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Grozījums Nr. 34
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, 
Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras. Minētās pilnvaras būtu 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20112a. 
____________
2a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Or. de

Grozījums Nr. 35
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Komisijai būtu jāpiemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1025/2012 
par Eiropas standartu izstrādi3 attiecīgie 
noteikumi, lai pieprasītu attiecīgajai 
Eiropas standartizācijas organizācijai 
izstrādāt Eiropas standartu elektroniskā 
pamatrēķina semantiskam datu modelim. 
Savā lūgumā attiecīgajai Eiropas 

(6) Komisijai būtu jāpiemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1025/2012 
par Eiropas standartu izstrādi3 attiecīgie 
noteikumi, lai pieprasītu attiecīgajai 
Eiropas standartizācijas organizācijai 
izstrādāt Eiropas standartu elektroniskā 
pamatrēķina semantiskam datu modelim. 
Savā lūgumā attiecīgajai Eiropas 
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standartizācijas organizācijai Komisijai 
būtu jāpieprasa, lai šāds Eiropas standarts 
būtu tehnoloģiski neitrāls ar mērķi novērst 
konkurences traucējumus. Tā kā 
elektroniskos rēķinos var tikt uzrādīti 
personas dati, Komisijai būtu arī jāparedz, 
lai šāds Eiropas standarts garantētu 
personas datu aizsardzību saskaņā ar 
1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti4. Papildus šīm minimālajām 
prasībām Komisijai savā lūgumā 
attiecīgajai Eiropas standartizācijas 
organizācijai būtu jānosaka turpmākas 
prasības par šāda Eiropas standarta 
saturu un tā pieņemšanas termiņu.

standartizācijas organizācijai Komisijai 
būtu jāpieprasa, lai šāds Eiropas standarts 
būtu tehnoloģiski neitrāls ar mērķi novērst 
konkurences traucējumus. Tā kā 
elektroniskos rēķinos var tikt uzrādīti 
personas dati, Komisijai būtu arī jāparedz, 
lai šāds Eiropas standarts garantētu 
personas datu aizsardzību saskaņā ar 
1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti4, kā arī saskaņā ar integrētas datu 
aizsardzības („data protection by design”), 
samērīguma un datu apjoma 
samazināšanas principiem. Būtu 
vajadzīgs, lai minēto standartu bez īpašām 
grūtībām varētu izmantot arī mazie un 
vidējie uzņēmumi, kā arī nelielas 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji, 
kuru rīcībā esošais personāls un finanšu 
līdzekļi ir ierobežoti. Turklāt standartam 
vajadzētu būt piemērotam izmantošanai 
arī komercdarījumos starp privātiem 
uzņēmumiem, lai izvairītos no papildu 
izmaksām. Standartam vajadzētu būt 
saderīgam arī ar attiecīgajiem 
starptautiskajiem standartiem, lai trešo 
valstu piegādātājiem nebūtu jāsaskaras ar 
tehniskiem šķēršļiem attiecībā uz piekļuvi 
tirgum.

__________________ __________________
3 OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp. 3 OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.
4 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. 4 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Or. de

(Skatīt 3. panta 1. punkta grozījumu.)

Pamatojums

Direktīvā jāparedz konkrētākas prasības attiecībā uz uzdevuma, ko Komisija uztic Eiropas 
standartizācijas organizācijai, saturiskajiem aspektiem. Piemēram, izstrādājot jauno 
standartu, būtu jāņem vērā mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī nelielu līgumslēdzēju īpašās 
vajadzības, jo to rīcībā esošais personāls un finanšu līdzekļi ir ierobežoti. Datu aizsardzības 
kritēriji būtu jāpapildina, vadoties pēc Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumiem.
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Grozījums Nr. 36
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Komisijai būtu jāpiemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1025/2012 
par Eiropas standartu izstrādi3 attiecīgie 
noteikumi, lai pieprasītu attiecīgajai 
Eiropas standartizācijas organizācijai 
izstrādāt Eiropas standartu elektroniskā 
pamatrēķina semantiskam datu modelim.
Savā lūgumā attiecīgajai Eiropas 
standartizācijas organizācijai Komisijai 
būtu jāpieprasa, lai šāds Eiropas standarts 
būtu tehnoloģiski neitrāls ar mērķi novērst 
konkurences traucējumus. Tā kā 
elektroniskos rēķinos var tikt uzrādīti 
personas dati, Komisijai būtu arī jāparedz, 
lai šāds Eiropas standarts garantētu
personas datu aizsardzību saskaņā ar 
1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti4. Papildus šīm minimālajām 
prasībām Komisijai savā lūgumā 
attiecīgajai Eiropas standartizācijas 
organizācijai būtu jānosaka turpmākas 
prasības par šāda Eiropas standarta saturu 
un tā pieņemšanas termiņu.

(6) Komisijai būtu jāpiemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1025/2012 
par Eiropas standartu izstrādi3 attiecīgie 
noteikumi, lai pieprasītu attiecīgajai 
Eiropas standartizācijas organizācijai 
izstrādāt Eiropas standartu elektroniskā 
pamatrēķina semantiskam datu modelim.
Savā lūgumā attiecīgajai Eiropas 
standartizācijas organizācijai Komisijai 
būtu jāpieprasa, lai šāds Eiropas standarts 
būtu tehnoloģiski neitrāls ar mērķi novērst 
konkurences traucējumus. Tā kā 
elektroniskos rēķinos var tikt uzrādīti 
personas dati, Komisijai būtu arī jāparedz, 
lai šāds Eiropas standarts ievērotu personas 
datu aizsardzību saskaņā ar 1995. gada 
24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti4.
Papildus šīm minimālajām prasībām 
Komisijai savā lūgumā attiecīgajai Eiropas 
standartizācijas organizācijai būtu jānosaka 
turpmākas prasības par šāda Eiropas 
standarta saturu un tā pieņemšanas 
termiņu.

__________________ __________________
3 OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp. 3 OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.
4 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. 4 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Or. en

Pamatojums

Standarts nevar garantēt datu aizsardzību — datu aizsardzība ir atkarīga no datu apstrādē un 
glabāšanā izmantotajām metodēm un sistēmām, kā arī iesaistītajām personām. Standarts 
varētu palīdzēt vienkāršot personas datu vākšanu.
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Grozījums Nr. 37
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai nodrošinātu atbilstību tehnikas 
progresam un likumdošanas norisēm, 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz šajā direktīvā uzskaitīto elektroniskā 
rēķina pamatkomponentu semantiskā 
datu modeļa Eiropas standartam 
piemērojamo prasību pielāgošanu. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga 
un atbilstīga attiecīgo dokumentu 
nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas standartā elektroniskā 
pamatrēķina semantiskajam datu modelim 
būtu jāietver spēkā esošās specifikācijas, 
tostarp tās, kuras izstrādājušas Eiropas vai 
starptautiskas organizācijas, piemēram, 
CEN (CWA 16356 un CWA 16562), ISO
(Finanšu rēķins, pamatojoties uz ISO 
20022 metodi) un UN/CEFACT (CII v. 
2.0). Tam nebūtu jāpieprasa elektroniskie 
paraksti. Šādam Eiropas standartam būtu 

(7) Eiropas standartā elektroniskā 
pamatrēķina semantiskajam datu modelim 
būtu jāietver spēkā esošās specifikācijas, 
tostarp tās, kuras izstrādājušas Eiropas vai 
starptautiskas organizācijas, piemēram, 
CEN (CWA 16356 un CWA 16562), ISO
(Finanšu rēķins, pamatojoties uz ISO 
20022 metodi) un UN/CEFACT (CII v. 
2.0). Tam nebūtu jāpieprasa elektroniskie 
paraksti. Turklāt attiecīgajai Eiropas 
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jādefinē semantiskie datu elementi, kuri 
atsaucas jo īpaši uz pārdevēja un pircēja 
papildu datiem, procesa identifikatoriem, 
rēķina papildu elementiem, rēķina vienības 
raksturojumu, piegādes informāciju, 
maksājuma informāciju un termiņiem. Tam 
arī būtu jābūt saderīgam ar spēkā esošajiem 
maksājumu standartiem, lai maksājumus 
varētu automātiski apstrādāt.

standartizācijas organizācijai, īstenojot 
uzticēto uzdevumu, būtu jāņem vērā 
rezultāti, kas gūti liela mēroga 
izmēģinājuma projektos, kuri tikuši veikti 
saistībā ar Konkurētspējas un inovācijas 
pamatprogrammas politikas atbalsta 
programmu, kā arī citu attiecīgo 
struktūru un organizāciju elektronisko 
rēķinu specifikācijas, kas tiek plaši 
izmantotas uzņēmējdarbības vidē. Šādam 
Eiropas standartam būtu jādefinē 
semantiskie datu elementi, kuri atsaucas jo 
īpaši uz pārdevēja un pircēja papildu 
datiem, procesa identifikatoriem, rēķina 
papildu elementiem, rēķina vienības 
raksturojumu, piegādes informāciju, 
maksājuma informāciju un termiņiem. Tam 
arī būtu jābūt saderīgam ar spēkā esošajiem 
maksājumu standartiem, lai maksājumus 
varētu automātiski apstrādāt.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir sekmēt to, lai jaunā standarta izstrādē tiktu ņemtas vērā šajā jomā jau 
pastāvošās iestrādes un ieražas un lai tādējādi šo standartu būtu vieglāk izmantot un tas būtu 
lietderīgāks.

Grozījums Nr. 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Pēc tam, kad Komisija būs pieņēmusi 
jauno Eiropas standartu, to vajadzētu 
testēt praksē, kā to paredz Eiropas 
standartizācijas process. Testēšanas 
posmā Komisijai būtu jāapraksta un 
jāpārbauda standarta izmantošana tādā 
veidā, kā tas pieejams izmantošanai gala 
lietotājam. Veicot testēšanu, Komisijai jo 
īpaši vajadzētu pievērst uzmanību 
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lietošanas ērtumam un praktiskumam un 
aprēķināt iespējamās īstenošanas 
izmaksas.

Or. de

Grozījums Nr. 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Lai arī mazie un vidējie uzņēmumi 
varētu gūt labumu no elektronisko rēķinu 
ieviešanas publiskajā iepirkumā, Eiropas 
standartam jābūt saprotamam, 
lietotājdraudzīgam un viegli 
izmantojamam.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7c) Dalībvalstīm īstenošanas procesā 
būtu jāņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu, kā arī nelielo līgumslēdzēju 
vajadzības un jāsniedz nepieciešamais 
atbalsts gan līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem, gan arī piegādātājiem, 
lai jauno Eiropas standartu varētu 
izmantot. Turklāt būtu jāparedz arī 
izglītošanas pasākumi, jo īpaši mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 42
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropas standartizācijas 
organizācijas regulāri pārskata jauno 
standartu un vajadzības gadījumā to 
atjaunina, lai pielāgotu to tehnikas 
attīstībai. Ņemot vērā IT nozares straujo 
attīstību, Komisija attiecīgajai Eiropas 
standartizācijas organizācijai var uzdot 
regulāri pārskatīt un atjaunināt šo 
standartu, lai ņemtu vērā minētās 
attīstības tendences un nodrošinātu 
nepārtrauktu sadarbspēju.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot standarta lietderīgumu un nodrošināt tā aktualitāti.

Grozījums Nr. 43
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem nebūtu jāatsakās pieņemt 
elektroniskos rēķinus, kas atbilst šādam 
kopīgajam Eiropas standartam, 
pamatojoties uz neatbilstību citām 
tehniskajām prasībām (piemēram, valsts 
vai nozarei raksturīgām prasībām).

(9) Līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem nebūtu jāatsakās pieņemt 
elektroniskos rēķinus, kas atbilst šādam 
kopīgajam Eiropas standartam, 
pamatojoties uz neatbilstību citām 
tehniskajām prasībām (piemēram, valsts 
vai nozarei raksturīgām prasībām). Tomēr 
būtu jāsaglabā līgumslēdzēju iestāžu un 
līgumslēdzēju rīcības brīvība pirms 
elektroniskā rēķina nomaksas pārbaudīt, 
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vai rēķina saturs pareizi atspoguļo visus 
darījuma datus. Šajā direktīvā noteiktais 
aizliegums noraidīt elektroniskos rēķinus 
neskar 4. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2011/7/ES par 
maksājumu kavējumu novēršanu 
komercdarījumos.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka pienākums atzīt elektronisko rēķinu attiecas tikai uz 
tehniskajiem standartiem. Direktīva neskar un nepadara par spēkā neesošām citas 
komersantu intereses, kā, piemēram, jautājumu par to, vai rēķins pēc būtības ir pamatots.

Grozījums Nr. 44
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājs 2013. gada 11. novembra 
atzinumā publiskoja savus ieteikumus 
attiecībā uz pietiekamas datu aizsardzības 
nodrošināšanu, piemērojot šo direktīvu. 
Šie ieteikumi būtu jāņem vērā, izstrādājot 
standartu un līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem veicot personas datu 
apstrādi. Jo īpaši būtu jāprecizē, ka spēkā 
esošie datu aizsardzības likumi tiek 
piemēroti arī elektronisko rēķinu jomā un 
ka personas datu publiskošanai 
pārredzamības un pārskatatbildības 
nolūkos ir jābūt līdzsvarotai ar privātuma 
aizsardzību.

Or. de

(Skatīt 3. panta 1. punkta un 4.a panta grozījumus.)



AM\1009911LV.doc 11/38 PE523.101v01-00

LV

Pamatojums

Apstrādājot elektroniskos rēķinus, tiek veikta arī personas datu apstrāde. Tāpēc datu 
aizsardzībai ir liela nozīme elektronisko rēķinu ieviešanā.

Grozījums Nr. 45
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Šī direktīva būtu jāpiemēro 
elektroniskajiem rēķiniem, ko saņēmušas 
līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji 
un kas izdoti līgumu izpildes rezultātā, kuri 
piešķirti saskaņā ar Direktīvu [ar ko aizstāj 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 31. marta Direktīvu 
2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 
valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un 
pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas 
tiesību piešķiršanas procedūru5], Direktīvu 
[ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 
2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma 
procedūras, kuras piemēro subjekti, kas 
darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, 
transporta un pasta pakalpojumu nozarēs6] 
vai Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 13. jūlija Direktīvu 
2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras 
attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes 
vai subjekti, kas darbojas drošības un 
aizsardzības jomā, piešķir noteiktu 
būvdarbu, piegādes un pakalpojumu 
līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza 
Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK7.

(10) Šī direktīva būtu jāpiemēro 
elektroniskajiem rēķiniem, kas izdoti un 
nosūtīti līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem tādu līgumu izpildes 
rezultātā, kuri piešķirti saskaņā ar 
Direktīvu [ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt 
būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts 
līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru5], 
Direktīvu [ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē 
iepirkuma procedūras, kuras piemēro 
subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs6] vai Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
13. jūlija Direktīvu 2009/81/EK, ar kuru 
koordinē procedūras attiecībā uz to, kā 
līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas 
darbojas drošības un aizsardzības jomā, 
piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un 
pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un 
ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 
2004/18/EK7. Tomēr līgumslēdzējām 
iestādēm un līgumslēdzējiem nebūtu 
jānosaka par pienākumu pieņemt 
elektroniskus rēķinus, ja minētie subjekti 
drošības apsvērumu labad uzskata par 
vajadzīgu izmantot rēķinu veidlapas vai 
izvirzīt citus aprēķinu veikšanas 
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noteikumus, kas nav savienojami ar šo 
direktīvu. Turklāt no šīs prasības būtu 
jāatbrīvo līgumi, kas piešķirti saskaņā ar 
Direktīvas 2009/81/EK 16. pantu, jo 
šādiem līgumiem piemēro tikai specifiskas 
prasības, kas attiecas uz tehniskām 
specifikācijām un paziņojumiem par 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
procedūras rezultātiem.

__________________ __________________
5 OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp. 5 OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.
6 OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp. 6 OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.
7 OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp. 7 OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzsvērt, ka runa ir par elektroniskiem rēķiniem, kuri arī nosūtīti 
elektroniskā veidā; grozījuma otrās daļas primārais mērķis ir norādīt, ka dažkārt ir 
iespējamas situācijas, kurās atsevišķos gadījumos var pastāvēt ar drošības apsvērumiem 
saistītas prasības, kas nav savienojamas ar šajā direktīvā minētajām prasībām (piemēram, 
rēķina piegāde, izmantojot kurjera pakalpojumus, vai arī īpašu, drošu pārraides kanālu 
izmantošana).

Grozījums Nr. 46
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Šī direktīva neietekmē Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 346. panta 
piemērošanu. Turklāt gadījumos, kad 
līguma izpilde ir pasludināta par slepenu 
vai kad tā izpildē ir prasīts ievērot īpašus 
drošības pasākumus saskaņā ar 
attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem 
normatīvajiem un administratīvajiem 
aktiem, un ja attiecīgā dalībvalsts ir 
noteikusi, ka attiecīgās būtiskās intereses 
nevar nodrošināt ar mazāk ierobežojošiem 
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pasākumiem, līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzēji var nolemt atsevišķam 
līgumam piemērot īpašas rēķinu 
izsniegšanas prasības, kas nav paredzētas 
šajā direktīvā. Šādos gadījumos 
līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem minētās prasības būtu 
jāiekļauj iepirkuma dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Šis ir alternatīvs priekšlikums Malcolm Harbour iesniegtajam 10. apsvēruma grozījumam. 
Tas attiecas uz ES iepirkuma direktīvu izņēmuma noteikumiem, kas piemērojami jau pirms 
iepirkuma.

Grozījums Nr. 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Dalībvalstīm transponēšanas 
procesā būtu jāņem vērā, lai atbilstoši 
Eiropas standartam saņemtie 
elektroniskie rēķini tiktu pieņemti arī 
turpmākai apstrādei citās iekšējās 
administrācijas struktūrās (piemēram, 
saistībā ar dotāciju pieteikumiem). 

Or. de

Grozījums Nr. 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Direktīvā būtu jāparedz, ka 
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pienākums pieņemt un apstrādāt 
elektroniskos rēķinus ir tikai saņēmējiem, 
proti, līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem. Turpretim rēķina 
izsniedzējam vajadzētu būt iespējai 
izvēlēties, vai rēķinu sagatavot atbilstoši 
Eiropas standartam, valsts vai citam 
tehniskam standartam vai arī papīra 
formātā.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai ļautu līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem veikt tehniskos 
pasākumus, kuri pēc Eiropas standarta 
izveides ir nepieciešami, lai panāktu 
atbilstību šīs direktīvas noteikumiem, ir 
pamatoti noteikt 48 mēnešu transponēšanas 
termiņu.

(18) Lai ļautu līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem veikt tehniskos 
pasākumus, kuri pēc Eiropas standarta 
izveides ir nepieciešami, lai panāktu 
atbilstību šīs direktīvas noteikumiem, ir 
pamatoti noteikt 18 mēnešu transponēšanas 
termiņu no dienas, kad standarts publicēts 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
Dalībvalstīs transponētie direktīvas 
noteikumi centrālajām pārvaldes iestādēm 
un centralizēto iepirkumu struktūrām 
būtu jāpiemēro, apritot 18 mēnešiem pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā. Centrālās 
pārvaldes iestāžu padotībā esošām 
līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem minētie noteikumi būtu 
jāpiemēro, apritot 36 mēnešiem pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. de

Grozījums Nr. 50
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai ļautu līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem veikt tehniskos 
pasākumus, kuri pēc Eiropas standarta 
izveides ir nepieciešami, lai panāktu 
atbilstību šīs direktīvas noteikumiem, ir 
pamatoti noteikt 48 mēnešu transponēšanas 
termiņu.

(18) Lai ļautu līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem veikt tehniskos 
pasākumus, kuri pēc Eiropas standarta 
izveides ir nepieciešami, lai panāktu 
atbilstību šīs direktīvas noteikumiem, ir 
pamatoti noteikt 12 mēnešu transponēšanas 
termiņu no standarta publicēšanas dienas 
centrālajām pārvaldes iestādēm un 
24 mēnešu termiņu centrālās pārvaldes 
iestāžu padotībā esošām līgumslēdzējām 
iestādēm un līgumslēdzējiem.

Or. de

Pamatojums

(Skatīt 6. panta 1. punkta grozījumu.) Autors atbalsta referentes ierosinājumu piemērot 
dažādus transponēšanas termiņus, lai tādējādi ņemtu vērā nelielu līgumslēdzēju īpašās 
vajadzības, taču uzskata, ka ierosinātie termiņi ir pārāk ilgi. Tā kā standartā ietilps vienīgi 
saraksts ar elektroniskā rēķina obligātajiem datu elementiem, paredzams, ka līgumslēdzējām 
iestādēm un līgumslēdzējiem būs salīdzinoši mazas pielāgošanās izmaksas. Līdz ar to šķiet 
reāli, ka transponēšanas termiņi varētu būt īsāki.

Grozījums Nr. 51
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Elektronisko rēķinu vienādošana ir 
saskaņā ar Savienības tiesību, kā arī 
dalībvalstu tiesību un starptautisko tiesību 
pilnveidošanu attiecībā uz Savienībā 
īstenotu elektronisko iepirkumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 52
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Izmantojot struktūrfondu līdzekļus, 
kas paredzēti e-iepirkuma nostiprināšanas 
atbalstam Eiropā, būtu jāveicina arī 
elektronisko rēķinu izmantošana 
publiskajā iepirkumā.

Or. de

Grozījums Nr. 53
Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 45/200111a 28. panta 2. punktu notika 
apspriešanās ar Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju, un 2013. gada 
11. novembrī tas sniedza atzinumu.
_____________
11a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regula 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās 
un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 
12.01.2001., 1. lpp.)

Or. de

Grozījums Nr. 54
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo direktīvu piemēro elektroniskajiem 
rēķiniem, kas izsniegti līgumu izpildes 
rezultātā, kas piešķirti saskaņā ar direktīvu 
[ar ko aizstāj Direktīvu 2004/18/EK], 
Direktīvu [ar ko aizstāj Direktīvu 
2004/17/EK] vai Direktīvu 2009/81/EK.

Šo direktīvu piemēro elektroniskajiem 
rēķiniem, kas izsniegti tādu līgumu 
izpildes rezultātā, kuri piešķirti saskaņā ar 
direktīvu [ar ko aizstāj 
Direktīvu 2004/18/EK], Direktīvu [ar ko 
aizstāj Direktīvu 2004/17/EK],
Direktīvu 2009/81/EK vai Koncesiju 
direktīvu [Direktīva ...].

Or. en

Grozījums Nr. 55
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo direktīvu piemēro elektroniskajiem 
rēķiniem, kas izsniegti līgumu izpildes 
rezultātā, kas piešķirti saskaņā ar 
direktīvu [ar ko aizstāj Direktīvu 
2004/18/EK], Direktīvu [ar ko aizstāj 
Direktīvu 2004/17/EK] vai Direktīvu
2009/81/EK.

Šo direktīvu piemēro elektroniskajiem 
rēķiniem, kas izsniegti tādu līgumu 
izpildes rezultātā, kuri ietilpst direktīvas
[ar ko aizstāj Direktīvu 2004/18/EK], 
direktīvas [ar ko aizstāj Direktīvu 
2004/17/EK] vai Direktīvas 2009/81/EK 
darbības jomā.

Ja līgumslēdzējas iestādes vai 
līgumslēdzēji drošības apsvērumu labad 
uzskata par vajadzīgu izmantot rēķinu 
veidlapas vai izvirzīt citus ar rēķina 
izsniegšanu saistītus noteikumus, kas nav 
savienojami ar šīs direktīvas vai 
Direktīvas 2009/81/EK 16. panta 
prasībām, šīs direktīvas 4. pantu 
nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Izdarot šo grozījumu, tiek ņemts vērā, ka atsevišķos gadījumos var būt nepieciešamas īpašas 
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drošības prasības, īpaši tad, ja šīs direktīvas darbības jomā tiek iekļauta 
Direktīva 2009/81/EK, kas attiecas uz aizsardzības un drošības jomu.

Grozījums Nr. 56
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „elektroniskais rēķins” ir rēķins, kas ir 
izsniegts un saņemts jebkādā elektroniskā 
formātā,

(1) „elektroniskais rēķins” ir rēķins, kas ir 
izsniegts, nosūtīts un saņemts jebkādā
elektroniskā formātā, kuram iespējams 
veikt elektronisku apstrādi,

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzsvērts „elektroniskais aspekts”.

Grozījums Nr. 57
Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) „centrālās pārvaldes iestādes” ir 
centrālās pārvaldes iestādes Direktīvas [ar 
ko aizstāj Direktīvu 2004/18/EK] 2. panta 
2. punkta nozīmē;

Or. de

Pamatojums

Šis pielāgojums nepieciešams, ņemot vērā transponēšanas noteikumu jauno redakciju ar 
atšķirīgiem termiņiem, kur arī centrāliem līgumslēdzējiem paredzēts 18 mēnešu termiņš.
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Grozījums Nr. 58
Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) „centrālās pārvaldes iestāžu padotībā 
esošas iestādes” ir centrālās pārvaldes 
iestāžu padotībā esošas līgumslēdzējas 
iestādes Direktīvas [ar ko aizstāj Direktīvu 
2004/18/EK] 2. panta 3. punkta nozīmē;

Or. de

Pamatojums

Šis pielāgojums nepieciešams, ņemot vērā transponēšanas noteikumu jauno redakciju ar 
atšķirīgiem termiņiem, kur arī centrāliem līgumslēdzējiem paredzēts 18 mēnešu termiņš.

Grozījums Nr. 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) „centralizēto iepirkumu struktūras” 
ir centralizēto iepirkumu struktūras 
Direktīvas [ar ko aizstāj 
Direktīvu 2004/18/EK] 2. panta 
10. punkta nozīmē;

Or. de

Pamatojums

Šis pielāgojums nepieciešams, ņemot vērā transponēšanas noteikumu jauno redakciju ar 
atšķirīgiem termiņiem, kur arī centrāliem līgumslēdzējiem paredzēts 18 mēnešu termiņš.

Grozījums Nr. 60
Marc Tarabella
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija lūdz, lai Eiropas standarts 
elektroniskā pamatrēķina semantiskajam 
datu modelim būtu tehnoloģiski neitrāls
un garantētu personas datu aizsardzību
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

Komisija pieprasa, lai Eiropas standarts 
elektroniskā pamatrēķina semantiskajam 
datu modelim atbilstu vismaz turpmāk 
minētajiem kritērijiem:

a) standartam jābūt tehnoloģiski
neitrālam;
b) standartā jāņem vērā nepieciešamība 
aizsargāt personas datus saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK;

c) standartam jābūt izstrādātam tā, lai to 
būtu iespējams izmantot komercdarījumos 
starp uzņēmumiem;

d) standartam jāatbilst attiecīgajiem 
starptautiskajiem elektronisko rēķinu 
standartiem;
e) standartam ir jārada iespēja ieviest 
lietderīgas, lietotājdraudzīgas un elastīgas 
elektronisko rēķinu sistēmas;
f) standarts nedrīkst skart 
Direktīvas 2006/112/EK noteikumus;
g) standarts nedrīkst radīt papildu 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija lūdz, lai Eiropas standarts
elektroniskā pamatrēķina semantiskajam 
datu modelim būtu tehnoloģiski neitrāls

Komisija pieprasa, lai Eiropas standartā
elektroniskā pamatrēķina semantiskajam 
datu modelim būtu iekļauti pielikumā 
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un garantētu personas datu aizsardzību
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

uzskaitītie elementi un tas atbilstu vismaz 
turpmāk minētajām prasībām:
– tehnoloģiskā neitralitāte;
– garantēta personas datu aizsardzība
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK, kā arī ar 
integrētas datu aizsardzības („data 
protection by design”), samērīguma un 
datu apjoma samazināšanas principiem;
– ņemtas vērā mazo un vidējo uzņēmumu, 
kā arī centrālo pārvaldes iestāžu 
pakļautībā esošu līgumslēdzēju iestāžu un 
līgumslēdzēju vajadzības;
– piemērots izmantošanai 
komercdarījumos starp uzņēmumiem;
– saderība ar attiecīgiem 
starptautiskajiem standartiem.

Or. de

Pamatojums

(Skatīt 6. apsvēruma grozījumu.) Direktīvā jāparedz konkrētākas prasības attiecībā uz 
uzdevuma, ko Komisija uztic Eiropas standartizācijas organizācijai, saturiskajiem aspektiem. 
Piemēram, izstrādājot jauno standartu, būtu jāņem vērā mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī 
nelielu līgumslēdzēju īpašās vajadzības, jo to rīcībā esošais personāls un finanšu līdzekļi ir 
ierobežoti. Datu aizsardzības kritēriji būtu jāpapildina, vadoties pēc Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja ieteikumiem.

Grozījums Nr. 62
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija lūdz, lai Eiropas standarts 
elektroniskā pamatrēķina semantiskajam 
datu modelim būtu tehnoloģiski neitrāls 
un garantētu personas datu aizsardzību 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

Komisija pieprasa, lai Eiropas standarts 
elektroniskā pamatrēķina semantiskajam 
datu modelim atbilstu vismaz turpmāk 
minētajiem kritērijiem:

– tehnoloģiskā neitralitāte;
– sadarbspēja;
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– ņemta vērā vajadzība ievērot personas 
datu aizsardzību saskaņā ar Direktīvu 
95/46/EK, integrētās privātuma 
aizsardzības pieeju („privacy by design”), 
kā arī samērīguma un datu apjoma 
samazināšanas principus un 
ierobežojuma principu attiecībā uz datu 
izmantošanas mērķi.

Or. en

Pamatojums

Standartam būtu jāatbilst IT izstrādes paraugpraksei.

Grozījums Nr. 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija lūdz, lai Eiropas standarts 
elektroniskā pamatrēķina semantiskajam 
datu modelim būtu tehnoloģiski neitrāls un 
garantētu personas datu aizsardzību 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

Komisija pieprasa, lai Eiropas standarts 
elektroniskā pamatrēķina semantiskajam 
datu modelim būtu tehnoloģiski neitrāls un 
garantētu personas datu aizsardzību 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK. Standarts 
būtu jāpārskata vismaz reizi trijos gados.

Or. pl

Pamatojums

Standartam būtu labāk jāatspoguļo tehnikas progress.

Grozījums Nr. 64
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiklīdz attiecīgā Eiropas 
standartizācijas organizācija ir pabeigusi 
izstrādāt Eiropas standartu elektroniskā 
rēķina pamatkomponentu semantiskajam 
datu modelim un Komisija ir pārbaudījusi 
šā standarta atbilstību izstrādes 
pieprasījumam, Komisija sešus mēnešus 
testē standarta praktisko piemērošanu [jo 
īpaši vadoties pēc praktiskuma, 
lietotājdraudzīguma un iespējamo 
īstenošanas izmaksu kritērijiem]. Viena 
mēneša laikā pēc testēšanas procedūras 
beigām Komisija Eiropas Parlamentam 
un Padomei iesniedz testēšanas ziņojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 65
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns) – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var nepiemērot testēšanas 
procedūru, ja tā vai attiecīgā 
standartizācijas iestāde jau ir 
pārbaudījusi standarta praktisko 
piemērošanu šajā pantā minētās izstrādes 
gaitā, pamatojoties uz standartam 
izvirzītajām prasībām.

Or. de

Pamatojums

Ja lietotāji standartu testējuši jau tajā laikā, kad Eiropas standartizācijas organizācijā 
norisinājusies standarta izstrāde, varētu atteikties no atkārtotas testēšanas posma.
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Grozījums Nr. 66
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas standarts, kas izstrādāts pēc 
1. punktā minētā lūguma, atbilst tajā 
minētajām prasībām, Komisija publicē 
atsauci uz šādu Eiropas standartu Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. Ja Eiropas standarts, kas izstrādāts pēc 
1. punktā minētā pieprasījuma, atbilst tajā 
minētajām prasībām, Komisija Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē 
atsauci uz šādu Eiropas standartu kopā ar 
apstiprināto sintakšu sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja Komisija, izmantojot īstenošanas 
aktu, konstatē, ka saskaņā ar šā panta 
1. punktā minēto pieprasījumu 
izstrādātais standarts atbilst šīs direktīvas 
pielikumā uzskaitītajām prasībām, 
Komisija nodrošina attiecīgās atsauces 
publicēšanu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.
Šā panta 1. punktā minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 5.a panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 68
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Eiropas standarts elektroniskā rēķina 
pamatkomponentu semantiskajam datu 
modelim atbilst Padomes 
Direktīvas 2006/112/EK noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 69
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
1. Komisija uzdod attiecīgajai Eiropas 
standartizācijas organizācijai sniegt 
sarakstu ar ierobežotu skaitu sintakšu, 
kuras atbilst Eiropas semantiskā datu 
modeļa standartam, kā arī sniegt 
ieteikumus attiecībā uz nosūtīšanas veidu 
sadarbspēju, lai tādējādi vienkāršotu 
semantiskā datu modeļa standarta 
izmantošanu.
2. Komisija, pieņemot īstenošanas aktus 
[saskaņā ar 5.a panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru], apstiprina 
ierobežoto sarakstu ar Eiropas 
standartam atbilstošajām sintaksēm. Lai 
ierobežotu sarakstā iekļauto sintakšu 
skaitu un nodrošinātu vispusīgu un 
nepārtrauktu sadarbspēju, Komisijai 
piešķir pilnvaras pārskatīt apstiprināto 
sintakšu sarakstu saskaņā ar [5.a panta 
2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru].

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Eiropas standarta aktualitātes 
nodrošināšana un turpmākā 

pilnveidošana
Komisija var attiecīgajai Eiropas 
standartizācijas organizācijai uzdot 
pārstrādāt Eiropas standartu elektroniskā 
rēķina pamatkomponentu semantiskajam 
datu modelim. Šis uzdevums tiek uzticēts, 
ievērojot 3. panta 1. punktā noteikto 
kārtību.

Or. de

Grozījums Nr. 71
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Deleģētie akti

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 5.b pantu attiecībā uz 
grozījumu izdarīšanu prasībās, kas 
attiecas uz Eiropas standartu elektroniskā 
rēķina pamatkomponentu semantiskajam 
datu modelim un ir izklāstītas 3. panta 
2.b punktā, 3.a panta 1. punktā un šīs 
direktīvas pielikumā.

Or. de
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Grozījums Nr. 72
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzējas 
iestādes un līgumslēdzēji neatsakās saņemt 
elektroniskos rēķinus, kuri atbilst Eiropas 
standartam, atsauce uz kuru ir publicēta 
saskaņā ar 3. panta 2. punktu.

Dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzējas 
iestādes un līgumslēdzēji spēj saņemt un 
apstrādāt elektroniskos rēķinus un 
neatsakās saņemt šādus rēķinus, 
pamatojoties uz citiem iemesliem, ja 
minētie rēķini atbilst elektroniskā rēķina 
pamatkomponentu semantiskā datu 
modeļa Eiropas standartam, uz kuru 
atsauce ir publicēta saskaņā ar 3. panta 
2. punktu, un kādai no sintaksēm, kas 
iekļautas saskaņā ar 3. pantu publicētajā 
sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Izdarot šo grozījumu, teksts kļūst uzskatāmāks, kopumā uzlabota drošība, un tiek uzsvērts, ka 
direktīva attiecas gan uz sintaksēm, gan semantiskajiem standartiem.

Grozījums Nr. 73
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Datu aizsardzība

1. Šī direktīva neskar piemērojamos datu 
aizsardzības noteikumus, kas ietverti 
Eiropas un valstu tiesību aktos, un 
minētie noteikumi ir piemērojami arī 
elektronisko rēķinu jomā.
2. Ciktāl Eiropas vai valsts tiesību aktos 
nav noteikts citādi un neskarot piemērotos 
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aizsargpasākumus saskaņā ar 
Direktīvas 95/46/EK 13. pantu, personas 
datus atļauts izmantot vienīgi elektronisko 
rēķinu apstrādes mērķiem vai ar to 
savienojamiem mērķiem.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka saistībā ar 
elektroniskajiem rēķiniem iegūto personas 
datu publicēšana pārredzamības un 
pārskatatbildības nolūkos, neskarot 
piemērotos aizsargpasākumus saskaņā ar 
Direktīvas 95/46/EK 13. pantu, norisinās 
saskaņā ar publicēšanas mērķi un 
ievērojot privātuma aizsardzību.

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma pamatā ir Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2013. gada 11. novembra 
atzinumā paustie ieteikumi.

Grozījums Nr. 74
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Formāli iebildumi pret Eiropas standartu
(1) Ja kāda dalībvalsts vai Eiropas 
Parlaments uzskata, ka Eiropas standarts 
nav pilnībā atbilstošs šīs direktīvas 
3. panta 2.b punktā, 3.a panta 1. punktā 
un pielikumā minētajām prasībām, 
dalībvalstij vai Eiropas Parlamentam tas 
ir jāpaziņo Komisijai, pievienojot 
izsmeļošu skaidrojumu, un Komisija, 
apspriedusies ar 5.a pantā (jauns) minēto 
komiteju vai citām apspriedēm ar 
attiecīgās nozares ekspertiem, nolemj:
a) publicēt, nepublicēt vai ierobežoti 
publicēt atsauces uz attiecīgo Eiropas 
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standartu Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī;
b) saglabāt, ierobežoti saglabāt vai anulēt 
atsauces uz attiecīgo Eiropas standartu 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
(2) Komisija savā tīmekļa vietnē publicē 
informāciju par Eiropas standartu, par 
kuru pieņemts 1. punktā minētais 
lēmums.
(3) Komisija informē par 1. punktā minēto 
lēmumu attiecīgo Eiropas standartizācijas 
organizāciju un vajadzības gadījumā 
pieprasa tai pārstrādāt attiecīgo Eiropas 
standartu.
(4) Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
5.a panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.
(5) Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
5.a panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 75
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Formāli iebildumi

1. Ja kāda dalībvalsts vai Eiropas 
Parlaments uzskata, ka Eiropas standarts 
elektroniskā pamatrēķina semantiskajam 
daru modelim nav pilnībā atbilstošs tam 
izvirzītajām prasībām, kas minētas 
3. panta 1. punkta otrajā daļā un 
pielikumā, dalībvalsts vai Eiropas 
Parlaments attiecīgi informē Komisiju, 
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pievienojot sīki izstrādātu skaidrojumu, 
un Komisija, uzklausījusi 5.b pantā 
(jauns) minēto komiteju, nolemj:
(a) publicēt, nepublicēt vai ierobežoti 
publicēt atsauci uz Eiropas standartu 
elektroniskā pamatrēķina semantiskajam 
datu modelim Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī;

(b) saglabāt, ierobežoti saglabāt vai anulēt 
atsauci uz Eiropas standartu elektroniskā 
pamatrēķina semantiskajam datu 
modelim Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
2. Komisija informē par 1. punktā minēto 
lēmumu attiecīgo Eiropas standartizācijas 
organizāciju un vajadzības gadījumā 
uzdod tai pārstrādāt Eiropas standartu 
elektroniskā pamatrēķina semantiskajam
datu modelim.
3. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
5.a panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.
4. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minēto lēmumu pieņem saskaņā ar 
5.b panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Tā kā Standartizācijas regulas 11. pants ir piemērojams tikai attiecībā uz saskaņotajiem 
standartiem un jaunais elektronisko rēķinu standarts līdz ar to neietilpst minētās regulas 
darbības jomā, šajā direktīvā ir jāparedz līdzīgi noteikumi, lai Eiropas Parlaments un 
dalībvalstis varētu izteikt formālus iebildumus pret jauno standartu.

Grozījums Nr. 76
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Komitejas procedūra

Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.
2. Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Īstenošanas noteikumi

(1) Komisijai palīdz komiteja, kas 
izveidota ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/201211a.
(2) Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, 
piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 182/201111b 4. pantu.
(3) Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
5. pantu.
____________
11a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2012. gada 25. oktobra Regula (ES) 
Nr. 1025/2012 par Eiropas 
standartizāciju, ar ko groza Padomes 
Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 
97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 
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2007/23/EK, 2009/23/EK un 
2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes 
Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 
14.11.2012., 12. lpp.)
11b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Or. de

Pamatojums

Nepieciešams pielāgojums saistībā ar ierosinājumu izmantot īstenošanas aktus. Saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 1025/2012 22. panta 1. punktu izveidotā komiteja ir tā pati komiteja, ar ko 
notiek apspriešanās saistībā ar Komisijas sākotnējo standartizācijas pieprasījumu.

Grozījums Nr. 78
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/201111c nozīmē.
2. Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
4. pantu.
3. Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, 
piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
5. pantu.
____________
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11c Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Or. en

(Skatīt tā paša autora iesniegto grozījumu attiecībā uz 5.a panta „Formāli iebildumi” 
iekļaušanu direktīvā.)

Pamatojums

Celt iebildumus pret jau spēkā esošu standartu vajadzētu būt grūtāk, nekā iebilst pret 
standarta publicēšanu. Tāpēc pirmajā gadījumā būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra, 
savukārt otrajā gadījumā — konsultēšanās procedūra.

Grozījums Nr. 79
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 3.b pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no [šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3.b pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
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neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 3.b pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. de

Grozījums Nr. 80
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 48 mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā 
normatīvie un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus.

Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc dienas, kad 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
publicēta atsauce uz Eiropas standartu, 
dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai 
zināmu minēto noteikumu tekstus.

Dalībvalstis piemēro šos normatīvos un 
administratīvos aktus centrālajām 
pārvaldes iestādēm un centralizētā 
iepirkuma struktūrām, sākot ar 
19. mēneša pirmo dienu pēc atsauces uz 
Eiropas standartu publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
Dalībvalstis piemēro šos normatīvos un 
administratīvos aktus centrālo pārvaldes 
iestāžu pakļautībā esošām līgumslēdzējām 
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iestādēm un līgumslēdzējiem, sākot ar 
37. mēneša pirmo dienu pēc atsauces uz 
Eiropas standartu publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 81
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 48 mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā 
normatīvie un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai 
zināmus minēto noteikumu tekstus.

Or. de

(Skatīt grozījumu, kas izdarīts 6. panta 1. punktā — 1.a punkts (jauns).)

Pamatojums

Autors atbalsta referentes ierosinājumu piemērot dažādus transponēšanas termiņus, lai 
tādējādi ņemtu vērā nelielu līgumslēdzēju īpašās vajadzības, taču uzskata, ka ierosinātie 
termiņi ir pārāk ilgi. Tā kā standartā ietilps vienīgi saraksts ar elektroniskā rēķina 
obligātajiem datu elementiem, paredzams, ka līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem 
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būs salīdzinoši mazas pielāgošanās izmaksas. Līdz ar to šķiet reāli, ka transponēšanas termiņi 
varētu būt īsāki.

Grozījums Nr. 82
Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 48 mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā 
normatīvie un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus.

Ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc dienas, kad 
saskaņā ar 3. panta 2. punktu Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta 
atsauce uz Eiropas standartu un 
apstiprināto sintakšu saraksts, dalībvalstīs 
stājas spēkā normatīvie un administratīvie 
akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis 
nekavējoties dara Komisijai zināmus 
minēto noteikumu tekstus.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ne vēlāk kā 48 mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā 
normatīvie un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus.

Ne vēlāk kā 36 mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā dalībvalstīs stājas spēkā 
normatīvie un administratīvie akti, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus.

Or. pl

Grozījums Nr. 84
Jürgen Creutzmann
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Eiropas standarta publicēšanas 
saskaņā ar 3. panta 2. punktu centrālajām 
pārvaldes iestādēm un centralizēto 
iepirkumu struktūrām ir 12 mēneši, bet 
centrālo pārvaldes iestāžu pakļautībā 
esošām līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem — 24 mēneši, lai izpildītu 
šo prasību.

Or. de

(Skatīt 18. apsvēruma grozījumu.)

Pamatojums

Autors atbalsta referentes ierosinājumu piemērot dažādus transponēšanas termiņus, lai 
tādējādi ņemtu vērā nelielu līgumslēdzēju īpašās vajadzības, taču uzskata, ka ierosinātie 
termiņi ir pārāk ilgi. Tā kā standartā ietilps vienīgi saraksts ar elektroniskā rēķina 
obligātajiem datu elementiem, paredzams, ka līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem 
būs salīdzinoši mazas pielāgošanās izmaksas. Līdz ar to šķiet reāli, ka transponēšanas termiņi 
varētu būt īsāki.

Grozījums Nr. 85
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc Eiropas standarta publicēšanas 
saskaņā ar 3. panta 2. punktu centrālajām 
pārvaldes iestādēm ir 36 mēneši, bet 
centrālo pārvaldes iestāžu pakļautībā 
esošām līgumslēdzējām iestādēm un 
līgumslēdzējiem — 48 mēneši, lai izpildītu 
šo prasību.

Or. de
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Pamatojums

Transponēšanas termiņam dalībvalstīs vajadzētu būt saistītam ar standarta publicēšanas 
brīdi un būt pietiekami ilgam, lai jo īpaši centrālo pārvaldes iestāžu pakļautībā esošām 
līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem, ņemot vērā paredzamās pielāgošanās 
vajadzības, būtu iespējams veikt juridisko un tehnisko īstenošanu.

Grozījums Nr. 86
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pārskata šīs direktīvas ietekmi uz 
iekšējo tirgu un elektronisko rēķinu 
ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrās 
un ziņo par to Eiropas Parlamentam un 
Padomei līdz 2023. gada 30. jūnijam.
Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 
tiesību akta priekšlikumu.

Komisija pārskata šīs direktīvas ietekmi uz 
iekšējo tirgu un elektronisko rēķinu 
ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrās 
un ziņo par to Eiropas Parlamentam un 
Padomei līdz 2023. gada 30. jūnijam.
Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 
izmaksu un ieguvumu analīzi attiecībā uz 
turpmāku pasākumu nepieciešamību.

Or. en

Pamatojums

Pirms tiek ierosināta turpmāku pielāgojumu izdarīšana šajā ES direktīvā, Komisijai būtu 
jāievēro labāki regulējuma principi un jāpārbauda, vai pastāv dibināti iemesli pielāgojumu 
izdarīšanai.


