, ilma et see 
piiraks asjakohaseid direktiivi 95/46/EÜ 
artiklis 13 sätestatud kaitsemeetmeid.

Or. de

Selgitus

See muudatusettepanek tugineb Euroopa andmekaitseinspektori 11. novembri 2013. aasta 
arvamuses esitatud soovitustele.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Ametlikud vastuväited Euroopa 

standardile
1. Kui liikmesriik või Euroopa Parlament 
on arvamusel, et Euroopa standard ei 
vasta täielikult artikli 3 lõikes 2 b, artikli 
3 a lõikes 1 ning käesoleva direktiivi lisas 
loetletud nõuetele, peab see liikmesriik või 
Euroopa Parlament teavitama sellest 
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komisjoni, lisades üksikasjaliku selgituse, 
ning pärast konsulteerimist komiteega 
uue artikli 5 a põhjal või pärast 
valdkonna ekspertidega muul viisil 
konsulteerimist otsustab komisjon 
järgmist:
a) avaldada viited asjaomasele Euroopa 
standardile Euroopa Liidu Teatajas või 
jätta need avaldamata või avaldada need 
seal piirangutega;
b) säilitada Euroopa Liidu Teatajas viited 
asjaomasele Euroopa standardile, 
säilitada piirangutega viited või 
kõrvaldada need viited.
2. Komisjon avaldab oma veebilehel 
Euroopa standardit käsitleva teabe, kui 
selle kohta on tehtud lõikes 1 osutatud 
otsus.
3. Komisjon teatab lõikes 1 osutatud 
otsusest asjaomasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile ja taotleb 
vajaduse korral asjaomase Euroopa 
standardi läbivaatamist.
4. Käesoleva artikli lõike 1 punktis a 
osutatud otsus võetakse vastu artikli 5 a 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetluse 
kohaselt.
5. Käesoleva artikli lõike 1 punktis b 
osutatud otsus võetakse vastu artikli 5 a 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 75
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
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Formaalsed vastuväited
1. Kui liikmesriik või Euroopa Parlament 
leiab, et Euroopa standard elektroonilise 
arve tuumikandmete semantilise 
andmemudeli jaoks ei rahulda täielikult 
nõudeid, mille täitmine on selle eesmärk 
ja mis on sätestatud artikli 3 lõike 1 teises 
lõigus ja lisas, teavitab ta sellest komisjoni 
üksikasjaliku selgitusega ning komisjon 
otsustab pärast artiklis 5 b osutatud 
komiteega konsulteerimist:
a) avaldada, mitte avaldada või avaldada 
piirangutega viited elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilist andmemudelit 
käsitlevale Euroopa standardile Euroopa 
Liidu Teatajas;
b) säilitada, säilitada piirangutega või 
võtta tagasi viited elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilist andmemudelit 
käsitlevale Euroopa standardile Euroopa 
Liidu Teatajas või Euroopa Liidu 
Teatajast;
2. Komisjon teavitab asjaomast Euroopa 
standardiorganisatsiooni lõikes 1 osutatud 
otsusest ja palub vajaduse korral vaadata 
elektroonilise arve tuumikandmete 
semantilist andmemudelit käsitlev 
Euroopa standard läbi.
3. Käesoleva artikli lõike 1 punktis a 
osutatud otsus võetakse vastu vastavalt 
artikli 5 b lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusele.
4. Käesoleva artikli lõike 1 punktis b 
osutatud otsus võetakse vastu vastavalt 
artikli 5 b lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

Et standardimismääruse artiklit 11 kohaldatakse ainult ühtlustatud standarditele ja uus e-
arvete standard ei kvalifitseeru sellisena, on käesolevas direktiivis vajalik sarnane säte, et 
võimaldada Euroopa Parlamendil ja liikmesriikidel esitada formaalselt vastuväiteid uuele 
standardile.
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Muudatusettepanek 76
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Komiteemenetlus

Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruses (EL) 
nr 182/2011 määratletud tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.]

Or. en

Muudatusettepanek 77
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Rakenduseeskirjad

1. Komisjoni abistab komitee, mis on 
loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1025/201211a.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 182/201111b

artiklit 4.
3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.
____________
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11a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1025/2012, 25. oktoober 
2012, mis käsitleb Euroopa standardimist 
ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 
97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 
2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsus nr 
1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, 
lk 12). 
11b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 
2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. de

Selgitus

Kohandamine rakendusaktide lisamisele. Määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 22 lõike 1 
kohaselt loodud komitee on sama, kellega algse standardimistaotluse üle konsulteeritakse.

Muudatusettepanek 78
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruses (EL) nr 
182/201111c määratletud tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
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kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.
3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.
____________
11c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 
2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. en

(Vt sama autori muudatusettepanek, mis lisab artikli 5 a „formaalsete vastuväidete” kohta.)

Selgitus

Olemasoleva standardi vastu vastuväidete esitamise künnis peaks olema kõrgem kui standardi 
vastu enne selle avaldamist vastuväidete esitamise künnis. Seetõttu on kohane kohaldada 
kontrollimenetlust esimesel juhul ja nõuandemenetlust teisel juhul.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 3 b osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[käesoleva direktiivi jõustumisest].
3. Euroopa Parlament või nõukogu 
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võivad artiklis 3 b osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või tagasivõtmise otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. 
Tagasivõtmise otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Artikli 3 b alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Or. de

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 48 kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. Nad
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 18 kuud pärast 
Euroopa standardit käsitleva viite 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 
Liikmesriigid edastavad kõnealuste 
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normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid õigus- ja 
haldusnorme keskvalitsusasutustele ja 
kesksetele hankijatele 19. kuu esimesest 
päevast pärast Euroopa standardit 
käsitleva viite avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas. Liikmesriigid kohaldavad neid 
õigus- ja haldusnorme keskvalitsusest 
madalama tasandi avaliku sektori 
hankijatele ja võrgustiku sektori 
hankijatele 37. kuu esimesest päevast 
pärast Euroopa standardit käsitleva viite 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 81
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 48 kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.

Or. de
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(Vt artikli 6 lõike 1 lõigu 1 a (uus) muudatusettepanekut.)

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja toetab raportööri etapiviisiliste üleminekuaegade ettepanekut, 
mis arvestab väiksemate võrgustiku sektori hankijate erivajadustega, kuid peab neid aegu 
liiga pikkadeks. Kuna standard sisaldab vaid elektrooniliste arvete puhul nõutavate 
andmeelementide loendit, võivad avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad 
arvestada suhteliselt väikeste kohandamiskuludega. Seetõttu tunduvad lühemad rakendusajad 
realistlikena.

Muudatusettepanek 82
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 48 kuud pärast
käesoleva direktiivi jõustumist. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid 12 kuud pärast viite Euroopa 
standardile ja heakskiidetud vormingute 
loetelu avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas vastavalt artikli 3 lõikele 2. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 48 kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 36 kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.
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Or. pl

Muudatusettepanek 84
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast Euroopa standardi avaldamist 
artikli 3 lõike 2 kohaselt on 
keskvalitsusasutustel ja kesksetel 
hankijatel 12 kuud ning keskvalitsusest 
madalama tasandi avaliku sektori 
hankijatel ja võrgustiku sektori hankijatel 
24 kuud aega, et asjaomased kohustused 
täita.

Or. de

(Vt põhjenduse 18 muudatusettepanekut.)

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja toetab raportööri etapiviisiliste üleminekuaegade ettepanekut, 
mis arvestab väiksemate võrgustiku sektori hankijate erivajadustega, kuid peab neid aegu 
liiga pikkadeks. Kuna standard sisaldab vaid elektrooniliste arvete puhul nõutavate 
andmeelementide loendit, võivad avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad 
arvestada suhteliselt väikeste kohandamiskuludega. Seetõttu tunduvad lühemad rakendusajad 
realistlikena.

Muudatusettepanek 85
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pärast Euroopa standardi avaldamist 
artikli 3 lõike 2 kohaselt on 
keskvalitsusasutustel 36 kuud ning 
keskvalitsusest madalama tasandi avaliku 
sektori hankijatel ja võrgustiku sektori 
hankijatel 48 kuud aega, et asjaomased 
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kohustused täita.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidele rakendamiseks antav tähtaeg peaks olema seotud standardi avaldamisega ja 
olema piisavalt pikk, et võimaldada õiguslikku ja tehnilist rakendamist, arvestades eriti 
keskvalitsusest madalama tasandi avaliku sektori hankijate ja võrgustiku sektori hankijate 
eeldatavaid vajalikke ümberkorraldusi.

Muudatusettepanek 86
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab läbi käesoleva direktiivi 
mõju siseturule ja elektrooniliste arvete 
kasutuselevõtule riigihangete puhul ning 
edastab selle kohta Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande 30. juuniks 
2023. aastal. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele õigusakti ettepanek.

Komisjon vaatab läbi käesoleva direktiivi 
mõju siseturule ja elektrooniliste arvete 
kasutuselevõtule riigihangete puhul ning 
edastab selle kohta Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande 30. juuniks 
2023. aastal. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele tulude-kulude analüüs, mis on 
seotud vajadusega edasiste meetmete 
järele.

Or. en

Selgitus

Enne käesolevasse ELi direktiivi täiendavate kohanduste väljapakkumist peaks komisjon 
vaatlema paremaid reguleerimispõhimõtteid ja kontrollima, et nii toimimiseks on olemas 
kindel alus.


