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

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ezen irányelv végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni. A Bizottság e hatásköröket a 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek2a megfelelően 
gyakorolja. 
____________
2a Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 
16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 
13. o.)

Or. de

Módosítás 35
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottságnak az európai 
szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 
1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 releváns rendelkezéseit 
kell alkalmaznia ahhoz, hogy a megfelelő 
európai szabványügyi szervezettől az 
elektronikus magszámla szemantikai 

(6) A Bizottságnak az európai 
szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 
1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 releváns rendelkezéseit 
kell alkalmaznia ahhoz, hogy a megfelelő 
európai szabványügyi szervezettől az 
elektronikus magszámla szemantikai 
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adatmodelljére vonatkozó európai 
szabvány kidolgozását kérje. A megfelelő 
európai szabványügyi szervezethez intézett 
felkérésében a Bizottságnak rögzítenie kell, 
hogy az európai szabványnak műszakilag 
semlegesnek kell lennie a verseny 
torzulásának elkerülése érdekében. Mivel 
az elektronikus számlák személyes 
adatokat is tartalmazhatnak, a Bizottságnak 
azt is rögzítenie kell, hogy az európai 
szabványnak garantálnia kell a személyes 
adatok védelmét a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK irányelvvel4 összhangban. E 
minimumkövetelmények mellett a 
megfelelő európai szabványügyi 
szervezethez intézett felkérésében a 
Bizottságnak az európai szabvány 
tartalmára vonatkozó további 
követelményeket is meg kell határoznia, és 
határidőt kell szabnia annak 
elfogadására.

adatmodelljére vonatkozó európai 
szabvány kidolgozását kérje. A megfelelő 
európai szabványügyi szervezethez intézett 
felkérésében a Bizottságnak rögzítenie kell, 
hogy az európai szabványnak műszakilag 
semlegesnek kell lennie a verseny 
torzulásának elkerülése érdekében. Mivel 
az elektronikus számlák személyes 
adatokat is tartalmazhatnak, a Bizottságnak 
azt is rögzítenie kell, hogy az európai 
szabványnak garantálnia kell a személyes 
adatok védelmét a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK irányelvvel4, valamint a 
beépített adatvédelem, az arányosság és az 
adatminimalizálás elvével összhangban.
Emellett a szabványnak nagyobb 
megterhelés nélkül a csak korlátozott 
személyzettel és pénzügyi eszközökkel 
rendelkező kis- és középvállalkozásokra, 
valamint a kisebb ajánlatkérőkre és 
ajánlatkérő szervekre is alkalmazhatónak 
kell lennie. Ezenfelül a szabványnak a 
többletköltségek elkerülése érdekében a 
magánvállalkozások közötti kereskedelmi 
ügyletekben való felhasználásra is 
alkalmasnak kell lennie. Végezetül a 
szabványnak összeegyeztethetőnek kell 
lennie a vonatkozó nemzetközi 
szabványokkal, hogy elkerüljék a 
harmadik országokból származó szállítók 
piacra lépése előtt álló technikai 
akadályokat.

__________________ __________________
3 HL L 316., 2012.11.14., 12. o. 3 HL L 316., 2012.11.14., 12. o.
4 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 4 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Or. de

(Lásd a 3. cikk (1) bekezdésének módosítását)

Indokolás

Ennek az irányelvnek pontosabb előírásokat kellene tartalmaznia a Bizottság által az európai 
szabványügyi szervezetnek adott megbízás tartalmát illetően. Az új szabványnak például 
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figyelembe kellene vennie a csak korlátozott személyzettel és pénzügyi eszközökkel rendelkező 
kis- és középvállalkozások, illetve kisebb ajánlatkérő szervek sajátos igényeit. Az adatvédelmi 
kritériumokat az európai adatvédelmi biztos ajánlásai szerint ki kell egészíteni.

Módosítás 36
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottságnak az európai 
szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 
1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 releváns rendelkezéseit 
kell alkalmaznia ahhoz, hogy a megfelelő 
európai szabványügyi szervezettől az 
elektronikus magszámla szemantikai 
adatmodelljére vonatkozó európai 
szabvány kidolgozását kérje. A megfelelő 
európai szabványügyi szervezethez intézett 
felkérésében a Bizottságnak rögzítenie kell, 
hogy az európai szabványnak műszakilag 
semlegesnek kell lennie a verseny 
torzulásának elkerülése érdekében. Mivel 
az elektronikus számlák személyes 
adatokat is tartalmazhatnak, a Bizottságnak 
azt is rögzítenie kell, hogy az európai 
szabványnak garantálnia kell a személyes 
adatok védelmét a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK irányelvvel4 összhangban. E 
minimumkövetelmények mellett a 
megfelelő európai szabványügyi 
szervezethez intézett felkérésében a 
Bizottságnak az európai szabvány 
tartalmára vonatkozó további 
követelményeket is meg kell határoznia, és 
határidőt kell szabnia annak elfogadására.

(6) A Bizottságnak az európai 
szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 
1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3 releváns rendelkezéseit 
kell alkalmaznia ahhoz, hogy a megfelelő 
európai szabványügyi szervezettől az 
elektronikus magszámla szemantikai 
adatmodelljére vonatkozó európai 
szabvány kidolgozását kérje. A megfelelő 
európai szabványügyi szervezethez intézett 
felkérésében a Bizottságnak rögzítenie kell, 
hogy az európai szabványnak műszakilag 
semlegesnek kell lennie a verseny 
torzulásának elkerülése érdekében. Mivel 
az elektronikus számlák személyes 
adatokat is tartalmazhatnak, a Bizottságnak 
azt is rögzítenie kell, hogy az európai 
szabványnak figyelembe kell vennie a 
személyes adatok védelmét a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK irányelvvel4 összhangban. E 
minimumkövetelmények mellett a 
megfelelő európai szabványügyi 
szervezethez intézett felkérésében a 
Bizottságnak az európai szabvány 
tartalmára vonatkozó további 
követelményeket is meg kell határoznia, és 
határidőt kell szabnia annak elfogadására. 

__________________ __________________
3 HL L 316., 2012.11.14., 12. o. 3 HL L 316., 2012.11.14., 12. o.



PE523.101v01-00 6/40 AM\1009911HU.doc

HU

4 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 4 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Or. en

Indokolás

Egy adatvédelmi szabvány nem tudja garantálni az adatvédelmet: ez a folyamatoktól, illetve 
az adatokat kezelő és tároló személyektől és rendszerektől függ. A szabvány megkönnyítheti a 
személyes adat azonosítását.

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

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Hogy a jogalkotás során figyelembe 
vegyék a technológiai haladást és 
fejleményeket, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni ara, hogy az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban jogalkotási aktusokat 
fogadjon el az elektronikus számla 
alapvető elemeinek szemantikai 
adatmodelljére vonatkozó európai 
szabvánnyal szemben támasztott, ezen 
irányelvben felsorolt követelmények 
kiigazítása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő, többek 
között szakértői szintű konzultációkat 
folytasson. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a kapcsolódó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. de
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Módosítás 38
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elektronikus magszámla 
szemantikai adatmodelljére vonatkozó 
európai szabványnak létező előírásokon 
kell alapulnia, beleértve különösen az 
európai vagy nemzetközi szervezetek által 
kidolgozottakat is, mint amilyen például a 
CEN (CWA 16356 és CWA 16562), az 
ISO (pénzügyi számla az ISO 20022 
módszertan alapján) és az UN/CEFACT 
(CII v. 2.0). Az nem igényelhet 
elektronikus aláírást. Az európai 
szabványnak meg kell határoznia a 
szemantikai adatelemeket hivatkozva 
különösen a kiegészítő eladói és vevői 
adatokra, a folyamatazonosítókra, a 
számlatulajdonságokra, a számlatétel 
részleteire, a szállítási információkra, a 
kifizetés részleteire és feltételeire. Annak 
összhangban kell lennie a létező fizetési 
szabványokkal is a kifizetések automatikus 
feldolgozásának lehetővé tétele érdekében.

(7) Az elektronikus magszámla 
szemantikai adatmodelljére vonatkozó 
európai szabványnak létező előírásokon 
kell alapulnia, beleértve különösen az 
európai vagy nemzetközi szervezetek által 
kidolgozottakat is, mint amilyen például a 
CEN (CWA 16356 és CWA 16562), az 
ISO (pénzügyi számla az ISO 20022 
módszertan alapján) és az UN/CEFACT 
(CII v. 2.0). Az nem igényelhet 
elektronikus aláírást. A megbízás 
végrehajtása során az illetékes európai 
szabványügyi szervezetnek figyelembe kell 
vennie a Versenyképességi és Innovációs 
Keretprogram (CIP) szakpolitikai 
támogatási programja keretében 
végrehajtott nagyléptékű kísérleti projekt 
eredményeit és más fontosabb szervek és 
szervezetek e-számlázási specifikációit, 
amelyeket az üzleti világban széles körben 
alkalmaznak. Az európai szabványnak 
meg kell határoznia a szemantikai 
adatelemeket hivatkozva különösen a 
kiegészítő eladói és vevői adatokra, a 
folyamatazonosítókra, a 
számlatulajdonságokra, a számlatétel 
részleteire, a szállítási információkra, a 
kifizetés részleteire és feltételeire. Annak 
összhangban kell lennie a létező fizetési
szabványokkal is a kifizetések automatikus 
feldolgozásának lehetővé tétele érdekében.

Or. en

Indokolás

Ez segít biztosítani azt, hogy az új szabvány kidolgozásakor figyelembe vegyék a területen 
már korábban elvégzett munkát és korábbi felhasználásokat, így valószínűbb, hogy az új 
szabvány hasznos és releváns lesz.
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Módosítás 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Miután a Bizottság az európai 
szabványosítási eljárással összhangban 
elfogadta az új európai szabványt, a 
Bizottságnak a gyakorlatban meg kell 
vizsgálnia a szabványt. A Bizottságnak 
ebben a vizsgálati szakaszban le kell írnia 
és meg kell vizsgálnia a szabvány 
alkalmazását, ahogy az a végfelhasználó 
számára alkalmazás céljából 
rendelkezésre áll. Ennek során a 
Bizottságnak ügyelnie kell különösen a 
felhasználóbarát jellegre és a gyakorlati 
használhatóságra, és ki kell számítania a 
megvalósítás lehetséges költségeit.

Or. de

Módosítás 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Annak érdekében, hogy a kis- és 
középvállalkozások is előnyükre ki tudják 
használni az elektronikus számlázást a 
közbeszerzésben, az európai szabványnak 
érthetőnek, felhasználóbarátnak és 
egyszerűen alkalmazhatónak kell lennie.

Or. de
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Módosítás 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) A tagállamoknak a végrehajtás során 
figyelembe kell venniük a kis- és 
középvállalkozások, valamint a kis 
ajánlatkérő szervek igényeit, és mind az 
ajánlatkérők és az ajánlatkérő szervek, 
mind pedig a szállítók számára 
biztosítaniuk kell a szükséges támogatást, 
hogy az új európai szabványt használni 
lehessen. Emellett képzési programokat 
kell előírni különösen a kis- és 
középvállalkozások számára.

Or. de

Módosítás 42
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az európai szabványügyi szervezetek 
rendszeresen felülvizsgálják és frissítik az 
európai szabványt, amennyiben az a 
technológiai fejleményekre való 
reagáláshoz szükséges. Mivel az IKT-
szektorban gyorsan követik egymást az 
ilyen fejlemények, a Bizottság felkérheti 
az illetékes európai szabványügyi 
szervezetet, hogy rendszeresen vizsgálja 
felül és frissítse a szabványt e fejlemények 
figyelembevétele és a folyamatos 
átjárhatóság biztosítása érdekében.

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja, hogy segítsen biztosítani a szabvány hasznosságát, és elkerüljék a 
szabvány elavulását.

Módosítás 43
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ajánlatkérő szervek és az 
ajánlatkérők nem tagadhatják meg a közös 
európai szabványnak megfelelő 
elektronikus számlák elfogadását a más 
műszaki követelményeknek (például 
nemzeti vagy ágazatspecifikus 
követelményeknek) való meg nem felelés 
miatt.

(9) Az ajánlatkérő szervek és az 
ajánlatkérők nem tagadhatják meg a közös 
európai szabványnak megfelelő 
elektronikus számlák elfogadását a más 
műszaki követelményeknek (például 
nemzeti vagy ágazatspecifikus 
követelményeknek) való meg nem felelés 
miatt. Azonban az ajánlatkérők és 
ajánlatkérő szervek a számla kifizetése 
előtt továbbra is szabadon ellenőrizhetik, 
hogy az elektronikus számla tartalma 
helyesen tükrözi-e az üzleti tranzakció 
valamennyi részletét. Az elektronikus 
számla ezen irányelvvel összhangban 
történő elfogadására vonatkozó 
kötelezettség nem sérti a kereskedelmi 
ügyletekhez kapcsolódó késedelmes 
fizetések elleni fellépésről szóló 
2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 4. cikkét.

Or. en

Indokolás

E módosítás tisztázni kívánja, hogy az elektronikus számla elfogadására vonatkozó 
kötelezettség csak a technikai szabványokra terjed ki. Az irányelv nem érinti, illetve nem teszi 
semmissé az egyéb kereskedelmi megfontolásokat érintő kérdéseket, például hogy a számla 
önmagában ténylegesen érvényes-e.

Módosítás 44
Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) 2013. november 11-i véleményében 
az európai adatvédelmi biztos közzétette az 
elégséges adatvédelem ezen irányelv 
alkalmazásában való biztosítására 
vonatkozó ajánlásait. Ezeket az 
ajánlásokat a szabvány kidolgozásakor és 
a személyes adatok feldolgozásakor az 
ajánlatkérőknek és az ajánlatkérő 
szerveknek figyelembe kell venniük. 
Különösen azt kell tisztázni, hogy a 
meglévő adatvédelmi jogszabályokat 
alkalmazzák az elektronikus számlázás 
terén is, és a személyes adatok 
átláthatóság és elszámoltathatóság 
céljából történő közzétételének 
kiegyensúlyozott viszonyban kell állnia a 
magánszféra védelmével.

Or. de

(Lásd a 3. cikk (1) bekezdéséhez és a 4a. cikkhez kapcsolódó módosítást.)

Indokolás

Az elektronikus számlák feldolgozása személyes információk feldolgozását is szükségessé 
teszi. Az adatvédelem ezért fontos szerepet játszik az elektronikus számlázásban.

Módosítás 45
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A jelen irányelvet az [építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 

(10) A jelen irányelvet az [építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
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március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet5 felváltó] 
irányelvvel, a [vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 
összehangolásáról szóló, 2004. március 31-
i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet6 felváltó] irányelvvel vagy a 
honvédelem és biztonság területén egyes 
építési beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő 
szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt 
szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK 
és 2004/18/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel7
összhangban az ajánlatkérő szervek és 
ajánlatkérők által fogadott és az odaítélt 
szerződések teljesítésének eredményeként 
kibocsátott elektronikus számlákra kell 
alkalmazni.

március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet5 felváltó] 
irányelvvel, a [vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 
összehangolásáról szóló, 2004. március 31-
i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet6 felváltó] irányelvvel vagy a 
honvédelem és biztonság területén egyes 
építési beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő 
szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt 
szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK 
és 2004/18/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel7
összhangban az ajánlatkérő szervek és 
ajánlatkérők által fogadott és az odaítélt 
szerződések teljesítésének eredményeként 
kibocsátott és továbbított elektronikus 
számlákra kell alkalmazni. Az ajánlatkérők 
és ajánlatkérő szervek azonban nem 
kötelesek ezen irányelvvel összhangban 
befogadni az elektronikus számlákat, ha a 
biztonság érdekében szükségesnek tartják 
az ezen irányelvvel nem összeegyeztethető 
számlaformátumok használatát vagy más 
számlázási követelmények bevezetését. 
Emellett helyénvaló lenne a 2009/81/EK 
irányelv 16. cikke szerint odaítélt 
szerződések kizárása, mivel ezekre csak a 
műszaki előírásokra és a közbeszerzési 
szerződés odaítéléséről szóló hirdetményre 
irányadó egyedi követelmények 
vonatkoznak.

__________________ __________________
5 HL L 134., 2004.4.30., 114. o. 5 HL L 134., 2004.4.30., 114. o.
6 HL L 134., 2004.4.30., 1. o. 6 HL L 134., 2004.4.30., 1. o.
7 HL L 216., 2009.8.20., 76. o. 7 HL L 216., 2009.8.20., 76. o.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja hangsúlyozni, hogy ezek valóban „elektronikus” „számlák”, amelyeket 
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ennélfogva elektronikusan továbbítanak, a módosítás utolsó része pedig elsősorban azt 
kívánja megvilágítani, hogy lehetnek olyan alkalmi, egyedi esetre vonatkozó biztonsági 
igények (pl. a számlát futárnak kell továbbítania, vagy a továbbításhoz különösen biztonságos 
csatornákat kell használni), amelyek nem egyeztethetők össze ezen irányelv követelményeivel.

Módosítás 46
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ezen irányelv nem érinti az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 346. 
cikkének alkalmazását. Ezenfelül ha a 
szerződés teljesítését titkosnak 
nyilvánítják, vagy azt a tagállamokban 
érvényes törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezésekkel 
összhangban különleges biztonsági 
intézkedéseknek kell kísérniük, továbbá 
ha a tagállam megállapította, hogy a 
szóban forgó alapvető érdek nem 
garantálható kevésbé beavatkozó 
intézkedésekkel, az ajánlatkérők és 
ajánlatkérő szervek dönthetnek úgy, hogy 
egy adott szerződés tekintetében az ezen 
irányelvben előírtaktól eltérő egyedi 
számlázási követelményeket vezetnek be. 
Ilyen esetben az ajánlatkérők és 
ajánlatkérő szervek a közbeszerzési 
dokumentációban meghatározzák ezeket a 
követelményeket.

Or. en

Indokolás

Alternatív javaslat Harbour úr (10) preambulumbekezdéshez fűzött módosításához. Az uniós 
közbeszerzési irányelvtől való, odaítélés előtti eltéréseket tükrözi.

Módosítás 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A tagállamoknak a végrehajtás 
során figyelembe kell venniük, hogy az 
európai szabványnak megfelelően 
befogadott elektronikus számlákat a más 
szervek általi belső közigazgatási 
továbbfeldolgozás (például támogatási 
kérelmek) során is elfogadják. 

Or. de

Módosítás 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A irányelvnek csak a címzetteket, 
azaz az ajánlatkérő szerveket, központi 
beszerző szerveket és az ajánlatkérőket 
kell köteleznie az elektronikus számlák 
elfogadására és feldolgozására. Ezzel 
szemben a számla kibocsátójának 
választási lehetőséget kell kapnia, hogy 
számláját az európai szabvány, nemzeti 
vagy más műszaki szabványok szerint 
vagy papíralapon bocsátja ki.

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők számára 
lehetővé tegyük, hogy meghozzák azokat a 
műszaki intézkedéseket, amelyek az 
európai szabvány létrehozását követően a 
jelen irányelv rendelkezéseinek való 
megfeleléshez szükségesek, 48 hónapos 
átültetési határidő indokolt.

(18) Annak érdekében, hogy az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők számára 
lehetővé tegyük, hogy meghozzák azokat a 
műszaki intézkedéseket, amelyek az 
európai szabvány létrehozását követően a 
jelen irányelv rendelkezéseinek való 
megfeleléshez szükségesek, az európai 
szabványnak az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követően 18
hónapos átültetési határidő indokolt. A 
központi kormányzati hatóságoknak és 
központi beszerző szerveknek ezen 
irányelv tagállamok által átültetett 
előírásait ezen irányelv hatálybalépését 
követően 18 hónappal kell alkalmazniuk. 
A központi szint alatti ajánlatkérőknek és 
ajánlatkérő szerveknek ezeket a 
rendelkezéseket ezen irányelv 
hatálybalépését követően 36 hónappal kell 
alkalmazniuk.

Or. de

Módosítás 50
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők számára 
lehetővé tegyük, hogy meghozzák azokat a 
műszaki intézkedéseket, amelyek az 
európai szabvány létrehozását követően a 
jelen irányelv rendelkezéseinek való 
megfeleléshez szükségesek, 48 hónapos 
átültetési határidő indokolt.

(18) Annak érdekében, hogy az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők számára 
lehetővé tegyük, hogy meghozzák azokat a 
műszaki intézkedéseket, amelyek az 
európai szabvány létrehozását követően a 
jelen irányelv rendelkezéseinek való 
megfeleléshez szükségesek, a központi 
kormányzati hatóságok és központi 
beszerző szervek esetében a szabvány 
kihirdetésétől számított 12 hónapos, a 
központi szint alatti ajánlatkérő szervek és 
ajánlatkérők esetében pedig a szabvány 
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kihirdetésétől számított 24 hónapos
átültetési határidő indokolt.

Or. de

Indokolás

(Lásd a 6. cikk (1) bekezdésének módosítását): A szerző támogatja az előadó lépcsőzetes 
átültetési határidőkre irányuló javaslatát, amely figyelembe veszi a kisebb ajánlatkérő szervek 
sajátos igényeit, ezt azonban túl hosszúnak tartja. Mivel a szabvány csupán az elektronikus 
számlához szükséges adatelemek felsorolását tartalmazza, viszonylag csekély alkalmazkodási 
költségekkel kell számolni az ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek esetében. Így a rövidebb 
átültetési határidők reálisabbnak tűnnek.

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

Irányelvre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) Az elektronikus számlázás 
egységesítése összhangban van az uniós 
elektronikus beszerzésre vonatkozó uniós 
jog, valamint nemzeti és nemzetközi jog 
kialakításával.

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) A strukturális alapokból az e-
közbeszerzés európai bevezetésének 
támogatására előirányzott forrásoknak 
támogatniuk kell az elektronikus 
számlázás közbeszerzéseknél történő 
alkalmazását is.
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Or. de

Módosítás 53
Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A 45/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet11a 28. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban sor került az 
európai adatvédelmi biztossal folytatandó 
konzultációra, és a biztos 2013. november 
11-én véleményt nyilvánított.
_____________
11a Az Európai Parlament és a Tanács 
45/2001/EK rendelete (2000. december 
18.) a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok 
szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 
1. o.)..

Or. de

Módosítás 54
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt az irányelvet a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelvvel, a [2004/17/EK 
irányelvet felváltó] irányelvvel vagy a 
2009/81/EK irányelvvel összhangban 
odaítélt szerződések teljesítésének 
eredményeként kibocsátott elektronikus 
számlákra kell alkalmazni.

Ezt az irányelvet a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelvvel, a [2004/17/EK 
irányelvet felváltó] irányelvvel, a 
2009/81/EK irányelvvel vagy a 
koncessziós szerződésekről szóló 
irányelvvel [… irányelv] összhangban 
odaítélt szerződések teljesítésének 
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eredményeként kibocsátott elektronikus 
számlákra kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 55
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt az irányelvet a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelvvel, a [2004/17/EK 
irányelvet felváltó] irányelvvel vagy a 
2009/81/EK irányelvvel összhangban
odaítélt szerződések teljesítésének 
eredményeként kibocsátott elektronikus 
számlákra kell alkalmazni.

Ezt az irányelvet azon odaítélt szerződések 
teljesítésének eredményeként kibocsátott 
elektronikus számlákra kell alkalmazni, 
amelyekre a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelv, a [2004/17/EK 
irányelvet felváltó] irányelv vagy a 
2009/81/EK irányelv alkalmazandó.

Ezen irányelv 4. cikke nem alkalmazandó, 
ha az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő 
szerv a biztonság érdekében szükségesnek 
tartja az ezen irányelvvel vagy a 
2009/81/EK irányelv 16. cikkével nem 
összeegyeztethető számlaformátumok 
használatát vagy más számlázási 
követelmények bevezetését.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi az esetlegesen felmerülő alkalmi, egyedi esetekre vonatkozó 
biztonsági szempontokat, különösen, ha a honvédelem és biztonság területén végzett 
közbeszerzésről szóló 2009/81/EK irányelv bekerül ezen irányelv alkalmazási körébe.

Módosítás 56
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „elektronikus számla”: bármilyen 
elektronikus formátumban kibocsátott és 
átvett számla;

1. „elektronikus számla”: bármilyen 
elektronikus formátumban kibocsátott, 
továbbított és átvett számla, amely 
lehetővé teszi az elektronikus feldolgozást;

Or. en

Indokolás

A módosítás az „elektronikus” követelményt hangsúlyozza.

Módosítás 57
Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „központi kormányzati hatóságok”: a 
[2004/18/EK irányelvet felváltó] irányelv 
2. cikkének 2. pontjában meghatározott 
központi kormányzati hatóságok;

Or. de

Indokolás

Szükséges kiigazítás a lépcsőzetes átültetési rendelkezések új szövegének megfelelően, amely a 
központi ajánlatkérő szervek számára is 18 hónapos határidőt ír elő.

Módosítás 58
Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. „központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek”: a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelv 2. cikkének 3. pontjában 
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meghatározott, központi szint alatti 
ajánlatkérő szerv;

Or. de

Indokolás

Szükséges kiigazítás a lépcsőzetes átültetési rendelkezések új szövegének megfelelően, amely a 
központi ajánlatkérő szervek számára is 18 hónapos határidőt ír elő.

Módosítás 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c. „központi beszerző szervek”: a 
[2004/18/EK irányelvet felváltó] irányelv 
2. cikkének 10. pontjában meghatározott 
központi beszerző szervek;

Or. de

Indokolás

Szükséges kiigazítás a lépcsőzetes átültetési rendelkezések új szövegének megfelelően, amely a 
központi ajánlatkérő szervek számára is 18 hónapos határidőt ír elő.

Módosítás 60
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság rögzíti, hogy az elektronikus 
magszámla szemantikai adatmodelljére 
vonatkozó európai szabványnak
műszakilag semlegesnek kell lennie, és 
garantálnia kell a személyes adatok 
védelmét a 95/46/EK irányelvvel 

A Bizottság rögzíti, hogy az elektronikus 
magszámla szemantikai adatmodelljére 
vonatkozó európai szabványnak meg kell 
felelnie legalább a következő 
követelményeknek:
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összhangban.
a) műszakilag semleges;
b) figyelembe veszi a személyes adatok 
védelmének szükségességét a 95/46/EK 
irányelvvel összhangban;
c) kialakítását tekintve alkalmas a 
vállalkozások közötti ügyletekben való 
felhasználásra;
d) összhangban van az elektronikus 
számlázásra vonatkozó nemzetközi 
szabványokkal;
e) lehetővé teszi a célhoz kötött, 
felhasználóbarát és rugalmas e-
számlázási rendszerek létrehozását;
f) nem érinti a 2006/112/EK irányelv 
rendelkezéseit;
g) nem jár többletköltségekkel.

Or. en

Módosítás 61
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rögzíti, hogy az elektronikus 
magszámla szemantikai adatmodelljére 
vonatkozó európai szabványnak 
műszakilag semlegesnek kell lennie, és 
garantálnia kell a személyes adatok 
védelmét a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban.

A Bizottság rögzíti, hogy az elektronikus 
magszámla szemantikai adatmodelljére 
vonatkozó európai szabványnak 
tartalmaznia kell a mellékletben felsorolt 
elemeket, és eleget kell tennie legalább a 
következő követelményeknek:

– műszakilag semleges;
– garantálja a személyes adatok védelmét 
a 95/46/EK irányelvvel, valamint a 
beépített adatvédelem, az arányosság és az 
adatminimalizálás elvével összhangban;

– figyelembe veszi a kis- és 
középvállalkozások, valamint a központi 
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szint alatti ajánlatkérők és ajánlatkérő 
szervek sajátos igényeit;
– alkalmas a vállalkozások közötti 
kereskedelmi ügyletekben való 
felhasználásra;
– összeegyeztethető a vonatkozó 
nemzetközi szabványokkal.

Or. de

Indokolás

(Lásd a (6) preambulumbekezdés módosítását): Ennek az irányelvnek pontosabb előírásokat 
kellene tartalmaznia a Bizottság által az európai szabványügyi szervezetnek adott megbízás 
tartalmát illetően. Az új szabványnak például figyelembe kellene vennie a csak korlátozott 
személyzettel és pénzügyi eszközökkel rendelkező kis- és középvállalkozások, valamint kisebb 
ajánlatkérő szervek sajátos igényeit. Az adatvédelmi kritériumokat az európai adatvédelmi 
biztos ajánlásai szerint ki kell egészíteni.

Módosítás 62
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rögzíti, hogy az elektronikus 
magszámla szemantikai adatmodelljére 
vonatkozó európai szabványnak
műszakilag semlegesnek kell lennie, és 
garantálnia kell a személyes adatok 
védelmét a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban.

A Bizottság rögzíti, hogy az elektronikus 
magszámla szemantikai adatmodelljére 
vonatkozó európai szabványnak meg kell 
felelnie legalább a következő 
követelményeknek:

– műszakilag semleges;

– átjárható;
– figyelembe veszi a személyes adatok 
95/46/EK irányelvvel összhangban történő
védelmének szükségességét, a beépített 
adatvédelmi megközelítést, valamint az 
arányosság, az adatminimalizálás és a 
célhoz kötöttség elvét.

Or. en
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Indokolás

A szabványnak meg kell felelnie az IT-tervezés bevett gyakorlatainak.

Módosítás 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rögzíti, hogy az elektronikus 
magszámla szemantikai adatmodelljére 
vonatkozó európai szabványnak 
műszakilag semlegesnek kell lennie, és 
garantálnia kell a személyes adatok 
védelmét a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban.

A Bizottság rögzíti, hogy az elektronikus 
magszámla szemantikai adatmodelljére 
vonatkozó európai szabványnak 
műszakilag semlegesnek kell lennie, és 
garantálnia kell a személyes adatok 
védelmét a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban. Ezt a szabványt legalább 
háromévente felül kell vizsgálni.

Or. pl

Indokolás

A szabványnak jobban tükröznie kell a műszaki haladást.

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amint az illetékes európai 
szabványügyi szervezet befejezte az 
elektronikus számla alapvető elemeinek 
szemantikai adatmodelljére vonatkozó 
európai szabvány kidolgozását, és a 
Bizottság ellenőrizte a szabvány 
megbízással való összhangját, a Bizottság 
egy 6 hónapos időszakon belül 
megvizsgálja a szabvány gyakorlati 
alkalmazását, ahogy az a végfelhasználó 
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számára alkalmazás céljából 
rendelkezésre áll (különösen a gyakorlati 
használhatóság, a felhasználóbarát jelleg 
és a lehetséges bevezetési költségek 
kritériumai tekintetében). A vizsgálati 
eljárás lezárását követő egy hónapon belül 
a Bizottság erről vizsgálati jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé.

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új) – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság eltekinthet a vizsgálati 
eljárástól, ha a szabvány e cikkben 
említett kidolgozása során a Bizottság 
vagy az illetékes szabványügyi szervezet a 
szabvánnyal szemben támasztott 
követelmények alapján már vizsgálta a 
szabvány gyakorlati alkalmazását.

Or. de

Indokolás

Ha már a szabvány európai szabványügyi szervezet általi kidolgozása során lezárult a 
felhasználók általi vizsgálati szakasz, el lehet tekinteni az újabb vizsgálati szakasztól.

Módosítás 66
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felkérést (2) Ha az (1) bekezdés szerinti felkérést 
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követően kidolgozott európai szabvány 
megfelel a felkérésben foglalt 
követelményeknek, a Bizottság az európai 
szabványra történő hivatkozást közzéteszi 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

követően kidolgozott európai szabvány 
megfelel a felkérésben foglalt 
követelményeknek, a Bizottság az európai 
szabványra történő hivatkozást – a 
szintaxisok jóváhagyott listájával együtt –
közzéteszi az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a Bizottság végrehajtási aktus 
útján megállapítja, hogy az (1) 
bekezdésben említett megbízás keretében 
kidolgozott európai szabvány összhangban 
van az ezen irányelv mellékletében 
felsorolt követelményekkel, a Bizottság 
kezdeményezi a hivatkozás Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való közzétételét.
Az (1) bekezdésben említett végrehajtási 
aktusok elfogadása a 5a. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás szerint történik.

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az elektronikus számla alapvető 
elemeinek szemantikai adatmodelljére 
vonatkozó európai szabvány megfelel a 
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2006/112/EK tanácsi rendelet 
rendelkezéseinek.

Or. de

Módosítás 69
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
(1) A Bizottság felkéri az illetékes európai 
szabványügyi szervezetet, hogy a 
szemantikai adatszabvány használatának 
elősegítése érdekében adja meg a 
szemantikai adatmodellre vonatkozó 
európai szabványnak megfelelő, 
korlátozott számú szintaxisok, valamint a 
továbbítás átjárhatóságára vonatkozó 
ajánlások listáját.
(2) A Bizottság [az 5a. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban elfogadott] 
végrehajtási aktusok útján jóváhagyja az 
európai szabványnak megfelelő 
szintaxisok korlátozott listáját. A listában 
meghatározott szintaxisok számának 
korlátozása érdekében, valamint a teljes 
körű és folyamatos átjárhatóság 
biztosítása céljából a Bizottság jogosult 
[az 5a. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban] felülvizsgálni a szintaxisok 
jóváhagyott listáját.

Or. en

Módosítás 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az európai szabvány gondozása és 

továbbfejlesztése
A Bizottság megbízhatja a megfelelő 
európai szabványügyi szervezetet az 
elektronikus számla alapvető elemeinek 
szemantikai adatmodelljére vonatkozó 
európai szabvány átdolgozásával. Ez a 
megbízás a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően történik.

Or. de

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazás kap arra, hogy 
az 5b. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el a 3. cikk 
(2b) bekezdése, a 3a. cikk (1) bekezdése és 
az e rendelet mellékletében felsorolt, az 
elektronikus számla alapvető elemeinek 
szemantikai adatmodelljére vonatkozó 
európai szabvánnyal szembeni 
követelmények módosításai tekintetében.

Or. de

Módosítás 72
Malcolm Harbour
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok biztosítják, hogy az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők nem 
tagadják meg az azon európai szabványnak 
megfelelő elektronikus számlák fogadását, 
amelynek hivatkozását a 3. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően közzétették.

A tagállamok biztosítják, hogy az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 
képesek befogadni és feldolgozni, illetve 
egyéb módon nem utasítják el az 
elektronikus magszámla szemantikai 
adatmodelljére vonatkozó azon európai 
szabványnak megfelelő elektronikus 
számlákat, amelynek hivatkozását a 3. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően közzétették, 
és amelyek megfelelnek a 3. cikk szerint 
közzétett listában szereplő valamelyik 
szintaxisnak.

Or. en

Indokolás

A módosítás általában véve javítja az egyértelműséget és pontosságot, és elismeri, hogy az 
irányelvnek immár ki kell terjednie a szintaxisokra és a szemantikai szabványokra is.

Módosítás 73
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Adatvédelem

(1) Ez az irányelv nem érinti az európai és 
nemzeti jogszabályok alkalmazandó 
adatvédelmi rendelkezéseit, és ezek a 
rendelkezések az elektronikus számlázás 
területére is alkalmazandók.
(2) Az európai és nemzeti jog eltérő 
rendelkezése hiányában, valamint a 
95/46/EK irányelv 13. cikke szerinti 
megfelelő védintézkedések sérelme nélkül 
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a személyes adatok kizárólag az 
elektronikus számlák feldolgozására, 
illetve az azzal összeegyeztethető célokra 
használhatók fel.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus számlázás keretében gyűjtött 
személyes adatoknak az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság céljából a 95/46/EK 
irányelv 13. cikke szerinti megfelelő 
védintézkedések sérelme nélkül történő 
közzétételére vonatkozó szabályok 
összhangban vannak a közzététel céljával 
és a magánélet védelmével.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás az európai adatvédelmi biztos 2013. november 11-i véleményében 
megfogalmazott ajánlásokon alapul.

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az európai szabvánnyal szembeni 

hivatalos kifogások
(1) Amennyiben egy tagállam vagy az
Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy az 
európai szabvány nem felel meg teljes 
mértékben az ezen irányelv 3. cikkének
(2b) bekezdésében, 3a. cikkének (1) 
bekezdésében és mellékletében 
meghatározott követelményeknek, akkor 
ez a tagállam vagy az Európai Parlament 
részletes magyarázatokat mellékelve 
értesíti erről a Bizottságot, a Bizottság 
pedig az (új) 5a. cikk szerinti bizottsággal 
folytatott konzultációt, illetve az adott 
ágazat szakértőivel folytatott egyéb 
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konzultációt követően határoz arról, hogy
a) közzéteszi, nem teszi közzé vagy 
korlátozásokkal teszi közzé a szóban forgó 
európai szabványra vonatkozó 
hivatkozásokat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában;
b) fenntartja, korlátozásokkal tartja fenn 
vagy visszavonja a szóban forgó európai 
szabványra vonatkozó hivatkozásokat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.
(2) A Bizottság honlapján közzéteszi és 
rendszeresen frissíti az európai 
szabványról szóló információkat, 
amennyiben annak tekintetében a (1) 
bekezdés szerint határozat született.
(3) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
döntéséről tájékoztatja az érintett európai 
szabványügyi szervezetet, és szükség 
esetén a szóban forgó európai szabvány 
felülvizsgálatát kéri.
(4) A (1) bekezdés a) pontjában említett 
határozatot az 5a. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás 
szerint kell elfogadni.
(5) A (1) bekezdés b) pontjában említett 
határozatot az 5a. cikk (3) bekezdésében 
említett tanácsadó vizsgálati eljárás 
szerint kell elfogadni.

Or. de

Módosítás 75
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Hivatalos kifogások

(1) Amennyiben egy tagállam vagy az 
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Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy az 
elektronikus magszámla szemantikai 
adatmodelljére vonatkozó európai 
szabvány nem felel meg teljes mértékben a 
szabvány által szabályozandó és a 3. cikk 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
és a mellékletben meghatározott 
követelményeknek, akkor részletes 
magyarázatokat mellékelve értesíti erről a 
Bizottságot, a Bizottság pedig az 5b. 
cikkben említett bizottsággal folytatott 
konzultációt követően határoz arról, hogy
a) közzéteszi, nem teszi közzé vagy 
korlátozásokkal teszi közzé az 
elektronikus magszámla szemantikai 
adatmodelljére vonatkozó európai 
szabványra vonatkozó hivatkozásokat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában;
b) fenntartja, korlátozásokkal tartja fenn 
vagy visszavonja az elektronikus 
magszámla szemantikai adatmodelljére 
vonatkozó európai szabványra vonatkozó 
hivatkozásokat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.
(2) A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
döntéséről tájékoztatja az érintett európai 
szabványügyi szervezetet, és szükség 
esetén az elektronikus magszámla 
szemantikai adatmodelljére vonatkozó 
európai szabvány felülvizsgálatát kéri.
(3) A (1) bekezdés a) pontjában említett 
határozatot az 5b. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás
szerint kell elfogadni.
(4) A (1) bekezdés b) pontjában említett 
határozatot az 5b. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Mivel a szabványosításról szóló rendelet 11. cikke csak a harmonizált szabványokra 
vonatkozik, az e-számlázásról szóló új szabvány pedig nem minősül annak, hasonló 
rendelkezéseket kell beépíteni ebbe az irányelvbe, hogy az Európai Parlament és a tagállamok 
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hivatalos kifogást emelhessenek az új szabvánnyal szemben.

Módosítás 76
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A bizottsági eljárás

A Bizottság munkáját egy 
vizsgálóbizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet értelmében vett 
bizottságnak minősül.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét 
kell alkalmazni.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Végrehajtási szabályok

(1) A Bizottságot az 1025/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel11a létrehozott bizottság 
támogatja.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet11b 4. cikke alkalmazandó.
(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikke 
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alkalmazandó.
____________
11a Az Európai Parlament és a Tanács 
1025/2012/EU rendelete (2012. október 
25.) az európai szabványosításról, a 
89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK 
és a 2009/105/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 
87/95/EGK tanácsi határozat és az 
1673/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. 
o.)
11b Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 
16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 
13. o.)

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a végrehajtási aktusok bevezetéséhez. Az 1025/2012/EU rendelet 22. cikkének 
(1) bekezdése szerint létrehozott bizottság ugyanaz a bizottság, amellyel a Bizottság a 
szabványra adott eredeti megbízásról konzultál.

Módosítás 78
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk
A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot munkájában egy 
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bizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet11c értelmében vett 
bizottságnak minősül.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.
(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.
____________
11c Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 
16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 
13. o.).

Or. en

(Lásd ugyanezen szerző módosítását, amely bevezeti a „hivatalos kifogásról” szóló 5a. 
cikket.)

Indokolás

A meglévő szabvány elleni kifogásokra vonatkozó korlátozásoknak szigorúabbaknak kell 
lenniük, mint a közzététel előtt álló szabványok elleni kifogások esetében. Ezért az első 
esetben a vizsgálóbizottsági eljárást, a másodikban pedig a tanácsadó bizottsági eljárást 
helyénvaló alkalmazni.

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

Irányelvre irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. cikk
Felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 



AM\1009911HU.doc 35/40 PE523.101v01-00

HU

gyakorlásának feltételeit e cikk határozza 
meg.
(2) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó, 3b.
cikkben említett felhatalmazás a 
Bizottságot ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjától 
határozatlan időre illeti meg.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 3b. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 
aktus elfogadásáról.
(5) A 3b. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak két 
hónappal meghosszabbítható.

Or. de

Módosítás 80
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb a hatálybalépést követő 48
hónapon belül megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb európai szabvány 
hivatkozásának az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő 18 hónapon belül megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét a tagállamok 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

A tagállamok ezeket a törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseket az 
európai szabvány hivatkozásának az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő 19. hónap első napjától 
kezdve alkalmazzák a központi 
kormányzati hatóságokra és a központi 
beszerző szervekre. A tagállamok ezeket a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket az európai szabvány 
hivatkozásának az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő 37. hónap első napjától kezdve 
alkalmazzák a központi szint alatti 
ajánlatkérőkre és ajánlatkérő szervekre. 

Or. de

Indokolás

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.
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Módosítás 81
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb a hatálybalépést követő 48 
hónapon belül megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Or. de

(Lásd a 6. cikk (1) bekezdése 1a. (új) albekezdésének módosítását)

Indokolás

A szerző támogatja az előadó lépcsőzetes átültetési határidőkre irányuló javaslatát, amely 
figyelembe veszi a kisebb ajánlatkérő szervek sajátos igényeit, ezt azonban túl hosszúnak 
tartja. Mivel a szabvány csupán az elektronikus számlához szükséges adatelemek felsorolását 
tartalmazza, viszonylag csekély alkalmazkodási költségekkel kell számolni az ajánlatkérők és 
ajánlatkérő szervek esetében. Így a rövidebb átültetési határidők reálisabbnak tűnnek.

Módosítás 82
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb a hatálybalépést követő 48
hónapon belül megfeleljenek. 
E rendelkezések szövegét haladéktalanul 
közlik a Bizottsággal.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az 
európai szabványra vonatkozó 
hivatkozások és a jóváhagyott szintaxisok 
listájának az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában a 3. cikk (2) bekezdése alapján 
történő közzétételét követő 12 hónapon 
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belül megfeleljenek. E rendelkezések 
szövegét haladéktalanul közlik a 
Bizottsággal.

Or. en

Módosítás 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb a hatálybalépést követő 48
hónapon belül megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb a hatálybalépést követő 36
hónapon belül megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

Or. pl

Módosítás 84
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai szabványnak a 3. cikk (2) 
bekezdése szerinti közzétételét követően a 
központi kormányzati hatóságoknak és 
beszerző szerveknek 12 hónapja, a 
központi szint alatti ajánlatkérő 
szerveknek és ajánlatkérőknek pedig 24 
hónapja van, hogy megfeleljenek ennek a 
kötelezettségnek.

Or. de

(Lásd a (18) preambulumbekezdés módosítását.)
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Indokolás

A szerző támogatja az előadó lépcsőzetes átültetési határidőkre irányuló javaslatát, amely 
figyelembe veszi a kisebb ajánlatkérő szervek sajátos igényeit, ezt azonban túl hosszúnak 
tartja. Mivel a szabvány csupán az elektronikus számlához szükséges adatelemek felsorolását 
tartalmazza, viszonylag csekély alkalmazkodási költségekkel kell számolni az ajánlatkérők és 
ajánlatkérő szervek esetében. Így a rövidebb átültetési határidők reálisabbnak tűnnek.

Módosítás 85
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az európai szabványnak a 3. cikk (2) 
bekezdése szerinti közzétételét követően a 
központi kormányzati hatóságoknak 36 
hónapja, a központi szint alatti 
ajánlatkérő szerveknek és 
ajánlatkérőknek pedig 48 hónapja van, 
hogy megfeleljenek ennek a 
kötelezettségnek.

Or. de

Indokolás

A tagállamok általi átültetés határidejét össze kell kapcsolni a szabvány közzétételével, és 
annak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy az átállás során felmerülő várható igények 
fényében lehetővé tegyék a jogi és technikai átállást, különösen a központi szint alatti 
ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek esetében.

Módosítás 86
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023. június 30-ig 
megvizsgálja a jelen irányelv által a belső 
piacra és az elektronikus számlázás 
közbeszerzések területén való 
alkalmazására gyakorolt hatásokat, és 

A Bizottság 2023. június 30-ig 
megvizsgálja a jelen irányelv által a belső 
piacra és az elektronikus számlázás 
közbeszerzések területén való 
alkalmazására gyakorolt hatásokat, és 



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

HU

jelentést készít azokról az Európai 
Parlament és a Tanács számára. E jelentést 
adott esetben jogalkotási javaslat is kíséri.

jelentést készít azokról az Európai 
Parlament és a Tanács számára. E jelentést 
adott esetben a további szükséges 
intézkedésekkel kapcsolatos költség-
haszon elemzés is kíséri.

Or. en

Indokolás

Mielőtt további kiigazításokat javasolnának ezen uniós irányelvhez, a Bizottságnak eleget kell 
tennie a jobb szabályozás elvének, és ellenőriznie kell, hogy megalapozott-e a további 
kiigazítás.


