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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä 
valtaa olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/20112 a mukaisesti.

____________
2 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä 
(EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. de

Tarkistus 35
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komission olisi sovellettava 
eurooppalaisesta standardoinnista 25 
päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1025/20123 asiaa koskevia säännöksiä 
ja pyydettävä asianomaista eurooppalaista 
standardointiorganisaatiota laatimaan 
sähköisen laskun perustietojen semanttista 
tietomallia koskeva eurooppalainen

(6) Komission olisi sovellettava 
eurooppalaisesta standardoinnista 25 
päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1025/20123 asiaa koskevia säännöksiä
ja pyydettävä asianomaista eurooppalaista 
standardointiorganisaatiota laatimaan 
sähköisen laskun perustietojen semanttista 
tietomallia koskeva eurooppalainen 
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standardi. Asianomaiselle eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle esittämässään 
pyynnössä komission olisi edellytettävä, 
että tällaista eurooppalaista standardia 
voidaan soveltaa teknologiasta riippumatta, 
jotta vältetään kilpailun vääristyminen. 
Koska sähköiset laskut saattavat sisältää 
henkilötietoja, komission olisi myös 
edellytettävä, että tällainen eurooppalainen 
standardi takaa henkilötietojen suojan 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun direktiivin 95/46/EY4 mukaisesti. 
Näiden vähimmäisvaatimusten lisäksi 
komission olisi asianomaiselle 
eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle 
esittämässään pyynnössään määritettävä 
myös tällaisen eurooppalaisen standardin 
sisältöä ja sen hyväksymisen määräaikaa 
koskevia vaatimuksia.

standardi. Asianomaiselle eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle esittämässään 
pyynnössä komission olisi edellytettävä, 
että tällaista eurooppalaista standardia 
voidaan soveltaa teknologiasta riippumatta, 
jotta vältetään kilpailun vääristyminen. 
Koska sähköiset laskut saattavat sisältää 
henkilötietoja, komission olisi myös 
edellytettävä, että tällainen eurooppalainen 
standardi takaa henkilötietojen suojan 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun direktiivin 95/46/EY4 sekä 
sisäänrakennetun tietosuojan periaatteen, 
oikeasuhteisuuden periaatteen ja tietojen 
minimoinnin periaatteen mukaisesti.
Pienten ja keskisuurten yritysten sekä 
pienten hankintaviranomaisten ja 
-yksikköjen olisi lisäksi voitava soveltaa 
standardia suhteellisen vaivattomasti, 
koska niiden käytössä on vain vähän 
henkilöstöä ja varoja. Lisäkustannusten 
välttämiseksi standardia olisi voitava 
käyttää myös yksityisten yritysten 
välisessä kaupankäynnissä. Standardin 
olisi myös sovittava yhteen 
asianmukaisten kansainvälisten 
standardien kanssa, jotta vältettäisiin 
kolmansien maiden alihankkijoihin 
kohdistuvia teknisiä markkinoille pääsyn 
esteitä.

__________________ __________________
3 EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12. 3 EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.
4 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. 4 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. de

(Katso 3 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.)

Perustelu

Tässä direktiivissä olisi annettava tarkempia sääntöjä komission eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle antaman toimeksiannon sisällöstä. Uudessa standardissa olisi 
esimerkiksi otettava huomioon pienten ja keskisuurten yritysten sekä pienten 
hankintayksikköjen erityistarpeet ja niiden käytössä olevan henkilöstön ja varojen vähäisyys. 
Tietosuojaa koskevia kriteerejä olisi täydennettävä Euroopan tietosuojavaltuutetun 
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suositusten mukaisesti.

Tarkistus 36
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komission olisi sovellettava 
eurooppalaisesta standardoinnista 25 
päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1025/20123 asiaa koskevia säännöksiä 
ja pyydettävä asianomaista eurooppalaista 
standardointiorganisaatiota laatimaan 
sähköisen laskun perustietojen semanttista 
tietomallia koskeva eurooppalainen 
standardi. Asianomaiselle eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle esittämässään 
pyynnössä komission olisi edellytettävä, 
että tällaista eurooppalaista standardia 
voidaan soveltaa teknologiasta riippumatta, 
jotta vältetään kilpailun vääristyminen. 
Koska sähköiset laskut saattavat sisältää 
henkilötietoja, komission olisi myös 
edellytettävä, että tällainen eurooppalainen 
standardi takaa henkilötietojen suojan 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun direktiivin 95/46/EY4 mukaisesti. 
Näiden vähimmäisvaatimusten lisäksi 
komission olisi asianomaiselle 
eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle esittämässään 
pyynnössään määritettävä myös tällaisen 
eurooppalaisen standardin sisältöä ja sen 
hyväksymisen määräaikaa koskevia 
vaatimuksia.

(6) Komission olisi sovellettava 
eurooppalaisesta standardoinnista 25 
päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1025/20123 asiaa koskevia säännöksiä 
ja pyydettävä asianomaista eurooppalaista 
standardointiorganisaatiota laatimaan 
sähköisen laskun perustietojen semanttista 
tietomallia koskeva eurooppalainen 
standardi. Asianomaiselle eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle esittämässään 
pyynnössä komission olisi edellytettävä, 
että tällaista eurooppalaista standardia 
voidaan soveltaa teknologiasta riippumatta, 
jotta vältetään kilpailun vääristyminen. 
Koska sähköiset laskut saattavat sisältää 
henkilötietoja, komission olisi myös 
edellytettävä, että tällainen eurooppalainen 
standardi ottaa huomioon henkilötietojen 
suojan yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetun direktiivin 
95/46/EY4 mukaisesti. Näiden 
vähimmäisvaatimusten lisäksi komission 
olisi asianomaiselle eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle esittämässään 
pyynnössä määritettävä myös tällaisen 
eurooppalaisen standardin sisältöä ja sen 
hyväksymisen määräaikaa koskevia 
vaatimuksia.

__________________ __________________
3 EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12. 3 EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.
4 EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31. 4 EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
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Or. en

Perustelu

Tietostandardi ei voi taata henkilötietojen suojaa, joka riippuu tietojen käsittelyyn ja 
tallentamiseen liittyvistä prosesseista ja järjelmistä sekä henkilöistä, jotka käsittelevät ja 
tallentavat tietoja. Standardi voi helpottaa henkilötietojen tunnistamista.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Teknologian ja lainsäädännön 
kehityksen huomioon ottamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä sähköisen laskun perustietojen 
semanttista tietomallia koskevalle 
eurooppalaiselle standardille tässä 
direktiivissä asetettujen vaatimusten 
mukauttamisesta. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitettaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 38
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Sähköisen laskun perustietojen 
semanttista tietomallia koskevan 
eurooppalaisen standardin olisi 
perustuttava olemassa oleviin eritelmiin, 
mukaan lukien erityisesti eurooppalaisten 
tai kansainvälisten organisaatioiden 
laatimat eritelmät, kuten CEN (CWA 
16356 ja CWA 16562), ISO (ISO 20022 
-menetelmään perustuva rahoituslasku) ja 
UN/CEFACT (CII v. 2.0). Siinä ei pitäisi 
edellyttää sähköisiä allekirjoituksia. 
Tällaisessa eurooppalaisessa standardissa 
olisi määriteltävä semanttiset 
tietoelementit, jotka liittyvät eritoten 
myyjän ja ostajan täydentäviin tietoihin, 
prosessien tunnisteisiin, laskun 
määritteisiin, laskuriveihin, 
toimitustietoihin sekä maksutietoihin ja 
-ehtoihin. Sen olisi myös oltava 
yhteensopiva olemassa olevien maksuja 
koskevien standardien kanssa, jotta 
automaattinen maksujenkäsittely olisi 
mahdollista.

(7) Sähköisen laskun perustietojen 
semanttista tietomallia koskevan 
eurooppalaisen standardin olisi 
perustuttava olemassa oleviin eritelmiin, 
mukaan lukien erityisesti eurooppalaisten 
tai kansainvälisten organisaatioiden 
laatimat eritelmät, kuten CEN (CWA 
16356 ja CWA 16562), ISO (ISO 20022 
-menetelmään perustuva rahoituslasku) ja 
UN/CEFACT (CII v. 2.0).. Siinä ei pitäisi 
edellyttää sähköisiä allekirjoituksia. 
Asianomaisen eurooppalaisen 
standardointiorganisaation olisi tehtävää 
suorittaessaan otettava huomioon myös 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelmaan kuuluvassa 
tukiohjelmassa toteutetut mittavat 
pilottihankkeet sekä muiden asiaan 
liittyvien elinten ja organisaatioiden 
laatimat sähköistä laskutusta koskevat 
eritelmät, jotka ovat yleisessä käytössä 
yrityksissä. Tällaisessa eurooppalaisessa 
standardissa olisi määriteltävä semanttiset 
tietoelementit, jotka liittyvät eritoten 
myyjän ja ostajan täydentäviin tietoihin, 
prosessien tunnisteisiin, laskun 
määritteisiin, laskuriveihin, 
toimitustietoihin sekä maksutietoihin ja 
-ehtoihin. Sen olisi myös oltava 
yhteensopiva olemassa olevien maksuja 
koskevien standardien kanssa, jotta 
automaattinen maksujenkäsittely olisi 
mahdollista.

Or. en

Perustelu

Tämä auttaa varmistamaan, että uutta standardia kehitettäessä otetaan huomioon aiemmin 
tehty työ ja käytetyt toimintamallit, jolloin on todennäköisempää päästä käyttökelpoiseen ja
tarkoituksenmukaiseen tulokseen.
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Tarkistus 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kun komissio on hyväksynyt uuden 
eurooppalaisen standardin 
eurooppalaisen standardointimenettelyn 
mukaisesti, komission olisi testattava 
eurooppalaista standardia käytännössä. 
Komission olisi tässä testausvaiheessa 
kuvailtava ja tutkittava standardin sitä 
muotoa, jota loppukäyttäjä soveltaa, ja 
sen soveltamista. Komission olisi 
kiinnitettävä tällöin erityistä huomiota 
käyttäjäystävällisyyteen ja 
käytännöllisyyteen ja arvioitava 
täytäntöönpanon mahdollisia 
kustannuksia.

Or. de

Tarkistus 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Eurooppalaisen standardin olisi 
oltava ymmärrettävä, käyttäjäystävällinen 
ja helposti sovellettavissa, jotta myös 
pienet ja keskisuuret yritykset voisivat 
hyötyä sähköisestä laskutuksesta julkisten 
hankintojen yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 c) Jäsenvaltioiden olisi saattaessaan 
direktiiviä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä otettava huomioon pienten 
ja keskisuurten yritysten sekä pienten 
hankintayksikköjen tarpeet ja tarjottava 
sekä hankintaviranomaisille ja -yksiköille 
että alihankkijoille tarpeellista tukea 
uuden eurooppalaisen standardin 
käytössä. Lisäksi olisi huolehdittava 
etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille 
annettavasta koulutuksesta.

Or. de

Tarkistus 42
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Eurooppalaiset 
standardointiorganisaatiot tarkistavat 
eurooppalaisen standardin säännöllisesti 
ja päivittävät sitä tarpeen mukaan 
teknologian kehityksen huomioon 
ottamiseksi. Koska teknologian kehitys on 
nopeaa tieto- ja viestintätekniikan alalla, 
komissio voi pyytää asianomaista 
eurooppalaista 
standardointiorganisaatiota tarkistamaan 
ja päivittämään standardia säännöllisesti 
mainitun kehityksen huomioon 
ottamiseksi ja jatkuvan 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan standardin hyödyllisyys ja estämään sen 
vanhentuminen.

Tarkistus 43
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
ei pitäisi kieltäytyä ottamasta vastaan 
tällaisen yhteisen eurooppalaisen 
standardin mukaisia sähköisiä laskuja sillä 
perusteella, että muita teknisiä vaatimuksia 
(esimerkiksi kansallisia tai alakohtaisia 
erityisvaatimuksia) ei ole noudatettu.

(9) Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
ei pitäisi kieltäytyä ottamasta vastaan 
tällaisen yhteisen eurooppalaisen 
standardin mukaisia sähköisiä laskuja sillä 
perusteella, että muita teknisiä vaatimuksia 
(esimerkiksi kansallisia tai alakohtaisia 
erityisvaatimuksia) ei ole noudatettu. 
Hankintaviranomaisilla ja -yksiköillä olisi 
kuitenkin edelleen oltava mahdollisuus 
tarkistaa ennen laskun maksamista, 
sisältyvätkö kaikki liiketoimen tiedot 
virheettöminä sähköiseen laskuun. 
Tämän direktiivin mukaisella 
velvoitteella, jonka mukaan 
hankintaviranomaiset eivät kieltäydy 
ottamasta vastaan sähköisiä laskuja, ei 
rajoiteta kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien maksuviivästysten 
torjumisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/7/EU 4 artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tehdään selväksi, että sähköisen laskun vastaanottamista koskeva velvoite 
kattaa vain tekniset standardit. Direktiivi ei vaikuta laajoihin kaupallisiin kysymyksiin 
(esimerkiksi kysymykseen siitä, onko laskun sisältö asianmukainen) eikä ole ensisijainen 
niihin nähden.
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Tarkistus 44
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Euroopan tietosuojavaltuutettu 
julkaisi 11 päivänä marraskuuta 2013 
antamassaan lausunnossa suosituksensa 
riittävän tietosuojan varmistamisesta 
tämän direktiivin soveltamisen 
yhteydessä. Suositukset olisi otettava 
huomioon, kun laaditaan standardia ja 
kun hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
käsittelevät henkilötietoja. On erityisesti 
tehtävä selväksi, että voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan myös 
sähköiseen laskutukseen ja että 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyvistä syistä toteutettavan 
henkilötietojen julkaisemisen ja 
yksityisyyden suojan välillä on oltava 
tasapaino.

Or. de

(Katso 3 artiklan 1 kohtaan ja 4 a artiklaan tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Tietosuojalla on tärkeä tehtävä sähköisessä laskutuksessa, koska sähköisten laskujen käsittely 
edellyttää myös henkilötietojen käsittelyä.

Tarkistus 45
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
vastaanottamiin laskuihin, jotka on laadittu 

(10) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
vastaanottamiin laskuihin, jotka on laadittu 
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direktiivin [jolla korvataan julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/18/EY5], direktiivin [jolla 
korvataan vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/17/EY6] tai hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden tekemien 
rakennusurakoita sekä tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
puolustus- ja turvallisuusalalla ja 
direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
muuttamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/81/EY7

mukaisesti tehtyjen sopimusten 
täytäntöönpanon johdosta.

ja siirretty direktiivin [jolla korvataan 
julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/18/EY5], direktiivin [jolla korvataan 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/17/EY6] tai 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden tekemien 
rakennusurakoita sekä tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
puolustus- ja turvallisuusalalla ja 
direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY 
muuttamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/81/EY7

mukaisesti tehtyjen sopimusten 
täytäntöönpanon johdosta.
Hankintaviranomaisia ja -yksiköitä ei 
kuitenkaan pitäisi velvoittaa ottamaan 
vastaan sähköisiä laskuja tämän 
direktiivin mukaisesti, jos ne katsovat, että 
turvallisuuteen liittyvistä syistä on tarpeen 
käyttää laskulomakkeita tai asettaa muita 
laskutusta koskevia vaatimuksia, jotka 
eivät ole yhteensopivia tämän direktiivin 
kanssa. Lisäksi olisi aiheellista jättää 
soveltamisalan ulkopuolelle myös 
direktiivin 2009/81/EY 16 artiklan nojalla 
tehdyt sopimukset, koska niihin 
sovelletaan vain teknisiä eritelmiä ja jälki-
ilmoituksia koskevia erityisvaatimuksia.

__________________ __________________
5 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114. 5 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.
6 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1. 6 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.
7 EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76. 7 EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on korostaa, että on tosiaan kyse sähköisistä laskuista, jotka siis 
siirretään sähköisesti. Tarkistuksen jälkiosan tarkoituksena on ensisijaisesti tuoda esille, että 
ajoittain voi esiintyä turvallisuutta koskevia tapauskohtaisia tarpeita (laskut on esimerkiksi 
toimitettava lähettipalvelua tai erityisiä suojattuja kanavia käyttämällä), jotka eivät ole 
yhteensopivia tämän direktiivin velvoitteiden kanssa.

Tarkistus 46
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tämä direktiivi ei vaikuta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 346 artiklan soveltamiseen. 
Jos sopimuksen toteuttaminen on 
julistettu salaiseksi tai edellyttää erityisiä 
turvatoimenpiteitä jäsenvaltiossa 
voimassa olevien lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten mukaisesti ja 
jos jäsenvaltio on määrittänyt, että 
keskeisiä turvallisuusetuja ei voida taata 
vähemmän rajoittavin toimenpitein, 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
voivat päättää asettaa erityisiä 
sopimuskohtaisia laskutusvaatimuksia, 
jotka poikkeavat tässä direktiivissä 
säädetyistä vaatimuksista. Tällaisissa 
tapauksissa hankintaviranomaisten ja 
-yksikköjen olisi esitettävä nämä 
vaatimukset hankinta-asiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on vaihtoehto Malcolm Harbourin esittämälle tarkistukselle johdanto-osan 
10 kappaleseen. Siinä otetaan huomioon EU:n hankintadirektiivien mukaiset poikkeukset, 
jotka koskevat hankintasopimuksen tekemistä edeltävää vaihetta.
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Tarkistus 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jäsenvaltioiden olisi saattaessaan 
direktiiviä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä otettava huomioon, että 
muutkin hallinnonsisäiset tahot 
hyväksyvät eurooppalaisen standardin 
mukaisesti vastaanotetut sähköiset laskut 
jatkokäsittelyn yhteydessä (esimerkiksi 
käsiteltäessä tukihakemuksia).

Or. de

Tarkistus 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Direktiivillä olisi velvoitettava 
ainoastaan vastaanottajat, eli 
hankintaviranomaiset, 
yhteishankintayksiköt ja hankintayksiköt, 
hyväksymään ja muokkaamaan sähköisiä 
laskuja. Laskuttajan olisi sen sijaan 
voitava valita, esittääkö hän laskunsa 
soveltaen eurooppalaista standardia, 
kansallista standardia tai muita teknisiä 
standardeja vai esittääkö hän sen 
kirjallisena.

Or. de

Tarkistus 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
voivat toteuttaa teknisiä toimenpiteitä, 
jotka eurooppalaisen standardin laatimisen 
jälkeen ovat tarpeen tämän direktiivin 
säännösten noudattamiseksi, 48 kuukauden 
määräaika direktiivin saattamiselle osaksi 
kansallista lainsäädäntöä on perusteltu.

(18) Jotta hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
voivat toteuttaa teknisiä toimenpiteitä, 
jotka eurooppalaisen standardin laatimisen 
jälkeen ovat tarpeen tämän direktiivin 
säännösten noudattamiseksi, 18 kuukauden 
määräaika, joka alkaa eurooppalaisen 
standardin julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, direktiivin 
saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on perusteltu. 
Keskushallintoviranomaisten ja 
yhteishankintayksikköjen olisi alettava
soveltaa tämän direktiivin säännöksiä, 
jotka jäsenvaltiot ovat saattaneet osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, 18 kuukauden 
kuluessa direktiivin voimaantulosta. 
Alemman tason hankintaviranomaisten ja 
-yksikköjen olisi alettava soveltaa kyseisiä 
säännöksiä 36 kuukauden kuluessa 
tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. de

Tarkistus 50
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
voivat toteuttaa teknisiä toimenpiteitä, 
jotka eurooppalaisen standardin laatimisen 
jälkeen ovat tarpeen tämän direktiivin 
säännösten noudattamiseksi, 48 kuukauden 
määräaika direktiivin saattamiselle osaksi 
kansallista lainsäädäntöä on perusteltu.

(18) Jotta hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
voivat toteuttaa teknisiä toimenpiteitä, 
jotka eurooppalaisen standardin laatimisen 
jälkeen ovat tarpeen tämän direktiivin 
säännösten noudattamiseksi, on 
perusteltua, että standardin julkaisemisen 
jälkeen keskushallintoviranomaisilla ja 
yhteishankintayksiköillä on 
12 kuukauden määräaika ja alemman 
tason hankintaviranomaisilla ja 
-yksiköillä 24 kuukauden määräaika 
direktiivin saattamiselle osaksi kansallista 
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lainsäädäntöä.

Or. de

Perustelu

(Katso 6 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.) Tarkistuksen esittäjä kannattaa esittelijän 
ehdotusta täytäntöönpanon määräajan porrastamisesta, jossa otetaan huomioon pienten 
hankintayksikköjen erityistarpeet, mutta pitää määräaikoja liian pitkinä. Koska standardi 
tulee sisältämään vain luettelon sähköistä laskua varten tarvittavista tietoelementeistä, 
hankintaviranomaisille ja -yksiköille aiheutuvat mukautuskustannukset jäänevät melko 
vähäisiksi. Lyhyemmät täytäntöönpanon määräajat vaikuttavat sen vuoksi realistisilta.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Sähköisen laskutuksen 
standardointi vastaa EU:n sähköisiä 
hankintoja koskevan unionin 
lainsäädännön sekä kansallisen ja 
kansainvälisen lainsäädännön 
kehittämisen tavoitetta.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Sähköisten hankintojen 
käyttöönoton tukemiseen Euroopassa 
käytettävillä rakennerahaston varoilla 
olisi edistettävä myös sähköisen 
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laskutuksen käyttöä julkisissa 
hankinnoissa.

Or. de

Tarkistus 53
Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Euroopan tietosuojavaltuutettua on 
kuultu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/200111 a

28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän 
on antanut lausunnon 11 päivänä 
marraskuuta 2013.
_____________
11 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 
elinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, 
s. 1).

Or. de

Tarkistus 54
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan sähköisiin 
laskuihin, jotka laaditaan direktiivin [jolla 
korvataan direktiivi 2004/18/EY], 
direktiivin [jolla korvataan direktiivi 

Tätä direktiiviä sovelletaan sähköisiin 
laskuihin, jotka laaditaan direktiivin [jolla 
korvataan direktiivi 2004/18/EY], 
direktiivin [jolla korvataan direktiivi 
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2004/17/EY] tai direktiivin 2009/81/EY 
mukaisesti tehtyjen sopimusten 
täytäntöönpanon johdosta.

2004/17/EY], direktiivin 2009/81/EY ja 
käyttöoikeussopimuksia koskevan 
direktiivin [direktiivi (...) ] mukaisesti 
tehtyjen sopimusten täytäntöönpanon 
johdosta.

Or. en

Tarkistus 55
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan sähköisiin 
laskuihin, jotka laaditaan direktiivin [jolla 
korvataan direktiivi 2004/18/EY], 
direktiivin [jolla korvataan direktiivi 
2004/17/EY] tai direktiivin 2009/81/EY 
mukaisesti tehtyjen sopimusten 
täytäntöönpanon johdosta.

Tätä direktiiviä sovelletaan sähköisiin 
laskuihin, jotka laaditaan direktiivin [jolla 
korvataan direktiivi 2004/18/EY], 
direktiivin [jolla korvataan direktiivi 
2004/17/EY] tai direktiivin 2009/81/EY 
soveltamisalaan kuuluvien sopimusten 
täytäntöönpanon johdosta.

Tämän direktiivin 4 artiklaa ei sovelleta, 
jos hankintaviranomainen tai -yksikkö 
katsoo, että turvallisuuteen liittyvistä 
syistä on tarpeen käyttää laskulomakkeita, 
tai asettaa muita laskutusta koskevia 
vaatimuksia, jotka eivät ole yhteensopivia 
tämän direktiivin tai direktiivin 
2009/81/EY 16 artiklan kanssa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon tapauskohtaiset turvallisuuskysymykset, joita saattaa 
esiintyä ajoittain. Se lisätään erityisesti siltä varalta, että tämän direktiivin soveltamisala 
tulee kattamaan puolustus- ja turvallisuusalaa koskevan direktiivin 2009/81/EY.

Tarkistus 56
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
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2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’sähköisellä laskulla’ laskua, joka on 
laadittu ja vastaanotettu missä tahansa 
sähköisessä muodossa;

1. ’sähköisellä laskulla’ laskua, joka on 
laadittu, siirretty ja vastaanotettu missä 
tahansa sähköisessä muodossa, joka 
mahdollistaa sen sähköisen käsittelyn;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa painotetaan sähköistä muotoa koskevaa vaatimusta.

Tarkistus 57
Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. ’keskushallintoviranomaisilla’ 
direktiivin [jolla korvataan direktiivi 
2004/18/EY] 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja keskushallintoviranomaisia;

Or. de

Perustelu

Tarvittava mukautus uudelleenlaadittuihin porrastettuihin täytäntöönpanosäännöksiin, joissa 
myös keskushankintaviranomaisille säädetään 18 kuukauden määräaika.

Tarkistus 58
Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. ’alemman tason 
hankintaviranomaisilla’ direktiivin [jolla 
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korvataan direktiivi 2004/18/EY] 
2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
alemman tason hankintaviranomaisia;

Or. de

Perustelu

Tarvittava mukautus uudelleenlaadittuihin porrastettuihin täytäntöönpanosäännöksiin, joissa 
myös keskushankintaviranomaisille säädetään 18 kuukauden määräaika.

Tarkistus 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. ’yhteishankintayksiköillä’ direktiivin 
[jolla korvataan direktiivi 2004/18/EY] 
2 artiklan 10 kohdassa tarkoitettuja 
yhteishankintayksikköjä;

Or. de

Perustelu

Tarvittava mukautus uudelleenlaadittuihin porrastettuihin täytäntöönpanosäännöksiin, joissa 
myös keskushankintaviranomaisille säädetään 18 kuukauden määräaika.

Tarkistus 60
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio edellyttää, että sähköisen laskun 
perustietojen semanttista tietomallia 
koskeva eurooppalainen standardi ei ole 
riippuvainen tietystä teknologiasta ja että 
se takaa henkilötietojen suojan direktiivin 

Komissio edellyttää, että sähköisen laskun 
perustietojen semanttista tietomallia 
koskeva eurooppalainen standardi täyttää 
ainakin seuraavat vaatimukset:
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95/46/EY mukaisesti.
a) se ei ole riippuvainen tietystä 
teknologiasta;
b) siinä otetaan huomioon, että 
henkilötiedot on suojattava direktiivin 
95/46/EY mukaisesti;

c) se muotoillaan siten, että sitä voidaan 
yritysten välisessä liiketoiminnassa;
d) se sopii yhteen asianmukaisten 
sähköistä laskutusta koskevien 
kansainvälisten standardien kanssa;
e) sitä käyttämällä voidaan luoda 
käyttötarkoitukseen sopivia, 
käyttäjäystävällisiä ja joustavia sähköisen 
laskutuksen järjestelmiä;
f) se ei vaikuta direktiivin 2006/112/EY 
säännöksiin;
g) se ei aiheuta lisäkustannuksia.

Or. en

Tarkistus 61
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio edellyttää, että sähköisen laskun 
perustietojen semanttista tietomallia 
koskeva eurooppalainen standardi ei ole 
riippuvainen tietystä teknologiasta ja että 
se takaa henkilötietojen suojan direktiivin 
95/46/EY mukaisesti.

Komissio edellyttää, että sähköisen laskun 
perustietojen semanttista tietomallia 
koskeva eurooppalainen standardi sisältää 
liitteessä luetellut elementit ja täyttää 
vähintään seuraavat vaatimukset:

– se ei ole riippuvainen tietystä 
teknologiasta;
– siinä otetaan huomioon direktiivin 
95/46/EY mukainen henkilötietojen 
suojaamisen tarve sekä sisäänrakennetun 
tietosuojan, oikeasuhtaisuuden ja tietojen 
minimoinnin periaatteet;
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– siinä otetaan huomioon pienten ja 
keskisuurten yritysten sekä alemman 
tason hankintaviranomaisten ja 
hankintayksikköjen erityistarpeet;
– se soveltuu käytettäväksi yritysten 
välisessä kaupankäynnissä;
– se sopii yhteen asianmukaisten 
kansainvälisten standardien kanssa.

Or. de

Perustelu

(Katso johdanto-osan 6 kappaleeseen tehty tarkistus.) Tässä direktiivissä olisi annettava 
tarkempia sääntöjä komission eurooppalaiselle standardointiorganisaatiolle antaman 
toimeksiannon sisällöstä. Uudessa standardissa olisi esimerkiksi otettava huomioon pienten 
ja keskisuurten yritysten sekä pienten hankintayksikköjen erityistarpeet ja niiden käytössä 
olevan henkilöstön ja varojen vähäisyys. Tietosuojaa koskevia kriteerejä olisi täydennettävä 
Euroopan tietosuojavaltuutetun suositusten mukaisesti.

Tarkistus 62
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio edellyttää, että sähköisen laskun 
perustietojen semanttista tietomallia 
koskeva eurooppalainen standardi ei ole 
riippuvainen tietystä teknologiasta ja että 
se takaa henkilötietojen suojan direktiivin 
95/46/EY mukaisesti.

Komissio edellyttää, että sähköisen laskun 
perustietojen semanttista tietomallia 
koskevan eurooppalaisen standardin olisi 
täytettävä ainakin seuraavat vaatimukset:

– se ei ole riippuvainen tietystä 
teknologiasta;

– se on yhteentoimiva;
– siinä otetaan huomioon direktiivin 
95/46/EY mukainen henkilötietojen 
suojaamisen tarve, sisäänrakennettua 
yksityisyyden suojaa koskeva 
lähestymistapa ja suhteellisuusperiaate 
sekä tietojen minimoinnin ja tarkoituksen 
rajaamisen periaatteet;
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Or. en

Perustelu

Standardin olisi oltava tietotekniikan suunnittelualan moitteettomien käytäntöjen mukainen.

Tarkistus 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio edellyttää, että sähköisen laskun 
perustietojen semanttista tietomallia 
koskeva eurooppalainen standardi ei ole 
riippuvainen tietystä teknologiasta ja että 
se takaa henkilötietojen suojan direktiivin 
95/46/EY mukaisesti.

Komissio edellyttää, että sähköisen laskun 
perustietojen semanttista tietomallia 
koskeva eurooppalainen standardi ei ole 
riippuvainen tietystä teknologiasta ja että 
se takaa henkilötietojen suojan direktiivin 
95/46/EY mukaisesti. Standardi on 
tarkistettava vähintään joka kolmas vuosi.

Or. pl

Perustelu

Standardin tulisi heijastaa paremmin teknistä kehitystä.

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun asianomainen eurooppalainen 
standardointiorganisaatio on vienyt 
päätökseen sähköisen laskun 
perustietojen semanttista tietomallia 
koskevan eurooppalaisen standardin 
laatimisen ja komissio on tarkastanut, että 
eurooppalainen standardi on 
toimeksiannon mukainen, komissio testaa 
eurooppalaisen standardin käytännön 
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soveltuvuuden kuuden kuukauden 
kuluessa standardin siinä muodossa, jota 
loppukäyttäjän on määrä soveltaa 
(kiinnittäen erityistä huomiota 
käytännöllisyyteen, 
käyttäjäystävällisyyteen ja 
täytäntöönpanon mahdollisiin 
kustannuksiin). Komissio esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
testauskertomuksen kuukauden kuluessa 
testausmenettelyn päättymisestä.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi) – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission ei tarvitse toteuttaa 
testausmenettelyä, jos komissio tai 
asianomainen standardointiorganisaatio 
on testannut standardin käytännön 
soveltuvuuden standardille asetettujen 
vaatimusten mukaan jo tässä artiklassa 
tarkoitetun laatimisen aikana.

Or. de

Perustelu

Jos käyttäjät ovat testanneet standardia jo eurooppalaisen standardointiorganisaation 
laatiessa sitä, ei testausvaihetta välttämättä tarvitse uusia.

Tarkistus 66
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
seurauksena laadittu eurooppalainen 
standardi täyttää pyynnössä esitetyt 
vaatimukset, komissio julkaisee viittauksen 
tällaiseen eurooppalaiseen standardiin 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
seurauksena laadittu eurooppalainen 
standardi täyttää pyynnössä esitetyt 
vaatimukset, komissio julkaisee viittauksen 
tällaiseen eurooppalaiseen standardiin sekä 
hyväksytyn luettelon syntakseista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos komissio toteaa 
täytäntöönpanosäädöksellä, että 
1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
seurauksena laadittu eurooppalainen 
standardi täyttää tämän direktiivin 
liitteessä esitetyt vaatimukset, komissio 
huolehtii viitetietojen julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
5 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Sähköisen laskun perustietojen 
semanttista tietomallia koskeva 
eurooppalainen standardi on neuvoston 
direktiivin 2006/112/EY säännösten 
mukainen.

Or. de

Tarkistus 69
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
1. Komissio pyytää asianomaista 
eurooppalaista 
standardointiorganisaatiota semanttisen 
tietostandardin käytön helpottamiseksi 
toimittamaan luettelon rajatusta määrästä 
syntakseja, jotka ovat semanttista 
tietomallia koskevan eurooppalaisen 
standardin ja tiedonsiirron 
yhteentoimivuutta koskevien suositusten 
mukaisia.
2. Komissio hyväksyy rajatun luettelon 
eurooppalaisen standardin mukaisista 
syntakseista [5 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen hyväksytyillä] 
täytäntöönpanosäädöksillä. Luetteloon 
otettavien syntaksien määrän 
rajoittamiseksi sekä täysipainoisen ja 
jatkuvan yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi komissiolla on oikeus 
tarkistaa syntaksien hyväksytty luettelo 
[5 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen].

Or. en
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Tarkistus 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Eurooppalaisen standardin ajan tasalla 

pitäminen ja kehittäminen edelleen
Komissio voi pyytää asianomaista 
eurooppalaista 
standardointiorganisaatiota tarkistamaan 
sähköisen laskun perustietojen 
semanttista tietomallia koskevan 
eurooppalaisen standardin. Pyyntö 
tehdään 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 
5 b artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä sähköisen laskun perustietojen 
semanttista tietomallia koskevalle 
eurooppalaiselle standardille tämän 
direktiivin 3 artiklan 2 b kohdassa, 
3 a artiklan 1 kohdassa ja liitteessä 
asetettuihin vaatimuksiin tehtävistä 
muutoksista.
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Or. de

Tarkistus 72
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt eivät 
kieltäydy ottamasta vastaan sähköisiä 
laskuja, jotka noudattavat eurooppalaista 
standardia, jonka viitetiedot on julkaistu 3 
artiklan 2 kohdan nojalla.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt pystyvät 
ottamaan vastaan ja käsittelemään 
eivätkä muutoin kieltäydy ottamasta 
vastaan sähköisiä laskuja, jotka noudattavat 
sähköisen laskun perustietojen 
semanttista tietomallia koskevaa 
eurooppalaista standardia, jonka viitetiedot 
on julkaistu 3 artiklan 2 kohdan nojalla ja 
joka on minkä tahansa 3 artiklan nojalla 
julkaistuun luetteloon sisältyvän 
syntaksin mukainen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa parannetaan yleisesti selkeyttä ja oikeusvarmuutta ja otetaan huomioon, että 
direktiivin olisi nyt katettava syntaksit ja semanttiset normit.

Tarkistus 73
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Tietosuoja

1. Tällä direktiivillä ei rajoiteta EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisten 
tietosuojasäännösten soveltamista. 
Kyseisiä tietosuojasäännöksiä sovelletaan 
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myös sähköiseen laskutukseen.
2. Jos EU:n tai jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä ei säädetä toisin, 
henkilötietoja saa käyttää yksinomaan 
sähköisten laskujen käsittelemiseen tai 
siihen liittyviin tarkoituksiin sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
95/46EY 13 artiklan mukaisten 
asianmukaisten suojatoimenpiteiden 
soveltamista.
3. Jäsenvaltiot varmistavat, että sähköisen 
laskutuksen yhteydessä avoimuuteen ja 
vastuuvelvollisuuteen liittyvistä syistä 
kerättyjen henkilötietojen julkaisemistapa 
vastaa julkaisemistarkoitusta ja on 
yksityisyyden suojaa koskevien 
vaatimusten mukainen sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
95/46EY 13 artiklan mukaisten 
asianmukaisten suojatoimenpiteiden 
soveltamista.

Or. de

Perustelu

Tarkistus perustuu suosituksiin, jotka Euroopan tietosuojavaltuutettu on esittänyt 
11. marraskuuta 2013 antamassaan lausunnossa.

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

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Eurooppalaista standardia koskevat 

viralliset vastalauseet
1. Jos jäsenvaltio tai Euroopan 
parlamentti katsoo, että eurooppalainen 
standardi ei täysin täytä vaatimuksia, 
joista säädetään tämän direktiivin 



PE523.101v01-00 30/40 AM\1009911FI.doc

FI

3 artiklan 2 b kohdassa, 3 a artiklan 
1 kohdassa ja liitteessä, jäsenvaltion tai 
Euroopan parlamentin on ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja liitettävä 
ilmoitukseen yksityiskohtainen selvitys, ja 
komissio päättää uudessa 5 a artiklassa 
tarkoitettua komiteaa kuultuaan tai 
asianomaisen alan asiantuntijoita muulla 
tavoin kuultuaan
a) kyseisen eurooppalaisen standardin 
viitetietojen julkaisemisesta tai 
julkaisematta jättämisestä taikka 
julkaisemisesta rajoituksin Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä;
b) kyseisen eurooppalaisen standardin 
viitetietojen säilyttämisestä tai 
säilyttämisestä rajoituksin Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä taikka 
niiden poistamisesta Euroopan unionin 
virallisesta lehdestä.
2. Komissio julkaisee verkkosivustollaan 
tietoa eurooppalaisesta standardista, jos 
siitä on tehty 1 kohdassa tarkoitettu 
päätös.
3. Komissio ilmoittaa 1 kohdassa 
tarkoitetusta päätöksestään 
asianomaiselle eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle ja pyytää 
tarvittaessa eurooppalaisen standardin 
tarkistamista.
4. Tämän artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettu päätös 
hyväksytään 5 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.
5. Tämän artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu päätös 
hyväksytään 5 a artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. de
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Tarkistus 75
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Viralliset vastalauseet

1. Jos jäsenvaltio tai Euroopan 
parlamentti katsoo, että sähköisen laskun 
perustietojen semanttista tietomallia 
koskeva eurooppalainen standardi ei 
täysin täytä niitä vaatimuksia, jotka sen 
on tarkoitus kattaa ja joista säädetään 
3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa sekä 
liitteessä, sen on ilmoitettava asiasta 
komissiolle ja liitettävä ilmoitukseen 
yksityiskohtainen selvitys, ja komissio 
päättää 5 b artiklassa tarkoitettua 
komiteaa kuultuaan
a) sähköisen laskun perustietojen 
semanttista tietomallia koskevan 
eurooppalaisen standardin viitetietojen 
julkaisemisesta tai julkaisematta 
jättämisestä taikka julkaisemisesta 
rajoituksin Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä;
b) sähköisen laskun perustietojen 
semanttista tietomallia koskevan 
eurooppalaisen standardin viitetietojen 
säilyttämisestä tai säilyttämisestä 
rajoituksin Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä taikka niiden poistamisesta
Euroopan unionin virallisesta lehdestä.
2. Komissio ilmoittaa 1 kohdassa 
tarkoitetusta päätöksestään 
asianomaiselle eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle ja pyytää 
tarvittaessa sähköisen laskun 
perustietojen semanttista tietomallia 
koskevan eurooppalaisen standardin 
tarkistamista.
3. Tämän artiklan 1 kohdan 
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a alakohdassa tarkoitettu päätös 
hyväksytään 5 b artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.
4. Tämän artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu päätös 
hyväksytään 5 b artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Koska standardointiasetuksen 11 artiklaa sovelletaan vain yhdenmukaistettuihin 
standardeihin eikä sähköistä laskutusta koskeva uusi standardi kuulu niihin, tähän direktiiviin 
on sisällytettävä vastaava säännös, jotta Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot voivat esittää 
uutta standardia koskevan virallisen vastalauseen.

Tarkistus 76
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Komiteamenettely

Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
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5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Täytäntöönpanosäännökset

1. Komissiota avustaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1025/201211 a nojalla perustettu 
komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 
182/201111 b 4 artiklaa.
3. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.
____________
11 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 
25 päivänä lokakuuta 2012, 
eurooppalaisesta standardoinnista, 
neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 
2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 
2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston 
päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
1673/2006/EY kumoamisesta.
11 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä 
(EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. de

Perustelu

Mukautus perustuu täytäntöönpanosäädösten käyttöön. Asetuksen (EU) 1025/2012 
22 artiklan 1 kohdan nojalla perustettu komitea on sama, jota kuullaan komission 
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alkuperäisen standardointipyynnön yhteydessä.

Tarkistus 78
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea. Kyseinen 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/201111 c tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa.
3. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.
____________
11 c Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä 
(EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

(Ks. saman esittäjän tarkistus, jolla lisätään uusi virallisia vastalauseita koskeva 5 a artikla.)

Perustelu

Voimassa olevan standardin vastustamisen olisi oltava hankalampaa kuin vielä 
julkaisemattoman standardin. Ensimmäisessä tapauksessa on sen vuoksi aiheellista soveltaa 
tarkastelumenettelyä ja toisessa neuvoa-antavaa menettelyä.

Tarkistus 79
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään valta antaa 3 b artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
[tämän direktiivin voimaantulosta] 
alkaen.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 b artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 3 b artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
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tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. de

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

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 48 kuukauden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta.
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua siitä, kun eurooppalaisen 
standardin viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Jäsenvaltioiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 
määräyksiä keskushallintoviranomaisiin 
ja yhteishankintayksikköihin sitä päivää 
seuraavan 19. kuukauden ensimmäisestä 
päivästä alkaen, jona eurooppalaisen 
standardin viitetiedot julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 
määräyksiä alemman tason 
hankintaviranomaisiin ja -yksikköihin 
sitä päivää seuraavan 37. kuukauden 
ensimmäisestä päivästä alkaen, jona 
eurooppalaisen standardin viitetiedot 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. de

Perustelu

Viele öffentliche Auftraggeber und Vergabestellen nutzen derzeit noch keine elektronischen 
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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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 81
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 48 kuukauden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta. 
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
artiklan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Or. de

(Katso 6 artiklan 1 kohdan (uuteen) 1 a alakohtaan tehty tarkistus.)

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä kannattaa esittelijän ehdotusta täytäntöönpanon määräajan 
porrastamisesta, jossa otetaan huomioon pienten hankintayksikköjen erityistarpeet, mutta 
pitää määräaikoja liian pitkinä. Koska standardi tulee sisältämään vain luettelon sähköistä 
laskua varten tarvittavista tietoelementeistä, hankintaviranomaisille ja -yksiköille aiheutuvat 
mukautuskustannukset jäänevät melko vähäisiksi. Lyhyemmät täytäntöönpanon määräajat 
vaikuttavat sen vuoksi realistisilta.

Tarkistus 82
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
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6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 48 kuukauden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta. 
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun 
viittaus eurooppalaiseen standardiin sekä 
luettelo hyväksytyistä syntakseista on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä 3 artiklan 2 kohdan nojalla. 
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Or. en

Tarkistus 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 48 kuukauden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 36 kuukauden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset.

Or. pl

Tarkistus 84
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun 3 artiklan 2 kohdan mukainen 
eurooppalainen standardi on julkaistu, 
keskushallintoviranomaisten ja 
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yhteishankintayksikköjen on noudatettava 
tätä velvoitetta 12 kuukauden kuluessa ja 
alemman tason hankintaviranomaisten ja 
-yksikköjen 24 kuukauden kuluessa.

Or. de

(Katso johdanto-osan 18 kappaleeseen tehty tarkistus.)

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä kannattaa esittelijän ehdotusta täytäntöönpanon määräajan 
porrastamisesta, jossa otetaan huomioon pienten hankintayksikköjen erityistarpeet, mutta 
pitää määräaikoja liian pitkinä. Koska standardi tulee sisältämään vain luettelon sähköistä 
laskua varten tarvittavista tietoelementeistä, hankintaviranomaisille ja -yksiköille aiheutuvat 
mukautuskustannukset jäänevät melko vähäisiksi. Lyhyemmät täytäntöönpanon määräajat 
vaikuttavat sen vuoksi realistisilta.

Tarkistus 85
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun 3 artiklan 2 kohdan mukainen 
eurooppalainen standardi on julkaistu, 
keskushallintoviranomaisten on 
noudatettava tätä velvoitetta 
36 kuukauden kuluessa ja alemman tason 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
48 kuukauden kuluessa.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille täytäntöönpanoon annettava määräaika olisi kytkettävä standardin 
julkaisemiseen, ja sen olisi oltava riittävän pitkä oikeudellisen ja teknisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi, kun otetaan huomioon erityisesti alemman tason hankintaviranomaisten ja 
-yksikköjen odotettavissa olevat mukautumistarpeet.

Tarkistus 86
Malcolm Harbour
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
vaikutuksia sisämarkkinoihin ja sähköisen 
laskutuksen käyttöönoton yleistymistä 
julkisissa hankinnoissa ja antaa niistä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2023. Kertomukseen 
sisällytetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus.

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
vaikutuksia sisämarkkinoihin ja sähköisen 
laskutuksen käyttöönoton yleistymistä 
julkisissa hankinnoissa ja antaa niistä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2023. Kertomukseen 
sisällytetään tarvittaessa uusien toimien 
tarpeeseen liittyvä kustannus-
hyötyanalyysi.

Or. en

Perustelu

Ennen kuin komissio ehdottaa muutoksia tähän EU:n direktiiviin, sen olisi noudatettava 
säädöskäytännön parantamisen periaatteita ja luotava vankka pohja niiden noudattamiselle.


