
AM\1009911SL.doc PE523.101v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2013/0213(COD)

15.11.2013

PREDLOGI SPREMEMB
34–86

Osnutek poročila
Birgit Collin-Langen
(PE521.724v01-00)

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih 
računov pri javnih naročilih

Predlog direktive
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))



PE523.101v01-00 2/36 AM\1009911SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\1009911SL.doc 3/36 PE523.101v01-00

SL

Predlog spremembe 34
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Za zagotovitev enotnih pogojev 
izvajanja te direktive bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Izvajati bi jih bilo treba v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta2a. 
____________
2a Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 
na podlagi katerih države članice 
nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil 
Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Or. de

Predlog spremembe 35
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Komisija bi morala uporabiti ustrezne 
določbe Uredbe (EU) št. 1025/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji 
ter zahtevati od evropske organizacije za 
standardizacijo3, da pripravi osnutek 
evropskega standarda za semantični 
podatkovni model osnove elektronskega 
računa. Komisija bi morala od ustrezne
evropske organizacije za standardizacijo 
zahtevati, da mora biti tak evropski 
standard tehnološko nevtralen, da se 

(6) Komisija bi morala uporabiti ustrezne 
določbe Uredbe (EU) št. 1025/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji 
ter zahtevati od evropske organizacije za 
standardizacijo3, da pripravi osnutek 
evropskega standarda za semantični 
podatkovni model osnove elektronskega 
računa. Komisija bi morala od pristojne
evropske organizacije za standardizacijo 
zahtevati, da mora biti evropski standard 
tehnološko nevtralen, da se prepreči 
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prepreči izkrivljanje konkurence. Ker lahko 
elektronski računi vsebujejo osebne 
podatke, bi morala Komisija tudi zahtevati, 
da mora tak standard zagotavljati varstvo 
osebnih podatkov v skladu z 
Direktivo 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov4. Poleg teh minimalnih 
zahtev bi morala Komisija v svoji zahtevi 
ustrezni evropski organizaciji za 
standardizacijo določiti nadaljnje zahteve 
glede vsebine takega evropskega 
standarda in rok za njegovo sprejetje.

izkrivljanje konkurence. Ker lahko 
elektronski računi vsebujejo osebne 
podatke, bi morala Komisija tudi zahtevati, 
da mora standard zagotavljati varstvo 
osebnih podatkov v skladu z 
Direktivo 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov4 ter načela vgrajenega 
varstva podatkov, sorazmernosti in čim 
manjšega zbiranja podatkov. Poleg tega bi 
moral biti standard brez večjih 
obremenitev uporaben tudi za mala in 
srednja podjetja in manjše javne organe 
naročnike in naročnike, ki imajo le malo 
osebja in omejena finančna sredstva.
Primeren bi moral biti tudi za uporabo v 
poslovanju med zasebnimi podjetji, da bi 
zmanjšali nepotrebne stroške. Združljiv bi 
moral biti tudi z ustreznimi mednarodnimi 
standardi, da se ponudniki iz tretjih držav 
pri dostopanju na trg ne bi soočali s 
tehničnimi ovirami.

__________________ __________________
3 UL. L 316, 14.11.2012, str. 12. 3 UL. L 316, 14.11.2012, str. 12.
4 UL. L 281, 23.11.1995, str. 31. 4 UL. L 281, 23.11.1995, str. 31.

Or. de

(gl. predlog spremembe člena 3(1))

Obrazložitev

V direktivi bi morali natančno določiti, kaj vse zajema mandat Komisije v zvezi z Evropsko 
organizacijo za standardizacijo. Pri novem standardu bi morali na primer upoštevati posebne 
potrebe malih in srednjih podjetij in manjših naročnikov, saj imajo manj osebja in finančnih 
virov. Merila varstva podatkov pa bi bilo treba dopolniti v skladu s priporočili evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov. 

Predlog spremembe 36
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Komisija bi morala uporabiti ustrezne 
določbe Uredbe (EU) št. 1025/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o evropski 
standardizaciji3 ter zahtevati od evropske 
organizacije za standardizacijo, da pripravi 
osnutek evropskega standarda za 
semantični podatkovni model osnove 
elektronskega računa. Komisija bi morala 
od ustrezne evropske organizacije za 
standardizacijo zahtevati, da mora biti tak
evropski standard tehnološko nevtralen, da 
se prepreči izkrivljanje konkurence. Ker 
lahko elektronski računi vsebujejo osebne 
podatke, bi morala Komisija tudi zahtevati, 
da mora tak standard zagotavljati varstvo 
osebnih podatkov v skladu z 
Direktivo 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov4. Poleg teh minimalnih 
zahtev bi morala Komisija v svoji zahtevi 
ustrezni evropski organizaciji za 
standardizacijo določiti nadaljnje zahteve 
glede vsebine takega evropskega standarda 
in rok za njegovo sprejetje.

(6) Komisija bi morala uporabiti ustrezne 
določbe Uredbe (EU) št. 1025/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o evropski 
standardizaciji3 ter zahtevati od evropske 
organizacije za standardizacijo, da pripravi 
osnutek evropskega standarda za 
semantični podatkovni model osnove 
elektronskega računa. Komisija bi morala 
od ustrezne evropske organizacije za 
standardizacijo zahtevati, da mora biti 
evropski standard tehnološko nevtralen, da 
se prepreči izkrivljanje konkurence. Ker 
lahko elektronski računi vsebujejo osebne 
podatke, bi morala Komisija tudi zahtevati, 
da mora standard upoštevati varstvo 
osebnih podatkov v skladu z 
Direktivo 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov4. Poleg teh minimalnih 
zahtev bi morala Komisija v svoji zahtevi 
ustrezni evropski organizaciji za 
standardizacijo določiti nadaljnje zahteve 
glede vsebine evropskega standarda in rok 
za njegovo sprejetje. 

__________________ __________________
3 UL L 316, 14.11.2012, str. 12. 3 UL L 316, 14.11.2012, str. 12.
4 UL L 281, 23.11.1995, str. 31. 4 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

Or. en

Obrazložitev

Zgolj podatkovni standard ne more zagotavljati varstva podatkov; to je odvisno od procesov, 
posameznikov in sistemov, v katerih se ravna s podatki in v katerih se shranjujejo. Standard 
bi olajšal identificiranje osebnih podatkov.

Predlog spremembe 37
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da bi ustrezno upoštevali tehnični 
napredek in razvoj dogodkov v 
zakonodaji, bi bilo treba na Komisijo v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije prenesti pooblastila za 
sprejetje aktov za prilagoditev zahtev iz te 
direktive, povezanih z evropskim 
standardom za semantični podatkovni 
model osnove elektronskega računa. 
Zlasti pomembno je, da se Komisija med 
pripravami ustrezno posvetuje, tudi s 
strokovnjaki. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti sočasno, pravočasno in 
ustrezno predložitev zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. de

Predlog spremembe 38
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski standard za semantični 
podatkovni model osnove elektronskega 
računa bi moral temeljiti na obstoječih 
specifikacijah, vključno zlasti s tistimi, ki 
so jih razvile evropske ali mednarodne 
organizacije, kot so CEN (CWA 16356 in 
CWA 16562), ISO (finančni račun na 
podlagi metodologije ISO 20022) in 
UN/CEFACT (CII, verzija 2.0). 
Elektronski podpisi ne bi smeli biti 
potrebni. Tak evropski standard bi moral 
opredeliti semantične podatkovne 
elemente, ki se nanašajo zlasti na dodatne 
podatke o prodajalcu in kupcu, 

(7) Evropski standard za semantični 
podatkovni model osnove elektronskega 
računa bi moral temeljiti na obstoječih
specifikacijah, vključno zlasti s tistimi, ki 
so jih razvile evropske ali mednarodne 
organizacije, kot so CEN (CWA 16356 in 
CWA 16562), ISO (finančni račun na 
podlagi metodologije ISO 20022) in 
UN/CEFACT (CII, verzija 2.0). 
Elektronski podpisi ne bi smeli biti 
potrebni. Pri izvajanju svojih nalog bi 
morale pristojne evropske organizacije za 
standardizacijo upoštevati tudi rezultate 
obsežnih pilotnih projektov, ki se izvajajo 
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identifikatorje procesa, podatke o računu, 
podatke o postavki računa, podatke o 
dobavi oziroma izvedbi ter podatke in 
pogoje plačila. Moral bi biti tudi skladen z 
obstoječimi standardi za plačila, da bi 
omogočal avtomatsko obdelavo plačil.

v podpornem programu za politiko 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovacije, in 
specifikacije vseh drugih ustreznih 
organov in organizacij za izdajanje 
elektronskih računov, ki se v poslovni 
skupnosti široko uporabljajo. Evropski 
standard bi moral opredeliti semantične 
podatkovne elemente, ki se nanašajo zlasti 
na dodatne podatke o prodajalcu in kupcu, 
identifikatorje procesa, podatke o računu, 
podatke o postavki računa, podatke o 
dobavi oziroma izvedbi ter podatke in 
pogoje plačila. Moral bi biti tudi skladen z 
obstoječimi standardi za plačila, da bi 
omogočal avtomatsko obdelavo plačil.

Or. en

Obrazložitev

To bo pomagalo zagotoviti, da se bosta že opravljeno delo in uveljavljena uporaba na tem 
področju upoštevala pri razvoju novega standarda, zato je večja verjetnost, da bodo uporabni 
in koristni. 

Predlog spremembe 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Potem ko Komisija v skladu z 
evropskim postopkom standardizacije 
sprejme novi evropski standard, bi ga 
morala preizkusiti v praksi. V tej fazi 
preskušanja bi morala opisati in preveriti 
uporabo standarda, kakršna se pričakuje 
od končnega uporabnika. Pri tem bi 
morala biti pozorna predvsem na 
prijaznost do uporabnika in praktično 
izvedljivost ter izračunati morebitne 
stroške uvedbe.
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Or. de

Predlog spremembe 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Da bi od elektronskega izdajanja 
računov pri oddaji javnih naročil imela 
koristi tudi mala in srednja podjetja, bi 
moral biti evropski standard razumljiv in 
uporabnikom prijazen, njegova uporaba 
pa bi morala biti preprosta.

Or. de

Predlog spremembe 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7c) Države članice bi morale pri 
izvajanju upoštevati potrebe malih in 
srednjih podjetij ter malih naročnikov, 
obenem pa tako javnim organom 
naročnikom in naročnikom kot tudi 
ponudnikom zagotoviti potrebno podporo, 
da bi lahko uporabljali novi evropski 
standard. Predvideti bi bilo treba tudi 
ukrepe usposabljanja, zlasti za mala in 
srednja podjetja.

Or. de

Predlog spremembe 42
Malcolm Harbour
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Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Evropske organizacije za 
standardizacijo po potrebi redno 
pregledujejo in posodabljajo evropski 
standard, da bi sledile tehnološkemu 
razvoju. Glede na hitro naravo razvoja v 
informacijsko-komunikacijskem sektorju 
lahko Komisija zaprosi pristojno evropsko 
organizacijo za standardizacijo, naj redno 
pregleduje in posodablja standard, da bi 
sledila razvoju dogodkov in zagotovila
neprekinjeno interoperabilnost.

Or. en

Obrazložitev

Namen te spremembe je zagotoviti, da bo standard uporaben, in preprečiti, da bi zastarel.

Predlog spremembe 43
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Javni naročniki in naročniki ne bi smeli 
zavrniti sprejetja elektronskih računov, ki 
so skladni s takim skupnim evropskim 
standardom, zaradi neskladnosti z drugimi 
tehničnimi zahtevami (npr. posebnimi 
nacionalnimi ali panožnimi zahtevami).

(9) Javni organi naročniki in naročniki ne 
bi smeli zavrniti sprejetja elektronskih 
računov, ki so skladni s skupnim 
evropskim standardom, zaradi neskladnosti
z drugimi tehničnimi zahtevami 
(npr. posebnimi nacionalnimi ali 
panožnimi zahtevami). Vendar morajo 
imeti možnost, da pred plačilom računa 
preverijo, ali so na elektronskem računu 
pravilno navedene vse podrobnosti 
poslovne transakcije. Obveznost v skladu s 
to direktivo, da se elektronski računi ne 
smejo zavračati, ne posega v člen 4 
Direktive 2011/7/EU Evropskega 
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parlamenta in Sveta o boju proti 
zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih.

Or. en

Obrazložitev

Namen te spremembe je pojasniti, da obveznost sprejemanja elektronskih računov velja samo 
za tehnične standarde. Direktiva ne vpliva na širša trgovinska vprašanja in jih ne razveljavlja 
– na primer vprašanje, ali je vsebina računa dejansko veljavna. 

Predlog spremembe 44
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov je v svojem mnenju z dne 11. 
novembra 2013 objavil priporočila za 
ustrezno varstvo osebnih podatkov pri 
uporabi te direktive. Ta priporočila bi bilo 
treba upoštevati pri razvoju standarda in 
pri obdelavi osebnih podatkov pri javnih 
organih naročnikih in naročnikih. 
Pojasniti je treba zlasti, da veljavna 
zakonodaja o varstvu osebnih podatkov 
velja tudi pri izdajanju elektronskih 
računov, osebni podatki pa bi se morali za 
namene preglednosti in odgovornosti 
objavljati sorazmerno z varstvom 
zasebnosti. 

Or. de

(gl. predloga spremembe člena 3(1) in 4a)

Obrazložitev

Obdelava elektronskih računov zahteva tudi obdelavo osebnih podatkov. Varstvo osebnih 
podatkov ima zato pri elektronskem izdajanju računov pomembno vlogo.
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Predlog spremembe 45
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Direktiva bi se morala uporabljati za 
elektronske račune, ki jih prejmejo javni 
naročniki in naročniki ter so izdani na 
podlagi izvajanja pogodb, dodeljenih v 
skladu z Direktivo [ki nadomešča 
Direktivo 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev], 
Direktivo [ki nadomešča 
Direktivo 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil naročnikov v vodnem, energetskem 
in transportnem sektorju ter sektorju 
poštnih storitev6], ali Direktivo 2009/81/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za 
oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in 
storitev, ki jih oddajo naročniki na 
področju obrambe in varnosti, ter 
spremembi direktiv 2004/17/ES in 
2004/18/ES7.

(10) Direktiva bi se morala uporabljati za 
elektronske račune, ki jih prejmejo javni 
organi naročniki in naročniki ter so izdani 
in posredovani na podlagi izvajanja 
pogodb, dodeljenih v skladu z Direktivo [ki 
nadomešča Direktivo 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov 
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev], Direktivo [ki nadomešča 
Direktivo 2004/17/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil naročnikov v vodnem, energetskem 
in transportnem sektorju ter sektorju 
poštnih storitev6], ali Direktivo 2009/81/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za 
oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in 
storitev, ki jih oddajo javni organi
naročniki in naročniki na področju 
obrambe in varnosti, ter spremembi 
direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES7.
Vendar od javnih organov naročnikov in 
naročnikov ne bi smeli zahtevati, da 
obvezno sprejemajo elektronske račune v 
skladu s to direktivo, če menijo, da je 
treba zaradi varnosti uporabljati oblike 
računov ali naložiti druge zahteve za 
izdajanje računov, ki niso združljivi s to 
direktivo. Poleg tega bi bilo primerno 
izključiti naročila, ki se oddajo v skladu s 
členom 16 Direktive 2009/81/ES, saj zanje 
veljajo zgolj posebne zahteve, ki urejajo 
tehnične specifikacije in obvestila o oddaji 
naročila.

__________________ __________________
5 UL L 134, 30.4.2004, str. 114. 5 UL L 134, 30.4.2004, str. 114.
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6 UL L 134, 30.4.2004, str. 1. 6 UL L 134, 30.4.2004, str. 1.
7 UL L 216, 20.8.2009, str. 76. 7 UL L 216, 20.8.2009, str. 76.

Or. en

Obrazložitev

Namen te spremembe je poudariti, da dejansko obstajajo elektronski računi, ki se pošiljajo po 
elektronski poti. Zadnji del predloga spremembe naj bi predvsem poudaril, da lahko občasno 
in v posameznih primerih pride do posebnih potreb glede varnosti (npr. da je treba račune 
poslati po kurirski pošti ali posebno zaščitenih kanalih), kar ni v skladu z zahtevami te 
direktive.

Predlog spremembe 46
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Ta direktiva ne vpliva na uporabo 
člena 346 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. Poleg tega velja, da če je izvedba 
naročila označena kot tajna ali jo morajo 
spremljati posebni varnostni ukrepi, 
skladni z zakoni, podzakonskimi akti ali 
upravnimi predpisi, ki veljajo v državi 
članici, in pod pogojem, da država članica 
ugotovi, da se zadevni bistveni interesi ne 
dajo zajamčiti z manj obremenjujočimi 
ukrepi, lahko javni organi naročniki in 
naročniki odločijo pri posameznem 
naročilu predpisati posebne zahteve za 
izdajanje računov, ki se razlikujejo od 
tistih, ki so določene v tej direktivi. V 
takih primerih te zahteve določijo že v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.

Or. en

Obrazložitev

To je alternativa k predlogu spremembe poslanca Harbourja k uvodni izjavi 10. Odraža 
odstopanja pred podelitvijo iz direktive EU o javnih naročilih. 
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Predlog spremembe 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Države članice bi morale pri 
izvajanju upoštevati, da bodo lahko 
elektronske račune, sprejete v skladu z 
evropskim standardom, sprejemali tudi 
drugi organi za nadaljnjo obdelavo v 
upravnih postopkih (npr. pri vlogah za 
subvencije). 

Or. de

Predlog spremembe 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Direktiva bi morala k sprejemanju 
in obdelavi elektronskih računov zavezati 
samo prejemnike, torej javne organe 
naročnike, skupne nabavne organe in 
naročnike. Izdajatelj računa pa bi moral 
imeti možnost izbire, ali želi račun izdati v 
skladu z evropskim standardom, 
nacionalnimi ali drugimi tehničnimi 
standardi ali v papirni obliki.

Or. de

Predlog spremembe 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da se javnim naročnikom in 
naročnikom omogoči sprejetje tehničnih 
ukrepov, ki bodo po določitvi evropskega 
standarda potrebni za uskladitev z 
določbami te direktive, je upravičen 48-
mesečni rok za prenos.

(18) Da se javnim organom naročnikom in 
naročnikom omogoči sprejetje tehničnih 
ukrepov, ki bodo po določitvi evropskega 
standarda potrebni za uskladitev z 
določbami te direktive, je po objavi 
evropskega standarda v Uradnem listu 
Evropske unije upravičen 18-mesečni rok 
za prenos. Centralni vladni organi in 
skupni nabavni organi bi morali izvajati 
določbe te direktive, ki jo prenesejo države 
članice, najpozneje 18 mesecev po začetku 
njene veljavnosti. Javni organi naročniki 
na poddržavni ravni in naročniki bi 
morali uporabljati določbe te direktive 36 
mesecev po začetku njene veljavnosti.

Or. de

Predlog spremembe 50
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da se javnim organom naročnikom in 
naročnikom omogoči sprejetje tehničnih 
ukrepov, ki bodo po določitvi evropskega 
standarda potrebni za uskladitev z 
določbami te direktive, je upravičen 48-
mesečni rok za prenos.

(18) Da se javnim naročnikom in 
naročnikom omogoči sprejetje tehničnih 
ukrepov, ki bodo po določitvi evropskega 
standarda potrebni za uskladitev z 
določbami te direktive, je po objavi 
standarda upravičen 12-mesečni rok za 
prenos za centralne vladne organe in 
skupne nabavne organe in 24-mesečni rok 
za javne organe naročnike in javne 
organe naročnike na poddržavni ravni.

Or. de
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Obrazložitev

(gl. predlog spremembe člena 6(1)): Avtor soglaša s predlogom poročevalke glede 
stopenjskih rokov za prenos, saj so tako upoštevane posebne potrebe malih naročnikov, 
vendar meni, da je to obdobje predolgo. Ker gre pri standardu zgolj za seznam podatkovnih 
elementov, ki se zahtevajo pri elektronskih računih, bodo imeli javni organi naročniki in 
naročniki sorazmerno nizke stroške prilagajanja. Krajši roki za prenos so torej povsem 
stvarni.

Predlog spremembe 51
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18b) Standardizacija izdajanja 
elektronskih računov je v skladu z 
razširitvijo prava Unije ter nacionalnega 
in mednarodnega prava na področje 
elektronskih javnih naročil v Uniji.

Or. de

Predlog spremembe 52
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) Sredstva strukturnih skladov, 
namenjena podpori pri uvajanju 
elektronskih javnih naročil v Evropi, bi 
morala spodbujati tudi uporabo izdajanja 
elektronskih računov v javnih naročilih.

Or. de
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Predlog spremembe 53
Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) V skladu s členom 28(2) Uredbe 
(ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta 
in Sveta11a je bilo opravljeno posvetovanje 
z Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov, ki je 11. novembra 2011 podal 
mnenje.
_____________
11a Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Or. de

Predlog spremembe 54
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja za elektronske 
račune, izdane na podlagi izvajanja 
pogodb, dodeljenih v skladu z Direktivo [ki 
nadomešča Direktivo 2004/18/ES], 
Direktivo [ki nadomešča 
Direktivo 2004/17/ES] ali
Direktivo 2009/81/ES.

Ta direktiva se uporablja za elektronske 
račune, izdane na podlagi izvajanja 
pogodb, dodeljenih v skladu z Direktivo [ki 
nadomešča Direktivo 2004/18/ES], 
Direktivo [ki nadomešča 
Direktivo 2004/17/ES],
Direktivo 2009/81/ES in direktivo o 
koncesijskih pogodbah [direktiva ..].

Or. en
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Predlog spremembe 55
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja za elektronske 
račune, izdane na podlagi izvajanja 
pogodb, dodeljenih v skladu z Direktivo
[ki nadomešča Direktivo 2004/18/ES], 
Direktivo [ki nadomešča 
Direktivo 2004/17/ES] ali 
Direktivo 2009/81/ES.

Ta direktiva se uporablja za elektronske 
račune, izdane na podlagi izvajanja 
pogodb, za katere se uporablja Direktiva
[ki nadomešča Direktivo 2004/18/ES], 
Direktiva [ki nadomešča 
Direktivo 2004/17/ES] ali 
Direktiva 2009/81/ES.

Člen 4 te direktive se ne uporablja, če 
javni organ naročnik ali naročnik meni, 
da je treba zaradi varnosti uporabljati 
oblike računov ali uvesti druge zahteve za 
izdajanje računov, ni niso združljivi s to 
direktivo ali s členom 16 Direktive 
2009/81/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva varnostna vprašanja, ki se utegnejo občasno pojaviti v 
posameznih primerih, in se vstavi „zlasti“, da bi v področje uporabe te direktive vključili 
Direktivo 2009/81 o javnih naročilih, predvsem na področju obrambe in varnosti.

Predlog spremembe 56
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Article 2 – point 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „elektronski račun“ je račun, ki je bil 
izdan in prejet v kateri koli elektronski 
obliki;

(1) „elektronski račun“ je račun, ki je bil 
izdan, posredovan in prejet v kateri koli 
elektronski obliki, ki omogoča elektronsko 
obdelavo;

Or. en



PE523.101v01-00 18/36 AM\1009911SL.doc

SL

Obrazložitev

V predlogu spremembe je utemeljena zahteva po elektronski obliki.

Predlog spremembe 57
Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) „centralni vladni organi“ so osrednji 
vladni organi, opredeljeni v členu 2(2) 
Direktive [ki nadomešča 
Direktivo 2004/18/ES];

Or. de

Obrazložitev

Nujna prilagoditev novozasnovanim določbam o stopenjskem prenosu, ki tudi za skupne 
nabavne organe predvidevajo 18-mesečni rok. 

Predlog spremembe 58
Birgit Collin-Langen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) „javni organi naročniki na 
poddržavni ravni“ so javni organi 
naročniki na poddržavni ravni, 
opredeljeni v členu 2(3) Direktive [ki 
nadomešča Direktivo 2004/18/ES];

Or. de

Obrazložitev

Nujna prilagoditev novozasnovanim določbam o stopenjskem prenosu, ki tudi za skupne 
nabavne organe predvidevajo 18-mesečni rok. 
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Predlog spremembe 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – točka (4 c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) „skupni nabavni organi“ so centralni 
nabavni organi, opredeljeni v členu 2(10) 
Direktive [ki nadomešča 
Direktivo 2004/18/ES];

Or. de

Obrazložitev

Nujna prilagoditev novozasnovanim določbam o stopenjskem prenosu, ki tudi za skupne 
nabavne organe predvidevajo 18-mesečni rok. 

Predlog spremembe 60
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zahteva, da je evropski standard 
za semantični podatkovni model osnove 
elektronskega računa tehnološko nevtralen 
in da zagotavlja varstvo osebnih podatkov 
v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Komisija zahteva, da je evropski standard 
za semantični podatkovni model osnove 
elektronskega računa skladen vsaj s temi 
merili:

a) je tehnološko nevtralen,
b) zagotavlja zahtevano varstvo osebnih 
podatkov v skladu z Direktivo 95/46/ES,
c) je opredeljen tako, da ga je mogoče 
uporabljati pri poslovanju med podjetji,
d) je usklajen z ustreznimi mednarodnimi 
standardi izdajanja elektronskih računov,
e) omogoča vzpostavitev namenskih, 
uporabnikom prijaznih in prožnih 
sistemov za izdajanje elektronskih 
računov,
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f) ne vpliva na določbe Direktive 
2006/112/ES,
g) ne povzroča dodatnih stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 61
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Komisija zahteva, da je evropski standard 
za semantični podatkovni model osnove 
elektronskega računa tehnološko nevtralen 
in da zagotavlja varstvo osebnih podatkov 
v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Komisija zahteva, da ima evropski 
standard za semantični podatkovni model 
osnove elektronskega računa v prilogi 
navedene značilnosti in izpolnjuje vsaj te 
zahteve:
– je tehnološko nevtralen,
– zagotavlja varstvo osebnih podatkov v 
skladu z Direktivo 95/46/ES ter načeli 
vgrajenega varstva podatkov, 
sorazmernosti in čim manjšega zbiranja 
podatkov,
– upošteva posebne potrebe malih in 
srednjih podjetij ter javnih organov 
naročnikov in javnih organov naročnikov 
na poddržavni ravni,
– je primeren za uporabo v poslovanju 
med podjetji,
– je združljiv z ustreznimi mednarodnimi 
standardi.

Or. de

Obrazložitev

(gl. predlog spremembe k uvodni izjavi 6): v direktivi bi morali natančno določiti, kaj vse 
zajema mandat Komisije v zvezi z Evropsko organizacijo za standardizacijo. Novi standard bi 
moral na primer upoštevati posebne potrebe malih in srednjih podjetij in manjših naročnikov, 
saj imajo manj osebja in finančnih virov. Merila varstva podatkov bi bilo treba dopolniti v 
skladu s priporočili evropskega nadzornika za varstvo podatkov. 
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Predlog spremembe 62
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zahteva, da je evropski standard 
za semantični podatkovni model osnove 
elektronskega računa tehnološko nevtralen 
in da zagotavlja varstvo osebnih podatkov 
v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Komisija zahteva, da mora biti evropski 
standard za semantični podatkovni model 
osnove elektronskega računa skladen vsaj s 
temi merili:

– je tehnološko nevtralen,

– je interoperabilen,
– zagotavlja zahtevano varstvo osebnih 
podatkov v skladu z Direktivo 95/46/ES;

Or. en

Obrazložitev

Standard bi moral biti skladen z razumno prakso pri oblikovanju informacijske tehnologije.

Predlog spremembe 63
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zahteva, da je evropski standard 
za semantični podatkovni model osnove 
elektronskega računa tehnološko nevtralen 
in da zagotavlja varstvo osebnih podatkov 
v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Komisija zahteva, da je evropski standard 
za semantični podatkovni model osnove 
elektronskega računa tehnološko nevtralen 
in da zagotavlja varstvo osebnih podatkov 
v skladu z Direktivo 95/46/ES. Standard je 
treba preveriti vsaj vsaka tri leta.

Or. pl

Obrazložitev

Standard bi moral bolje odražati tehnični napredek.
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Predlog spremembe 64
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ko pristojna evropska organizacija za 
standardizacijo konča pripravo 
evropskega standarda za semantični 
podatkovni model osnove elektronskega 
računa in Komisija preveri, da je skladen 
z zahtevo, Komisija v šestih mesecih 
preskusi praktično uporabo standarda, 
kakor naj bi ga uporabljal končni 
uporabnik [zlasti glede meril praktične 
izvedljivosti, prijaznosti do uporabnika in 
morebitnih stroškov izvajanja]. V roku 
enega meseca po zaključku preizkušanja 
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu posreduje poročilo.

Or. de

Predlog spremembe 65
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo) – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko odloči, da preskusa ne bo 
izvedla, če je Komisija ali pristojna 
organizacija za standardizacijo že med 
pripravljanjem standarda preverila, da 
njegova praktična uporaba izpolnjuje 
ustrezne zahteve.

Or. de

Obrazložitev

Če Evropska organizacija za standardizacijo fazo preskušanja izvede že med pripravljanjem 
standarda, preskušanja ni treba ponovno izvesti.



AM\1009911SL.doc 23/36 PE523.101v01-00

SL

Predlog spremembe 66
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če evropski standard, pripravljen na 
podlagi zahteve iz odstavka 1, izpolnjuje 
zahteve, določene v navedeni zahtevi, 
Komisija objavi sklic na tak evropski 
standard v Uradnem listu Evropske unije.

2. Če evropski standard, pripravljen na 
podlagi zahteve iz odstavka 1, izpolnjuje 
zahteve, določene v navedeni zahtevi, 
Komisija objavi sklic na evropski standard 
in odobreni seznam sintaks v Uradnem 
listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 67
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če Komisija z izvedbenim aktom 
ugotovi, da je evropski standard, 
pripravljen na njeno zahtevo iz odstavka 
1, skladen z zahtevami iz priloge k tej 
direktivi, objavi sklic nanj v Uradnem 
listu Evropske unije.
Izvedbeni akti iz odstavka 1 se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 5a(3).

Or. de

Predlog spremembe 68
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Evropski standard za semantični 
podatkovni model osnove elektronskega 
računa je v skladu z določbami Direktive 
Sveta 2006/112/ES.

Or. de

Predlog spremembe 69
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
1. Za lažjo uporabo semantičnega 
podatkovnega standarda Komisija zahteva 
od ustrezne evropske organizacije za 
standardizacijo, naj pripravi seznam z 
omejenim številom sintaks, ki ustrezajo 
evropskim standardom za semantični 
podatkovni model, in priporočila o 
interoperabilnosti pri pošiljanju.
2. Komisija z izvedbenimi akti [sprejetimi 
v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 
5a(2)], odobri omejeni seznam sintaks, 
skladnih z evropskim standardom. Da bi 
omejili število sintaks na seznamu ter 
zagotovili popolno in nepretrgano 
interoperabilnost, ima Komisija pravico, 
da v skladu s [svetovalnim postopkom iz 
člena 5a(2)] pregleda in dopolni odobreni 
seznam sintaks.

Or. en

Predlog spremembe 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle
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Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Vzdrževanje in nadaljnji razvoj 

evropskega standarda
Komisija lahko od pristojne evropske 
organizacije za standardizacijo zahteva, 
da revidira evropski standard za 
semantični podatkovni model za osnove 
elektronskega računa. Zahtevek za to 
vloži v skladu s postopkom iz člena 3(1).

Or. de

Predlog spremembe 71
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Člen – 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3b
Delegirani akti

Na Komisijo se v skladu s členom 5b 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi s spremembami 
člena 3(2b), člena 3a(1) in v zvezi z 
zahtevami, ki jih nalaga ta direktiva za 
evropski standard semantičnega 
podatkovnega standarda osnove 
elektronskega računa.

Or. de

Predlog spremembe 72
Malcolm Harbour
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da javni 
naročniki in naročniki ne zavrnejo 
sprejetja elektronskih računov, ki so 
skladni z evropskim standardom, 
objavljenim v skladu s členom 3(2).

Države članice zagotovijo, da so javni 
organi naročniki in naročniki zmožni 
sprejeti in obdelati in da ne smejo zavrniti 
elektronskih računov, ki so skladni z 
evropskim standardom za semantični 
podatkovni model osnove elektronskega 
računa, objavljenim v skladu s členom 
3(2), in ki so skladni s katero od sintaks s 
seznama, objavljenega v skladu s členom 
3.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe na splošno izboljšujemo jasnost in gotovost, in priznavamo, da 
bi morala direktiva zajemati tako sintakse kot semantične standarde.

Predlog spremembe 73
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Varstvo osebnih podatkov

1. Ta direktiva ne posega v veljavne 
določbe o varstvu osebnih podatkov v 
evropskih in nacionalnih predpisih, te pa 
se uporabljajo tudi za izdajanje 
elektronskih računov.
2. Razen če z evropsko ali nacionalno 
zakonodajo ni določeno drugače in brez 
poseganja v ustrezne zaščitne ukrepe v 
skladu s členom 13 Direktive 95/46/ES, se 
smejo osebni podatki uporabljati le za 
izdajanje elektronskih računov oziroma za 
sorodne namene.
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3. Brez poseganja v ustrezne zaščitne 
ukrepe v skladu s členom 13 Direktive 
95/46/ES države članice zagotovijo, da je 
ureditev objave, preglednosti in pravne 
odgovornosti glede osebnih podatkov, 
zbranih pri izdajanju elektronskih 
računov, v skladu z namenom objave in 
načelom varstva zasebnosti. 

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na priporočilih evropskega nadzornika za varstvo podatkov v 
mnenju z dne 11. 11. 2013.

Predlog spremembe 74
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Formalni ugovori na evropski standard

(1) Kadar država članica ali Evropski 
parlament meni, da evropski standard ne 
ustreza popolnoma zahtevam iz člena 
3(2b) in iz priloge te direktive, mora ta 
država članica ali Evropski parlament o 
ugovoru obvestiti Komisijo in posredovati 
podrobno razlago, Komisija pa se po 
posvetovanju z odborom iz člena 5a 
(novo) ali z drugim posvetovanjem s 
strokovnjaki iz ustreznega sektorja odloči:
a) da bo sklicevanje na zadevni evropski 
standard v Uradnem listu Evropske unije 
objavila, ga ne bo objavila ali ga bo 
objavila z omejitvijo;
b) da bo sklicevanje na zadevni evropski 
standard v Uradnem listu Evropske unije 
ohranila, ohranila z omejitvijo ali 
umaknila.
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(2) Komisija na svojem spletnem mestu 
objavi informacije o evropskem 
standardu, za katerega je uporabila 
odločitev iz odstavka 1.
(3) Komisija o odločitvi iz odstavka 1 
obvesti ustrezno evropsko organizacijo za 
standardizacijo in po potrebi zahteva 
revizijo zadevnega evropskega standarda.
(4) Odločitev iz odstavka 1(a) tega člena 
se sprejme v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 5a(2).
(5) Odločitev iz odstavka 1(b) tega člena 
se sprejme v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 5a(3).

Or. de

Predlog spremembe 75
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Formalni ugovori

1. Kadar država članica ali Evropski 
parlament meni, da evropski standard za 
semantični podatkovni model osnove 
elektronskega računa ne izpolnjuje v 
celoti zahtev, ki naj bi jih zajemal in so 
določene v drugem odstavku člena 3(1) in 
v Prilogi, o tem obvesti Komisijo s 
podrobno razlago, ta pa se po 
posvetovanju z odborom iz člena 5b lahko 
odloči:
(a) da sklice na evropski standard za 
semantični podatkovni model osnove 
elektronskega računa v Uradnem listu 
Evropske unije objavi, ne objavi ali objavi 
z omejitvijo;
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(b) da sklice na evropski standard za 
semantični podatkovni model osnove 
elektronskega računa v Uradnem listu 
Evropske unije ohrani, ohrani z omejitvijo 
ali umakne.
2. Komisija obvesti Evropsko organizacijo 
za standardizacijo o odločitvi iz odstavka 1 
in po potrebi zahteva spremembo 
evropskega standarda za semantični 
podatkovni model osnove elektronskega 
računa.
3. Odločitev iz odstavka 1(a) tega člena se 
sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 5b(2).
4. Odločitev iz odstavka 1(b) tega člena se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 5b(3).

Or. en

Obrazložitev

Ker se člen 11 uredbe o standardizaciji uporablja samo za harmonizirane standarde, kar za 
novi standard za izdajanje elektronskih računov ne velja, so potrebne podobne določbe tudi v 
tej direktivi, da bodo lahko Evropski parlament in države članice formalno ugovarjali novemu 
standardu.

Predlog spremembe 76
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Postopek v odboru

Komisiji pomaga odbor. Gre za odbor v 
smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 4 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.
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Or. en

Predlog spremembe 77
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Izvedbene določbe

(1) Komisiji pomaga odbor iz Uredbe 
(EU) št. 1025/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta11a.
(2) Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 4 Uredbe (EU) št 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta11b.
(3) Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) št 182/2011.
____________
11a Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2004 o evropski standardizaciji, 
spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 
93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 
2009/105/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 
87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2012/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
316, 14.11.2012, str. 12) 
11b Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 
na podlagi katerih države članice 
nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil 
Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Or. de
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Obrazložitev

Prilagoditev uvedbi izvedbenih aktov. V skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) št. 1025/2012 je 
uvedeni odbor tisti, s katerim se je Komisija posvetovala pri prvotni zahtevi po 
standardizaciji.

Predlog spremembe 78
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen – 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5b
Postopek v odboru

1. Komisiji pomaga odbor. Gre za odbor v 
smislu Uredbe (EU) št. 182/201111c.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 4 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.
3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.
____________
11c Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 
na podlagi katerih države članice 
nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil 
Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Or. en

(gl. predlog spremembe istega avtorja, s katerim je uveden člen 5a o formalnih ugovorih)

Obrazložitev

Prag za ugovor že veljavnemu standardu bi moral biti višji kot za ugovor standardu, preden 
se objavi. Zato je primerno v prvem primeru uporabiti postopek pregleda, v drugem pa 
svetovalni postopek.
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Predlog spremembe 79
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Člen – 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5b
Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3b se prenese na Komisijo 
za nedoločen čas od [datuma začetka 
veljavnosti te direktive].
3. Pooblastilo iz člena 3b lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. Z 
odločitvijo o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. 
Odločitev začne veljati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v njej. 
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.
4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem istočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.
5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 3b, začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu v roku 
dveh mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestila 
Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

Or. de
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Predlog spremembe 80
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone, predpise 
in upravne akte, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje 48 mesecev po 
začetku veljavnosti. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih pravnih 
aktov.

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje 18 mesecev po objavi 
sklica na evropski standard v Uradnem 
listu Evropske unije. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih pravnih 
aktov.

Države članice začnejo uporabljati 
navedene zakone in druge predpise od 
prvega dne 19. meseca po objavi sklica na 
standard v Uradnem listu Evropske unije 
za centralne vladne organe in skupne 
nabavne organe. Države članice začnejo 
uporabljati navedene zakone in druge 
predpise od prvega dne 37. meseca po 
objavi sklica na standard v Uradnem listu 
Evropske unije za javne organe naročnike 
in naročnike na poddržavni ravni. 

Or. de

Obrazložitev

Številni javni organi naročniki in naročniki še ne uporabljajo sistemov za elektronsko 
izdajanje računov. Zaradi izvajanja direktive bo potrebno prilagajanje in usklajevanje 
notranjih postopkov in informacijskih rešitev na različnih področjih. To bi bilo treba 
upoštevati pri roku za prenos. Ta bi moral biti vezan na objavo standarda, ne na objavo 
direktive. Poleg tega je potreben različen rok prenosa za centralne vladne organe, skupne 
nabavne organe ter javne organe naročnike in naročnike na poddržavni ravni. Slednji bodo 
potrebovali daljši rok za vključitev in uporabo novega standarda, da bodo imeli dovolj časa 
za notranje, organizacijske in finančne prilagoditve.

Predlog spremembe 81
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone, predpise 
in upravne akte, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje 48 mesecev po 
začetku veljavnosti. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih pravnih 
aktov.

Države članice sprejmejo zakone, predpise 
in upravne akte, potrebne za uskladitev s to 
direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo 
navedenih pravnih aktov.

Or. de

(gl. predlog spremembe k členu 6(1), pododstavek 1a(novo))

Obrazložitev

Avtor soglaša s predlogom poročevalke glede stopenjskih rokov za prenos, saj so tako 
upoštevane posebne potrebe malih naročnikov, vendar meni, da je to obdobje predolgo. Ker 
gre pri standardu zgolj za seznam podatkovnih elementov, ki se zahtevajo pri elektronskih 
računih, bodo imeli javni organi naročniki in naročniki sorazmerno nizke stroške 
prilagajanja. Krajši roki za prenos so torej povsem stvarni.

Predlog spremembe 82
Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone, predpise 
in upravne akte, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje 48 mesecev po 
začetku veljavnosti. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih pravnih
aktov.

Države članice sprejmejo zakone, predpise 
in upravne akte, potrebne za uskladitev s to 
direktivo 12 mesecev po objavi sklica na 
evropski standard in seznama odobrenih 
sintaks v Uradnem listu Evropske unije v 
skladu s členom 3(2). Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih pravnih 
aktov.

Or. en

Predlog spremembe 83
Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice sprejmejo zakone, predpise 
in upravne akte, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje 48 mesecev po 
začetku veljavnosti. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih pravnih 
aktov.

Države članice sprejmejo zakone, predpise 
in upravne akte, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje 36 mesecev po 
začetku veljavnosti. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih pravnih 
aktov.

Or. pl

Predlog spremembe 84
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po objavi evropskega standarda v skladu s 
členom 3(2) imajo centralni vladni organi 
in skupni nabavni organi 12 mesecev, 
javni naročniki in javni organi naročniki 
na poddržavni ravni pa 24 mesecev časa, 
da izpolnijo to obveznost.

Or. de

(gl. predlog spremembe k uvodni izjavi 18)

Obrazložitev

Avtor soglaša s predlogom poročevalke glede stopenjskih rokov za prenos, saj so tako 
upoštevane posebne potrebe malih naročnikov, vendar meni, da je to obdobje predolgo. Ker 
gre pri standardu zgolj za seznam podatkovnih elementov, ki se zahtevajo pri elektronskih 
računih, bodo imeli javni organi naročniki in naročniki sorazmerno nizke stroške 
prilagajanja. Krajši roki za prenos so torej povsem stvarni.

Predlog spremembe 85
Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Po objavi evropskega standarda v 
skladu s členom 3(2) imajo centralni 
vladni organi 36 mesecev, javni naročniki 
in javni organi naročniki na poddržavni 
ravni pa 48 mesecev časa, da izpolnijo to 
obveznost.

Or. de

Obrazložitev

Rok za izvajanje v državah članicah bi moral biti vezan na objavo standarda, ne na objavo 
direktive in dovolj dolg, da bi omogočal pravni in tehnični prenos glede na predvidene 
potrebe javnih organov naročnikov in naročnikov na poddržavni ravni glede prenosa.

Predlog spremembe 86
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pregleda učinke te direktive na 
notranjem trgu in na uvajanje izdajanja 
elektronskih računov pri javnih naročilih 
ter o tem najpozneje do 30. junija 2023 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Po potrebi poročilu priloži zakonodajni 
predlog.

Komisija pregleda učinke te direktive na 
notranjem trgu in na uvajanje izdajanja 
elektronskih računov pri javnih naročilih 
ter o tem najpozneje do 30. junija 2023 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Po potrebi poročilu priloži analiza stroškov 
in koristi, povezana z morebitnimi 
nadaljnjimi ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Preden predlagamo nadaljnje prilagoditve k tej direktivi EU, bi morala Komisija upoštevati 
načela boljše pravne ureditve ter preveriti, ali je prilagoditev res utemeljena.


