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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant užtikrinti vienodas šios 
direktyvos įgyvendinimo sąlygas Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/20112a; 
____________
2a 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).

Or. de

Pakeitimas 35
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Komisija turėtų taikyti atitinkamas 
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 
dėl Europos standartizacijos3 nuostatas ir 
paprašyti Europos standartizacijos 
organizacijos parengti pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros semantinio 

(6) Komisija turėtų taikyti atitinkamas 
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 
dėl Europos standartizacijos3 nuostatas ir 
paprašyti Europos standartizacijos 
organizacijos parengti pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros semantinio 
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duomenų modelio Europos standartą. 
Šiame prašyme atitinkamai Europos 
standartizacijos organizacijai Komisija 
turėtų reikalauti, kad Europos standartas 
būtų technologiškai neutralus, kad būtų 
išvengta bet kokio konkurencijos 
iškraipymo. Kadangi elektroninėse 
sąskaitose faktūrose gali būti nurodyti 
asmens duomenys, Komisija turėtų taip pat 
reikalauti, kad tokiu Europos standartu 
būtų garantuojama asmens duomenų 
apsauga laikantis 1995 m. spalio 24 d. 
Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo4. Be šių 
minimalių reikalavimų Komisija savo 
prašyme atitinkamai Europos
standartizacijos organizacijai taip pat 
turėtų nustatyti kitus reikalavimus, 
susijusios su tokio Europos standarto 
turiniu, ir jo priėmimo terminą;

duomenų modelio Europos standartą. 
Šiame prašyme atitinkamai Europos 
standartizacijos organizacijai Komisija 
turėtų reikalauti, kad Europos standartas 
būtų technologiškai neutralus, kad būtų 
išvengta bet kokio konkurencijos
iškraipymo. Kadangi elektroninėse 
sąskaitose faktūrose gali būti nurodyti 
asmens duomenys, Komisija turėtų taip pat 
reikalauti, kad tokiu Europos standartu 
būtų garantuojama asmens duomenų 
apsauga laikantis 1995 m. spalio 24 d. 
Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo4 ir laikomasi 
pritaikytosios duomenų apsaugos (angl. 
data protection by design), 
proporcingumo ir minimalaus duomenų 
rinkimo principų. Europos standartą 
turėtų galėti be didelių sąnaudų pritaikyti 
taip pat mažosios ir vidutinės įmonės bei 
nedidelės perkančiosios organizacijos ir 
nedideli perkantieji subjektai, kurių 
personalas ir lėšos riboti. Be to, Europos 
standartas turėtų būti tinkamas naudoti 
privačių įmonių komerciniuose 
sandoriuose, siekiant išvengti papildomų 
išlaidų. Pagaliau Europos standartas 
turėtų būti suderinamas su susijusiais 
tarptautiniais standartais, siekiant 
išvengti techninių patekimo į rinką 
kliūčių tiekėjams iš trečiųjų šalių;

__________________ __________________
3 OL L 316, 2012 11 14, p. 12. 3 OL L 316, 2012 11 14, p. 12.
4 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 4 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Or. de

(Žr. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Šioje direktyvoje turėtų būti tiksliau nurodytas Komisijos įgaliojimo kreiptis į Europos 
standartizacijos organizaciją turinys. Pavyzdžiui, naujajame Europos standarte turėtų būti 
atsižvelgiama į ypatingus mažųjų ir vidutinių įmonių bei nedidelių perkančiųjų subjektų, kurių
personalas ir lėšos riboti, poreikius. Duomenų apsaugos kriterijai turėtų būti papildyti 
remiantis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacijomis.
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Pakeitimas 36
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Komisija turėtų taikyti atitinkamas 
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 
dėl Europos standartizacijos3 nuostatas ir 
paprašyti Europos standartizacijos 
organizacijos parengti pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros semantinio 
duomenų modelio Europos standartą. 
Šiame prašyme atitinkamai Europos 
standartizacijos organizacijai Komisija 
turėtų reikalauti, kad Europos standartas 
būtų technologiškai neutralus, kad būtų 
išvengta bet kokio konkurencijos 
iškraipymo. Kadangi elektroninėse 
sąskaitose faktūrose gali būti nurodyti 
asmens duomenys, Komisija turėtų taip pat 
reikalauti, kad tokiu Europos standartu 
būtų garantuojama asmens duomenų 
apsauga laikantis 1995 m. spalio 24 d. 
Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo4. Be šių 
minimalių reikalavimų Komisija savo 
prašyme atitinkamai Europos 
standartizacijos organizacijai taip pat turėtų 
nustatyti kitus reikalavimus, susijusios su 
tokio Europos standarto turiniu, ir jo 
priėmimo terminą;

(6) Komisija turėtų taikyti atitinkamas 
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 
dėl Europos standartizacijos3 nuostatas ir 
paprašyti Europos standartizacijos 
organizacijos parengti pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros semantinio 
duomenų modelio Europos standartą. 
Šiame prašyme atitinkamai Europos 
standartizacijos organizacijai Komisija 
turėtų reikalauti, kad Europos standartas 
būtų technologiškai neutralus, kad būtų 
išvengta bet kokio konkurencijos 
iškraipymo. Kadangi elektroninėse 
sąskaitose faktūrose gali būti nurodyti 
asmens duomenys, Komisija turėtų taip pat 
reikalauti, kad tokiu Europos standartu 
būtų garantuojama asmens duomenų 
apsauga laikantis 1995 m. spalio 24 d. 
Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo4. Be šių 
minimalių reikalavimų Komisija savo 
prašyme atitinkamai Europos 
standartizacijos organizacijai taip pat turėtų 
nustatyti kitus reikalavimus, susijusios su 
tokio Europos standarto turiniu, ir jo 
priėmimo terminą; 

__________________ __________________
3 OL L 316, 2012 11 14, p. 12. 3 OL L 316, 2012 11 14, p. 12.
4 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 4 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Or. en

Pagrindimas

Duomenų standartu neįmanoma užtikrinti duomenų apsaugos; tai priklauso nuo procesų, 



PE523.101v01-00 6/39 AM\1009911LT.doc

LT

asmenų ir sistemų, tvarkančių ir laikančių duomenis. Standartas gali padėti lengviau 
atpažinti asmens duomenis.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant atsižvelgti į technologinę 
pažangą ir teisėkūros raidą, Komisijai 
turėtų būti suteiktas įgaliojimas pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti teisės aktus dėl šioje 
direktyvoje išdėstytų reikalavimų, keliamų 
elektroninės sąskaitos faktūros 
pagrindinių elementų semantinio 
duomenų modelio Europos standartui, 
pritaikymo. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama 
jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 38
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pagrindinės elektroninės sąskaitos 
faktūros semantinio duomenų modelio 
Europos standartas turėtų būti paremtas 
egzistuojančiomis specifikacijomis, visų 
pirma įskaitant tas, kurias parengė tokios 

(7) pagrindinės elektroninės sąskaitos 
faktūros semantinio duomenų modelio 
Europos standartas turėtų būti paremtas 
egzistuojančiomis specifikacijomis, visų 
pirma įskaitant tas, kurias parengė tokios 
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Europos arba tarptautinės organizacijos 
kaip CEN (CWA 16356 ir CWA 16562), 
ISO (finansinė sąskaita faktūra, grindžiama 
ISO 20022 metodika) ir UN/CEFACT (CII 
v. 2.0). 2.0). Pagal jį neturėtų būti 
reikalaujama elektroninių parašų. Tokiame 
Europos standarte turėtų būti nustatyti 
semantiniai duomenų elementai, visų pirma 
nurodantys papildomus pardavėjo ir 
pirkėjo duomenis, proceso identifikacijos 
numerį, sąskaitos faktūros rekvizitus, 
duomenis apie prekes arba paslaugas, 
informaciją apie pristatymą, mokėjimo 
rekvizitus ir sąlygas; Jis turėti būti 
suderinamas su egzistuojančiais mokėjimo 
standartais, kad būtų galima automatiškai 
vykdyti mokėjimą;

Europos arba tarptautinės organizacijos 
kaip CEN (CWA 16356 ir CWA 16562), 
ISO (finansinė sąskaita faktūra, grindžiama 
ISO 20022 metodika) ir UN/CEFACT (CII 
v. 2.0). 2.0). Pagal jį neturėtų būti 
reikalaujama elektroninių parašų. 
Naudodamasi savo įgaliojimais, 
atitinkama Europos standartizacijos 
organizacija taip pat turėtų atsižvelgti į 
didelio masto bandomųjų projektų, 
įgyvendintų pagal Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrosios programos politikos 
rėmimo programą, rezultatus ir bet kurių 
kitų atitinkamų įstaigų ir organizacijų 
e. sąskaitų faktūrų išrašymo 
specifikacijas, plačiai naudojamas verslo 
bendruomenėje. Tokiame Europos 
standarte turėtų būti nustatyti semantiniai 
duomenų elementai, visų pirma nurodantys 
papildomus pardavėjo ir pirkėjo duomenis, 
proceso identifikacijos numerį, sąskaitos 
faktūros rekvizitus, duomenis apie prekes 
arba paslaugas, informaciją apie 
pristatymą, mokėjimo rekvizitus ir sąlygas; 
Jis turėti būti suderinamas su 
egzistuojančiais mokėjimo standartais, kad 
būtų galima automatiškai vykdyti 
mokėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Taip bus lengviau užtikrinti, kad rengiant naują standartą būtų atsižvelgiama į šioje srityje 
jau nuveiktą darbą ir naudojimą, todėl labiau tikėtina, kad standartas bus naudingas ir 
aktualus.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Komisija, pagal Europos 
standartizacijos procedūrą priėmusi 
naująjį Europos standartą, turėtų jį 
išbandyti praktiškai. Bandomajame etape 
Komisija turėtų apibūdinti ir patikrinti, 
kaip standartas – tokia forma, kokia jį turi 
taikyti galutiniai naudotojai –
pritaikomas, ypač atsižvelgdama į 
patogumą vartotojui ir praktiškumą bei 
apskaičiuodama galimas įgyvendinimo 
išlaidas;

Or. de

Pakeitimas 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) kad vykdant viešuosius pirkimus 
naudoti elektronines sąskaitas faktūras 
būtų naudinga ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, Europos standartas turėtų būti 
aiškus, patogus vartotojams ir lengvai 
pritaikomas;

Or. de

Pakeitimas 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) valstybės narės direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę etape turėtų atsižvelgti į 
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mažųjų ir vidutinių įmonių bei mažų 
perkančiųjų subjektų poreikius ir teikti 
reikiamą paramą ne tik perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams, bet ir tiekėjams, kad naujuoju 
Europos standartu būtų galima naudotis. 
Taip pat reikėtų numatyti mokymo 
priemones, visų pirma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms;

Or. de

Pakeitimas 42
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Europos standartizacijos 
organizacijos reguliariai persvarsto ir 
prireikus atnaujina Europos standartą 
siekdamos reaguoti į technologines 
naujoves. Atsižvelgdama į spartų tokių 
naujovių pobūdį informacinių ir ryšių 
technologijų sektoriuje, Komisija gali 
paprašyti atitinkamą Europos 
standartizacijos organizaciją reguliariai 
persvarstyti ir atnaujinti standartą 
atsižvelgiant į šias naujoves ir užtikrinti 
tolesnį sąveikumą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu ketinama padėti užtikrinti standarto naudingumą ir neleisti standartui pasenti.

Pakeitimas 43
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai neturėtų atsisakyti 
priimti tokį bendrą Europos standartą 
atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras 
dėl to, kad jos neatitinka kitų techninių 
reikalavimų (pavyzdžiui, nacionalinių ar 
sektoriui būdingų specifinių reikalavimų);

(9) perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai neturėtų atsisakyti 
priimti tokį bendrą Europos standartą
atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras 
dėl to, kad jos neatitinka kitų techninių 
reikalavimų (pavyzdžiui, nacionalinių ar 
sektoriui būdingų specifinių reikalavimų).
Tačiau perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai turėtų išlaikyti teisę 
prieš sumokėdami sąskaitą faktūrą 
patikrinti, ar elektroninės sąskaitos 
faktūros turinys tinkamai atspindi visą 
verslo operacijos informaciją. Pareiga 
neatsisakyti priimti elektroninių sąskaitų 
faktūrų pagal šią direktyvą neturi 
poveikio Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su 
pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal 
komercinius sandorius, 4 straipsniui;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu ketinama aiškiai nustatyti, kad pareiga priimti e. sąskaitą faktūrą taikoma tik 
techniniams standartams. Direktyva neturi poveikio platesniems komerciniams klausimams ar 
tuo labiau nėra viršesnė juos reglamentuojant, pavyzdžiui, sprendžiant, ar sąskaita iš esmės 
yra galiojanti.

Pakeitimas 44
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) savo 2013 m. lapkričio 11 d. 
nuomonėje Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas pateikė 
rekomendacijas dėl pakankamos 
duomenų apsaugos užtikrinimo perkeliant 
šią direktyvą į nacionalinę teisę. Į šias 
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rekomendacijas turėtų būti atsižvelgiama 
rengiant Europos standartą ir 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams tvarkant 
asmens duomenis. Visų pirma turėtų būti 
užtikrinama, kad esami duomenų 
apsaugos teisės aktai būtų taikomi ir 
elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo 
srityje, o asmens duomenų skelbimas 
skaidrumo ir atskaitomybės tikslais turėtų 
būti suderinamas su privatumo apsauga;

Or. de

(Žr. 3 straipsnio 1 dalies ir 4a straipsnio pakeitimus.)

Pagrindimas

Tvarkant elektronines sąskaitas faktūras reikia tvarkyti ir asmeninę informaciją. Todėl 
duomenų apsauga elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo srityje yra labai svarbi.

Pakeitimas 45
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ši direktyva turėtų būti taikoma 
perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų 
subjektų gautoms ir išrašytoms 
elektroninėms sąskaitoms faktūroms, 
vykdant sutartis, sudarytas pagal Direktyvą 
[kuria pakeičiama 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo 
tvarkos derinimo5], Direktyvą [kuria 
pakeičiama 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 
tvarkos derinimo6] arba 2009 m. liepos 13 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 

(10) ši direktyva turėtų būti taikoma 
perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų 
subjektų gautoms ir išrašytoms bei 
perduotoms elektroninėms sąskaitoms 
faktūroms, vykdant sutartis, sudarytas 
pagal Direktyvą [kuria pakeičiama 2004 m. 
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių 
sudarymo tvarkos derinimo], Direktyvą 
[kuria pakeičiama 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 
tvarkos derinimo] arba 2009 m. liepos 13 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
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direktyvą 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias 
sudaro perkančiosios organizacijos ar 
subjektai gynybos ir saugumo srityse, 
sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies 
keičiančią direktyvas 2004/17/EB ir 
2004/18/EB7;

direktyvą 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias 
sudaro perkančiosios organizacijos ar 
subjektai gynybos ir saugumo srityse, 
sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies 
keičiančią direktyvas 2004/17/EB ir 
2004/18/EB7. Vis dėlto perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
neturėtų privalėti priimti elektroninių 
sąskaitų faktūrų pagal šią direktyvą, jeigu 
jie mano, kad siekiant saugumo reikia 
naudoti tam tikrus sąskaitų faktūrų 
formatus arba nustatyti kitus su šia 
direktyva nesuderinamus sąskaitų faktūrų 
išrašymo reikalavimus. Be to, būtų 
tikslinga direktyvos netaikyti sutartims, 
skirtoms pagal Direktyvos 2009/81/EB 16 
straipsnį, nes joms taikomi tik specialūs 
techninių specifikacijų ir skelbimo apie 
sutarties skyrimą reikalavimai;

__________________ __________________
5 OL L 134, 2004 4 30, p. 114. 5 OL L 134, 2004 4 30, p. 114.
6 OL L 134, 2004 4 30, p. 1. 6 OL L 134, 2004 4 30, p. 1.
7 OL L 216, 2009 8 20, p. 76. 7 OL L 216, 2009 8 20, p. 76.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu ketinama pabrėžti, kad tai iš tikrųjų yra elektroninės sąskaitos faktūros ir 
todėl jos perduodamos elektroniniu būdu, o tolesniąja šio pakeitimo dalimi pirmiausia 
ketinama pabrėžti, kad kartais gali kilti konkretiems atvejams būdingų saugumo poreikių 
(pvz., sąskaitas faktūras reikia perduoti kurjeriu arba naudoti ypatingus saugumo kanalus), 
nesuderinamų su šioje direktyvoje nustatytomis pareigomis.

Pakeitimas 46
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) ši direktyva neturi poveikio Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
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346 straipsnio taikymui. Be to, kai 
paskelbiama, kad sutarties įvykdymas yra 
slaptas arba jį turi lydėti ypatingos 
saugumo priemonės, numatytos valstybėje 
narėje galiojančiuose įstatymuose, kituose 
teisės aktuose ar administracinėse 
nuostatose, jeigu valstybė narė nustatė, 
kad ne tokiomis intervencinėmis 
priemonėmis neįmanoma užtikrinti 
būtinųjų interesų, perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai gali 
nuspręsti tam tikrai sutarčiai taikyti šioje 
direktyvoje nenumatytus specialius 
sąskaitų faktūrų išrašymo reikalavimus. 
Tokiais atvejais perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai 
turėtų šiuos reikalavimus išdėstyti viešojo 
pirkimo dokumentuose;

Or. en

Pagrindimas

Tai – alternatyvus pasiūlymas M. Harbouro pateiktam 10 konstatuojamosios dalies 
pakeitimui. Jame atsispindi prieš sutarties skyrimą taikytinos ES viešųjų pirkimų direktyvų 
nukrypti leidžiančios nuostatos.

Pakeitimas 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) valstybės narės direktyvos perkėlimo 
į nacionalinę teisę etape turėtų atsižvelgti 
į tai, kad pagal Europos standartą gautas 
elektronines sąskaitas faktūras pripažintų 
ir kitos institucijos tolesniuose vidaus 
administravimo procesuose (pavyzdžiui, 
teikiant prašymus dėl paramos); 

Or. de
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Pakeitimas 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) priimti ir tvarkyti elektronines 
sąskaitas faktūras direktyva turėtų būti 
įpareigojami tik gavėjai, tai yra 
perkančiosios organizacijos, centrinės 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai. Sąskaitas faktūras išrašantys 
subjektai, priešingai, turi turėti galimybę 
pasirinkti, ar savo sąskaitą faktūrą 
išrašyti pagal Europos standartą, 
nacionalinius ar kitus techninius 
standartus, ar siųsti popierinę sąskaitą;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant suteikti galimybę 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams imtis techninių 
priemonių, kurios, įvedus Europos 
standartą, bus reikalingos šios direktyvos 
nuostatoms įgyvendinti, yra pagrindo 
suteikti 48 mėnesių terminą jos perkėlimui 
į nacionalinę teisę;

(18) siekiant suteikti galimybę 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams imtis techninių 
priemonių, kurios, įvedus Europos 
standartą, bus reikalingos šios direktyvos 
nuostatoms įgyvendinti, yra pagrindo 
suteikti 18 mėnesių po Europos standarto 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje terminą jos 
perkėlimui į nacionalinę teisę. Centrinės 
valdžios įstaigos ir centrinės 
perkančiosios organizacijos valstybių 
narių į nacionalinę teisę perkeltas šios 
direktyvos nuostatas turėtų pradėti taikyti 
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po 18 mėnesių įsigaliojus šiai direktyvai. 
Pavaldžiosios perkančiosios organizacijos 
ir pavaldieji perkantieji subjektai šias 
nuostatas turėtų pradėti taikyti po 36 
mėnesių įsigaliojus šiai direktyvai;

Or. de

Pakeitimas 50
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant suteikti galimybę 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams imtis techninių 
priemonių, kurios, įvedus Europos 
standartą, bus reikalingos šios direktyvos 
nuostatoms įgyvendinti, yra pagrindo 
suteikti 48 mėnesių terminą jos perkėlimui 
į nacionalinę teisę;

(18) siekiant suteikti galimybę 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams imtis techninių 
priemonių, kurios, įvedus Europos 
standartą, bus reikalingos šios direktyvos 
nuostatoms įgyvendinti, yra pagrindo 
suteikti 12 mėnesių nuo Europos 
standarto paskelbimo terminą direktyvos
perkėlimui į nacionalinę teisę centrinėms 
valdžios įstaigoms ir centrinėms 
perkančiosioms organizacijoms ir 24 
mėnesių – pavaldžiosioms perkančiosioms 
organizacijoms ir pavaldiesiems 
perkantiesiems subjektams;

Or. de

Pagrindimas

(Žr. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimą.) Autorius pritaria pranešėjos siūlymui nustatyti 
diferencijuotus direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminus, siekiant labiau atsižvelgti į 
ypatingus nedidelių perkančiųjų subjektų poreikius, tačiau mano, kad jie per ilgi. Kadangi 
Europos standarte bus tik išvardyti elektroninėms sąskaitoms faktūroms reikalingi duomenų 
elementai, tikėtina, kad perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų prisitaikymo išlaidos 
bus sąlyginai nedidelės. Taigi trumpesni direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminai 
atrodo realistiški.
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Pakeitimas 51
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) elektroninių sąskaitų faktūrų 
naudojimo suvienodinimas derinamas su 
Sąjungoje vykdomų elektroninių viešųjų 
pirkimų srities Sąjungos, nacionalinės ir 
tarptautinės teisės raida;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) struktūrinių fondų lėšų 
panaudojimas, kuriuo siekiama padėti 
įtvirtinti Europoje e. viešuosius pirkimus, 
taip pat turėtų skatinti naudoti 
elektronines sąskaitas faktūras 
viešuosiuose pirkimuose;

Or. de

Pakeitimas 53
Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) vadovaujantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 45/200111a 28 straipsnio 2 dalimi buvo 
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konsultuotasi su Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris 
2013 m. lapkričio 11 d. pateikė savo 
nuomonę;
_____________
11a 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, 
p. 1.

Or. de

Pakeitimas 54
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Ši direktyva taikoma elektroninėms 
sąskaitoms faktūroms, išrašytoms vykdant 
sutartis, sudarytas pagal Direktyvą [kuria 
pakeičiama Direktyva 2004/18/EB], 
Direktyvą [kuria pakeičiama Direktyva 
2004/17/EB] arba Direktyvą 2009/81/EB.

Ši direktyva taikoma elektroninėms 
sąskaitoms faktūroms, išrašytoms vykdant 
sutartis, sudarytas pagal Direktyvą [kuria 
pakeičiama Direktyva 2004/18/EB], 
Direktyvą [kuria pakeičiama Direktyva 
2004/17/EB], Direktyvą 2009/81/EB ir 
Direktyvą dėl koncesijos sutarčių 
[Direktyva ...].

Or. en

Pakeitimas 55
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma elektroninėms Ši direktyva taikoma elektroninėms 
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sąskaitoms faktūroms, išrašytoms vykdant 
sutartis, sudarytas pagal Direktyvą [kuria 
pakeičiama Direktyva 2004/18/EB], 
Direktyvą [kuria pakeičiama Direktyva 
2004/17/EB] arba Direktyvą 2009/81/EB.

sąskaitoms faktūroms, išrašytoms vykdant 
sutartis, kurioms taikoma Direktyva [kuria 
pakeičiama Direktyva 2004/18/EB], 
Direktyva [kuria pakeičiama Direktyva 
2004/17/EB] arba Direktyva 2009/81/EB.

Šios direktyvos 4 straipsnis netaikomas, 
kai perkančioji organizacija arba 
perkantysis subjektas mano, kad siekiant 
saugumo reikia naudoti tam tikrus 
sąskaitų faktūrų formatus arba nustatyti 
kitus su šia direktyva arba Direktyvos 
2009/81/EB 16 straipsniu nesuderinamus 
sąskaitų faktūrų išrašymo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į kartais kylančius konkretiems atvejams būdingus saugumo 
klausimus ir jis įtrauktinas ypač tuo atveju, jeigu sutaps Direktyvos 2009/81/EB dėl saugumo 
ir gynybos ir šios direktyvos taikymo sritys.

Pakeitimas 56
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) elektroninė sąskaita faktūra – sąskaita 
faktūra, išrašyta ir gauta bet kokiu 
elektroniniu formatu;

1) elektroninė sąskaita faktūra – sąskaita 
faktūra, išrašyta, perduota ir gauta bet 
kokiu elektroniniu formatu, leidžiančiu ją 
tvarkyti elektroniniu būdu;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiamas „elektroninis“ reikalavimas.

Pakeitimas 57
Birgit Collin-Langen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) centrinės valdžios įstaigos – centrinės 
valdžios įstaigos, apibrėžtos Direktyvos 
[kuria pakeičiama Direktyva 2004/18/EB] 
2 straipsnio 2 dalyje;

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma atsižvelgiant į tai, kad pakoreguojamos nuostatos dėl diferencijuoto direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę termino – 18 mėnesių terminas nustatomas ir centrinėms 
perkančiosioms organizacijoms.

Pakeitimas 58
Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) pavaldžiosios perkančiosios 
organizacijos – pavaldžiosios 
perkančiosios organizacijos, apibrėžtos 
Direktyvos [kuria pakeičiama Direktyva 
2004/18/EB] 2 straipsnio 3 dalyje;

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma atsižvelgiant į tai, kad pakoreguojamos nuostatos dėl diferencijuoto direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę termino – 18 mėnesių terminas nustatomas ir centrinėms 
perkančiosioms organizacijoms.

Pakeitimas 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c) centrinės perkančiosios 
organizacijos – centrinės perkančiosios 
organizacijos, apibrėžtos Direktyvos 
[kuria pakeičiama Direktyva 2004/18/EB] 
2 straipsnio 10 dalyje;

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma atsižvelgiant į tai, kad pakoreguojamos nuostatos dėl diferencijuoto direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę termino – 18 mėnesių terminas nustatomas ir centrinėms 
perkančiosioms organizacijoms.

Pakeitimas 60
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija reikalauja, kad pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros semantinio 
duomenų modelio Europos standartas būtų 
technologiškai neutralus ir garantuotų 
asmens duomenų apsaugą pagal 
Direktyvą 95/46/EB.

Komisija reikalauja, kad pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros semantinio 
duomenų modelio Europos standartas 
atitiktų bent jau šiuos kriterijus:

a) būtų technologiškai neutralus;
b) juo būtų atsižvelgta į poreikį saugoti 
asmens duomenis pagal Direktyvą 
95/46/EB;

c) būtų suformuluotas taip, kad jį būtų 
galima naudoti sektoriuje „verslas 
verslui“;
d) būtų suderintas su atitinkamais 
tarptautiniais elektroninių sąskaitų 
faktūrų išrašymo standartais;
e) leistų kurti konkrečiam tikslui 
tinkamas, naudotojams patogias ir 
lanksčias e. sąskaitų faktūrų išrašymo 
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sistemas;
f) nedarytų poveikio Direktyvos 
2006/112/EB nuostatoms;
g) nekeltų papildomų išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 61
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reikalauja, kad pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros semantinio 
duomenų modelio Europos standartas būtų 
technologiškai neutralus ir garantuotų 
asmens duomenų apsaugą pagal Direktyvą 
95/46/EB.

Komisija reikalauja, kad pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros semantinio 
duomenų modelio Europos standarte būtų 
priede išvardyti elementai ir kad jis 
atitiktų bent šiuos reikalavimus:

– būtų technologiškai neutralus;
– garantuotų asmens duomenų apsaugą 
pagal Direktyvą 95/46/EB ir atitiktų 
pritaikytosios duomenų apsaugos (angl. 
data protection by design), 
proporcingumo ir minimalaus duomenų 
rinkimo principus;
– atsižvelgtų į konkrečius mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei pavaldžiųjų 
perkančiųjų organizacijų ir pavaldžiųjų 
perkančiųjų subjektų poreikius;
– tiktų taikyti įmonių komerciniuose 
sandoriuose;
– būtų suderinamas su susijusiais 
tarptautiniais standartais.

Or. de

Pagrindimas

(Žr. 6 konstatuojamosios dalies pakeitimą.) Šioje direktyvoje turėtų būti tiksliau nurodytas 
Komisijos įgaliojimo kreiptis į Europos standartizacijos organizaciją turinys. Pavyzdžiui, 
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naujajame Europos standarte turėtų būti atsižvelgiama į ypatingus mažųjų ir vidutinių įmonių 
bei nedidelių perkančiųjų subjektų, kurių personalas ir lėšos riboti, poreikius. Duomenų 
apsaugos kriterijai turėtų būti papildyti remiantis Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno rekomendacijomis.

Pakeitimas 62
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisija reikalauja, kad pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros semantinio 
duomenų modelio Europos standartas būtų 
technologiškai neutralus ir garantuotų 
asmens duomenų apsaugą pagal 
Direktyvą 95/46/EB.

Komisija reikalauja, kad pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros semantinio 
duomenų modelio Europos standartas 
atitiktų bent jau šiuos kriterijus:

– būtų technologiškai neutralus;
– būtų sąveikus;
– juo būtų atsižvelgta į poreikį saugoti 
asmens duomenis pagal Direktyvą 
95/46/EB, į pritaikytosios privatumo 
apsaugos koncepciją ir į proporcingumo, 
duomenų kiekio mažinimo ir tikslų 
apribojimo principus; 

Or. en

Pagrindimas

Standartas turėtų atitikti solidžią IT projektavimo praktiką.

Pakeitimas 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reikalauja, kad pagrindinės Komisija reikalauja, kad pagrindinės 
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elektroninės sąskaitos faktūros semantinio
duomenų modelio Europos standartas būtų 
technologiškai neutralus ir garantuotų 
asmens duomenų apsaugą pagal Direktyvą 
95/46/EB.

elektroninės sąskaitos faktūros semantinio 
duomenų modelio Europos standartas būtų 
technologiškai neutralus ir garantuotų 
asmens duomenų apsaugą pagal Direktyvą 
95/46/EB. Šis standartas turi būti 
persvarstomas ne rečiau kaip kartą per 3 
metus. 

Or. pl

Pagrindimas

Standartai turi geriau atspindėti techninę pažangą.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai tik kompetentinga Europos 
standartizacijos organizacija parengia 
elektroninės sąskaitos faktūros 
pagrindinių elementų semantinio 
duomenų modelio Europos standartą ir 
Komisija patikrina jo atitiktį savo 
prašymui, per šešių mėnesių bandomąjį 
etapą Komisija išbando jo – tokia forma, 
kokia jį turi taikyti galutiniai naudotojai –
praktinį taikymą (ypač atsižvelgdama į 
praktiškumą, patogumą vartotojui ir 
galimas įgyvendinimo išlaidas). Per 
mėnesį pasibaigus bandomajam etapui 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia bandymų ataskaitą.

Or. de

Pakeitimas 65
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalies (naujos) antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali atsisakyti bandomojo etapo, 
jei Europos standarto rengimo etape, kaip 
nustatyta šioje direktyvoje, jo praktinį 
pritaikymą jau yra išbandžiusi Komisija 
arba kompetentinga standartizacijos 
organizacija, remdamasi Europos 
standartui keliamais reikalavimais.

Or. de

Pagrindimas

Jei Europos standarto taikymo bandomasis etapas jau buvo atliktas Europos standartizacijos 
organizacijai jį rengiant, turėtų būti numatyta galimybė naujo bandomojo etapo nerengti.

Pakeitimas 66
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai Europos standartas, parengtas pagal 
1 dalyje nurodytą prašymą, atitinka ten 
išdėstytus reikalavimus, Komisija skelbia 
nuorodą į tokį Europos standartą Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Kai Europos standartas, parengtas pagal 
1 dalyje nurodytą prašymą, atitinka ten 
išdėstytus reikalavimus, Komisija skelbia 
nuorodą į tokį Europos standartą kartu su 
patvirtintu sintaksinių konstrukcijų 
sąrašu Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei įgyvendinimo aktu Komisija 
konstatuoja, kad pagal 1 dalyje nurodytą 
prašymą parengtas Europos standartas 
atitinka šios direktyvos priede išdėstytus 
reikalavimus, Komisija duoda nurodymą 
paskelbti nuorodą Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.
1 dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 5a straipsnio 3 dalyje
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Elektroninės sąskaitos faktūros 
pagrindinių elementų semantinio 
duomenų modelio Europos standartas 
atitinka Tarybos direktyvos 2006/112/EB 
nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 69
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
1. Komisija prašo atitinkamos Europos 
standartizacijos organizacijos pateikti 
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sąrašą, kuriame būtų ribotas skaičius 
sintaksinių konstrukcijų, atitinkančių 
Europos semantinio duomenų modelio 
standartą ir rekomendacijas dėl 
perdavimo sąveikumo siekiant palengvinti 
semantinio duomenų standarto 
naudojimą.
2. Komisija įgyvendinimo aktais [priimtais 
taikant 5a straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą] tvirtina ribotą 
sintaksinių konstrukcijų, atitinkančių 
Europos standartą, sąrašą. Siekiant 
apriboti sąraše nurodytų sintaksinių 
konstrukcijų skaičių ir užtikrinti visišką 
nuolatinį sąveikumą, Komisijai pagal [5a 
straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą] suteikiama teisė persvarstyti 
patvirtintą sintaksinių konstrukcijų 
sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Europos standarto priežiūra ir vystymas

Komisija gali prašyti atitinkamos Europos 
standartizacijos organizacijos peržiūrėti 
elektroninės sąskaitos faktūros 
pagrindinių elementų semantinio 
duomenų modelio Europos standartą. 
Komisija šį įgaliojimą duoda pagal 3 
straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.

Or. de
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Pakeitimas 71
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Deleguotieji aktai

Komisijai suteikiamas įgaliojimas pagal 
5b straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl 3 straipsnio 2b dalyje, 3a straipsnio 1 
dalyje ir šios direktyvos priede išdėstytų 
reikalavimų, keliamų elektroninės 
sąskaitos faktūros pagrindinių elementų 
semantinio duomenų modelio Europos 
standartui, pakeitimo.

Or. de

Pakeitimas 72
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai neatsisakytų priimti elektroninių 
sąskaitų faktūrų, atitinkančių Europos 
standartą, nuoroda į kurį buvo paskelbta 
pagal 3 straipsnio 2 dalį.

Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai galėtų priimti, tvarkyti ir dėl kitų 
priežasčių neatsisakytų priimti elektroninių 
sąskaitų faktūrų, atitinkančių pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros 
semantinio duomenų modelio Europos 
standartą, nuoroda į kurį buvo paskelbta 
pagal 3 straipsnio 2 dalį, jeigu tos 
sąskaitos faktūros atitinka kurią nors iš 
sintaksinių konstrukcijų, nurodytų pagal 
3 straipsnį paskelbtame sąraše.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu apskritai pagerinamas aiškumas ir tikrumas ir pripažįstama, kad direktyva 
dabar turėtų būti taikoma ir sintaksinėms konstrukcijoms bei semantiniams standartams.

Pakeitimas 73
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Duomenų apsauga

1. Ši direktyva nedaro poveikio taikomoms 
ES ir nacionaliniuose teisės aktuose 
įtvirtintoms duomenų apsaugos 
nuostatoms, kurios galioja ir elektroninių 
sąskaitų faktūrų naudojimo srityje.
2. Jei ES ar nacionalinės teisės aktais 
nenustatyta kitaip ir nepažeidžiant 
atitinkamų apsaugos priemonių pagal 
Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnį, asmens 
duomenis galima naudoti tik elektroninių 
sąskaitų faktūrų tvarkymo ar su tuo 
susijusiais tikslais.
3. Valstybės narės užtikrina, kad sąlygos, 
kuriomis tvarkant elektronines sąskaitas 
faktūras surinkti asmens duomenys 
skelbiami skaidrumo ir atskaitomybės 
tikslais nepažeidžiant atitinkamų 
apsaugos priemonių pagal Direktyvos 
95/46/EB 13 straipsnį, būtų suderinamos 
su šių duomenų skelbimo tikslu ir 
privatumo apsauga.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas 2013 m. lapkričio 11 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno nuomonėje pateiktomis rekomendacijomis.
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Pakeitimas 74
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Oficialūs prieštaravimai dėl Europos 

standarto
1. Jei valstybė narė ar Europos 
Parlamentas mano, kad Europos 
standartas ne visiškai atitinka 3 straipsnio 
2b dalyje, 3a straipsnio 1 dalyje ir šios 
direktyvos priede išdėstytus reikalavimus, 
ta valstybė narė arba Europos 
Parlamentas praneša apie tai Komisijai, 
pateikdami išsamų paaiškinimą, ir 
Komisija, pasikonsultavusi su pagal 5a 
straipsnį (naują) įsteigtu komitetu arba 
pasinaudojusi kitomis konsultavimosi su 
sektoriaus ekspertais formomis, 
nusprendžia:
a) skelbti Europos standarto nuorodas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
jų neskelbti arba skelbti su apribojimais;
b) Europos standarto nuorodas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje palikti 
galioti, palikti galioti su apribojimais arba 
iš jo išbraukti.
2. Komisija skelbia savo interneto 
svetainėje informaciją apie Europos 
standartą, jei dėl jo priimtas 1 dalyje 
nurodytas sprendimas.
3. Komisija praneša susijusiai Europos 
standartizacijos organizacijai apie 1 
dalyje nurodytą sprendimą ir, prireikus, 
prašo peržiūrėti Europos standartą.
4. Šio straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytas sprendimas priimamas pagal 
5a straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.
5. Šio straipsnio 1 dalies b punkte 
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nurodytas sprendimas priimamas pagal 
5a straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 75
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Oficialūs prieštaravimai

1. Kai valstybė narė arba Europos 
Parlamentas mano, kad pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros 
semantinio duomenų modelio Europos 
standartas nevisiškai atitinka 
reikalavimus, kuriems yra skirtas ir kurie 
išdėstyti 3 straipsnio 1 dalies antroje 
pastraipoje ir priede, ji(s), pateikdama(s) 
išsamų paaiškinimą, apie tai informuoja 
Komisiją, o Komisija, pasikonsultavusi su 
5b straipsnyje nurodytu komitetu, 
nusprendžia:
a) paskelbti, neskelbti arba paskelbti su 
apribojimais nuorodas į pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros 
semantinio duomenų modelio Europos 
standartą Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje;
b) išlaikyti, išlaikyti su apribojimais ar 
atšaukti nuorodas į pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros 
semantinio duomenų modelio Europos 
standartą Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.
2. Komisija apie 1 dalyje nurodytą 
sprendimą informuoja atitinkamą 
Europos standartizacijos organizaciją ir, 
prireikus, prašo persvarstyti pagrindinės 
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elektroninės sąskaitos faktūros 
semantinio duomenų modelio Europos 
standartą.
3. Šio straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytas sprendimas priimamas 
vadovaujantis 5b straipsnio 2 dalyje 
nurodyta patariamąja procedūra.
4. Šio straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytas sprendimas priimamas pagal 
5b straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi standartizacijos reglamento 11 straipsnis taikomas tik suderintiems standartams, o 
naujasis e. sąskaitų faktūrų išrašymo standartas neatitinka tokiems standartams keliamų 
reikalavimų, šioje direktyvoje reikia panašios nuostatos, kad Europos Parlamentas ir 
valstybės narės galėtų oficialiai pareikšti prieštaravimą dėl naujojo standarto.

Pakeitimas 76
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Komiteto procedūra

Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 77
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Įgyvendinimo nuostatos

1. Komisijai padeda komitetas, įsteigtas 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 1025/201211a.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/201111b 4 
straipsnis.
3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.
____________
11a 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1025/2012 dėl Europos 
standartizacijos, kuriuo iš dalies 
keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB 
ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 
95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 
2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos 
sprendimas 87/95/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1673/2012/EB (OL L 316, 2012 11 14, 
p. 12). 
11b 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).

Or. de
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Pagrindimas

Pritaikoma atsižvelgiant į tai, kad įtraukiami įgyvendinimo aktai. Pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012 22 straipsnio 1 dalį įsteigiamas komitetas yra tas pats, su kuriuo 
konsultuojamasi dėl pirminio Komisijos standartizacijos prašymo.

Pakeitimas 78
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Komiteto procedūra

1. Komisijai padeda Komitetas. Tas 
komitetas – komitetas, kaip nustatyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/201111c.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnis.
3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.
____________
11c 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).

Or. en

(žr. to paties autoriaus pakeitimą, kuriuo įterpiamas 5a straipsnis „Oficialūs 
prieštaravimai“)

Pagrindimas

Riba, nuo kurios galima prieštarauti galiojančiam standartui, turėtų būti aukštesnė negu riba, 
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nuo kurios galima prieštarauti standartui, kol jis dar nepaskelbtas. Todėl pirmuoju atveju 
tikslinga taikyti nagrinėjimo procedūrą, o antruoju atveju – patariamąją procedūrą.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Įgaliojimų suteikimas

1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiamas šiame 
straipsnyje nurodytomis sąlygomis.
2. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
aktus pagal 3b straipsnį Komisijai 
suteikiamas neribotam laikotarpiui nuo 
[šios direktyvos įsigaliojimo data].
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3b straipsnyje 
nurodyto įgaliojimo suteikimą. Sprendimu 
dėl įgaliojimo atšaukimo nutraukiamas 
šiame sprendime nurodytas įgaliojimas. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 3b straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
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dviem mėnesiais.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per 48 mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo valstybės narės 
priima įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą.

Ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo 
nuorodos į Europos standartą paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos. Valstybės narės
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą.

Pirmą dieną praėjus 19 mėnesių nuo 
nuorodos į Europos standartą paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
valstybės narės šiuos įstatymus ir kitus 
teisės aktus taiko centrinėms valdžios 
įstaigoms ir centrinėms perkančiosioms 
organizacijoms. Pirmą dieną praėjus 37 
mėnesiams nuo nuorodos į Europos 
standartą paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje valstybės narės 
šiuos įstatymus ir kitus teisės aktus taiko 
pavaldžiosioms perkančiosioms 
organizacijoms ir pavaldiesiems 
perkantiesiems subjektams. 

Or. de

Pagrindimas

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, 
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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.

Pakeitimas 81
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per 48 mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo valstybės narės 
priima įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą.

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą.

Or. de

(Žr. pakeitimą dėl 6 straipsnio 1 dalies 1a pastraipos (nauja).)

Pagrindimas

Autorius pritaria pranešėjos siūlymui nustatyti diferencijuotus direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę terminus, siekiant labiau atsižvelgti į ypatingus nedidelių perkančiųjų 
subjektų poreikius, tačiau mano, kad jie per ilgi. Kadangi Europos standarte bus tik išvardyti 
elektroninėms sąskaitoms faktūroms reikalingi duomenų elementai, tikėtina, kad perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų prisitaikymo išlaidos bus sąlyginai nedidelės. Taigi 
trumpesni direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminai atrodo realistiški.

Pakeitimas 82
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Ne vėliau kaip per 48 mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo valstybės narės 
priima įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 

Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 
nuorodos į Europos standartą ir 
patvirtintų sintaksinių konstrukcijų 
sąrašo paskelbimo Europos Sąjungos 
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direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstus.

oficialiajame leidinyje pagal 3 straipsnio 2 
dalį valstybės narės priima įstatymus ir 
kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
tekstus.

Or. en

Pakeitimas 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Ne vėliau kaip per 48 mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo valstybės narės 
priima įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą.

Ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo valstybės narės 
priima įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą.

Or. pl

Pakeitimas 84
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskelbus Europos standartą pagal 3 
straipsnio 2 dalį centrinėms valdžios 
įstaigoms ir centrinėms perkančiosioms 
organizacijoms suteikiamas 12 mėnesių, o 
pavaldžiosioms perkančiosioms 
organizacijoms ir pavaldiesiems 
perkantiesiems subjektams – 24 mėnesių 
terminas šiam įpareigojimui įvykdyti.

Or. de
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(Žr. 18 konstatuojamosios dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Autorius pritaria pranešėjos siūlymui nustatyti diferencijuotus direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę terminus, siekiant labiau atsižvelgti į ypatingus nedidelių perkančiųjų 
subjektų poreikius, tačiau mano, kad jie per ilgi. Kadangi Europos standarte bus tik išvardyti 
elektroninėms sąskaitoms faktūroms reikalingi duomenų elementai, tikėtina, kad perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų prisitaikymo išlaidos bus sąlyginai nedidelės. Taigi 
trumpesni direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminai atrodo realistiški.

Pakeitimas 85
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paskelbus Europos standartą pagal 3 
straipsnio 2 dalį centrinėms valdžios 
įstaigoms suteikiamas 36 mėnesių, o 
pavaldžiosioms perkančiosioms 
organizacijoms ir pavaldiesiems 
perkantiesiems subjektams – 48 mėnesių 
terminas šiam įpareigojimui įvykdyti.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas turėtų būti susietas su Europos standarto 
paskelbimu ir būti pakankamai ilgas, kad visų pirma pavaldžiosios perkančiosios 
organizacijos ir pavaldieji perkantieji subjektai galėtų padaryti reikiamus teisinius ir 
techninius pertvarkymus.

Pakeitimas 86
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija peržiūri šios direktyvos poveikį Komisija peržiūri šios direktyvos poveikį 
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vidaus rinkai ir e. sąskaitų faktūrų 
naudojimui vykdant viešuosius pirkimus ir 
iki 2023 m. birželio 30 d. pateikia ataskaitą 
apie tai Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.

vidaus rinkai ir e. sąskaitų faktūrų 
naudojimui vykdant viešuosius pirkimus ir 
iki 2023 m. birželio 30 d. pateikia ataskaitą 
apie tai Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Prireikus prie ataskaitos pridedama su
tolesnių veiksmų poreikiu susijusi 
sąnaudų ir naudos analizė.

Or. en

Pagrindimas

Prieš siūlydama tolesnius šios ES direktyvos patikslinimus, Komisija turėtų laikytis geresnio 
reglamentavimo principų ir patikrinti, ar esama solidaus pagrindo tai daryti.


