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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Σύμφωνη γνώμη

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε μορφή στήλης

Οι διαγραφές σημαίνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες στην αριστερή 
στήλη. Οι τροποποιήσεις κειμένου σημαίνονται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Από την πρώτη και δεύτερη σειρά της επικεφαλίδας σε κάθε τροπολογία 
είναι εμφανές το σχετικό τμήμα του προς εξέταση σχεδίου πράξης. Όταν η 
τροπολογία αφορά μια υπάρχουσα πράξη, την οποία το σχέδιο πράξης 
προτίθεται να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα φέρει μία τρίτη και μία τέταρτη 
σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε μορφή ενοποιημένου κειμένου

Το νέο κείμενο σημαίνεται με έντονες πλάγιους χαρακτήρες. Το κείμενο 
που καταργείται υποδεικνύεται με το σύμβολο ▌ή σημαίνεται με διακριτή 
διαγραφή. Όσον αφορά τη σήμανση των τροποποιήσεων κειμένου, το νέο 
κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και το προηγούμενο 
κείμενο διαγράφεται ή σημαίνεται με διακριτή διαγραφή.
Ωστόσο, οι τροποποιήσεις καθαρά τεχνικής φύσης που πραγματοποιούνται 
από τις υπηρεσίες για τη δημιουργία του τελικού κειμένου δεν σημαίνονται.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0449), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0208/2013), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
...20131,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της ...20132,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα εμπόδια στις συναλλαγές, που 
απορρέουν από τη συνύπαρξη διαφόρων 
απαιτήσεων εκ του νόμου και τεχνικών 
προτύπων για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, 
όπως και από την έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, θα πρέπει να αρθούν 
ή να περιοριστούν. Για την επίτευξη αυτού 
του στόχου, θα πρέπει να καταρτιστεί ένα 
κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για το 
υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων του 
βασικού ηλεκτρονικού τιμολογίου.

(5) Τα εμπόδια στις συναλλαγές, που 
απορρέουν από τη συνύπαρξη διαφόρων 
απαιτήσεων εκ του νόμου και τεχνικών 
προτύπων για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, 
όπως και από την έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, θα πρέπει να αρθούν 
ή να περιοριστούν στον τομέα της
διασυνοριακής κυκλοφορίας. Για την 
επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει να 
καταρτιστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο 
για το υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων των βασικών στοιχείων του 
ηλεκτρονικού τιμολογίου. Το εν λόγω 
πρότυπο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα 
βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού 
τιμολογίου και να διασφαλίζει τη
συμμόρφωση αυτών των βασικών 
στοιχείων με τα διάφορα τεχνικά 
πρότυπα και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να 
επιτρέπει την αποστολή και παραλαβή 
ηλεκτρικών τιμολογίων μεταξύ 
συστημάτων, τα οποία βασίζονται σε 
διαφορετικά τεχνικά πρότυπα. Τα 
υφιστάμενα εθνικά τεχνικά πρότυπα δεν 
θα πρέπει να αντικαθίστανται ούτε να 
παρεμποδίζονται από το εν λόγω πρότυπο
και θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν 
να εφαρμόζονται παράλληλα με το εν 
λόγω πρότυπο.

Or. de

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει τις 
σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση, προκειμένου να 
ζητήσει από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης3 να καταρτίσει 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων του βασικού
ηλεκτρονικού τιμολογίου. Στο αίτημά της 
προς τον αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
απαιτήσει να είναι το εν λόγω ευρωπαϊκό 
πρότυπο ουδέτερο από τεχνολογική 
άποψη, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεδομένου 
ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι 
δυνατόν να περιέχουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να απαιτήσει να εγγυάται το 
εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών4. Εκτός από αυτές τις ελάχιστες 
απαιτήσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προσδιορίσει, στο αίτημά της προς τον 
αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης, περαιτέρω απαιτήσεις ως 
προς το περιεχόμενο του εν λόγω 
ευρωπαϊκού προτύπου, καθώς και την
προθεσμία για την έγκρισή του.

(6) Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει τις 
σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση, προκειμένου να 
ζητήσει από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης3 να καταρτίσει 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων των βασικών 
στοιχείων του ηλεκτρονικού τιμολογίου. 
Στο αίτημά της προς τον αρμόδιο 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να απαιτήσει να είναι 
το εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο ουδέτερο 
από τεχνολογική άποψη, ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. Δεδομένου ότι τα 
ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι δυνατόν να 
περιέχουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης 
να απαιτήσει να εγγυάται το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πρότυπο την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών4. Εκτός 
από αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει, στο 
αίτημά της προς τον αρμόδιο ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης, περαιτέρω 
απαιτήσεις ως προς το περιεχόμενο του εν 
λόγω ευρωπαϊκού προτύπου, καθώς και 
προθεσμία 30 μηνών για την έγκρισή του.

__________________ __________________
3 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12. 3 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.
4 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 4 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

Or. de
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι ορισμοί της παρούσας οδηγίας 
που αφορούν τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων.

Or. de

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο ευρωπαϊκό πρότυπο θα πρέπει 
να καθορίζονται στοιχεία 
σημασιολογικών δεδομένων, ιδίως 
σχετικά με τα συμπληρωματικά δεδομένα 
πωλητή και αγοραστή, τα αναγνωριστικά 
της διαδικασίας, τα χαρακτηριστικά του 
τιμολογίου, τα λεπτομερή στοιχεία του 
τιμολογίου, τις πληροφορίες για την 
παράδοση, τις λεπτομέρειες και τους 
όρους πληρωμής. Τα βασικά στοιχεία του
ηλεκτρονικού τιμολογίου θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την οδηγία 
2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου1 και να 
περιέχονται σε κάθε ηλεκτρονικό 
τιμολόγιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η 
τιμολόγηση γίνεται περισσότερο σαφής
και ομοιόμορφη.
_________________
1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το 
κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 
αξίας (ΕΕ L 347, 11.12.2006, σ.1).
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Or. de

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το ευρωπαϊκό πρότυπο για το 
υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων του 
βασικού ηλεκτρονικού τιμολογίου θα 
πρέπει να βασιστεί σε υφιστάμενες 
προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων 
ιδίως εκείνων τις οποίες έχουν 
επεξεργαστεί ευρωπαϊκοί ή διεθνείς 
οργανισμοί, όπως η CEN (CWA 16356 και 
CWA 16562), ο ISO (χρηματοπιστωτικό 
τιμολόγιο βάσει της μεθοδολογίας του 
προτύπου ISO 20022), και το CEFACT 
του ΟΗΕ (CII v. 2.0). Δεν θα πρέπει να 
απαιτούνται ηλεκτρονικές υπογραφές. Στο 
εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο θα πρέπει να 
καθορίζονται στοιχεία σημασιολογικών 
δεδομένων, ιδίως σχετικά με τα 
συμπληρωματικά δεδομένα πωλητή και 
αγοραστή, τα αναγνωριστικά της 
διαδικασίας, τα χαρακτηριστικά του 
τιμολογίου, τα λεπτομερή στοιχεία του 
τιμολογίου, τις πληροφορίες για την 
παράδοση, τις λεπτομέρειες και τους 
όρους πληρωμής. Το πρότυπο αυτό θα 
πρέπει επίσης να είναι συμβατό με τα 
υφιστάμενα πρότυπα για τις πληρωμές, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
αυτόματης επεξεργασίας των πληρωμών.

(7) Το ευρωπαϊκό πρότυπο για το 
υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων του 
ηλεκτρονικού τιμολογίου θα πρέπει να 
βασιστεί σε υφιστάμενες προδιαγραφές και 
να είναι συμβατό με αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων τις 
οποίες έχουν επεξεργαστεί ευρωπαϊκοί ή 
διεθνείς οργανισμοί, όπως η CEN (CWA 
16356-MUG και CWA 16562-CEN BII), ο 
ISO (χρηματοπιστωτικό τιμολόγιο βάσει 
της μεθοδολογίας του προτύπου ISO 
20022), το CEFACT του ΟΗΕ (CII v. 2.0, 
NDR 2.0 και CCTS 2.01). Δεν θα πρέπει 
να απαιτούνται ηλεκτρονικές υπογραφές. 
Το πρότυπο αυτό θα πρέπει επίσης να είναι 
συμβατό με τα υφιστάμενα πρότυπα για τις 
πληρωμές, προκειμένου να υπάρχει 
δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας των 
πληρωμών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα των προτύπων που 
χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Με τη διασύνδεση μέσω του προτύπου επιδιώκεται να 
διασφαλιστεί η εναρμόνιση όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών προτύπων.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Μετά την έγκριση του νέου 
ευρωπαϊκού προτύπου από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαδικασία 
τυποποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει το πρότυπο σε πρακτική 
δοκιμή. Κατ’ αυτήν τη δοκιμαστική 
περίοδο η Επιτροπή θα πρέπει να 
προσδιορίσει και να ελέγξει την εφαρμογή 
του προτύπου. Εν προκειμένω, η
Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στην ευκολία χρήσης και την 
πρακτικότητα και να υπολογίσει το 
πιθανό κόστος εφαρμογής. Αυτό θα 
πρέπει να υποστηρίζει την εφαρμογή του 
προτύπου από τις αναθέτουσες αρχές και 
τους αναθέτοντες φορείς.

Or. de

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Προκειμένου να μπορέσουν και οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να 
επωφεληθούν από την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων, το ευρωπαϊκό πρότυπο θα 
πρέπει να είναι κατανοητό, εύχρηστο και 
εύκολο στην εφαρμογή του. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν αυτό υπόψη 
τους στο πλαίσιο της μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο και να παρέχουν στις 
αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες
φορείς καθώς και στους προμηθευτές την 
απαραίτητη στήριξη, ώστε να μπορέσει
να χρησιμοποιηθεί το νέο ευρωπαϊκό 
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πρότυπο. Θα πρέπει επίσης να 
προβλεφθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, 
ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

Or. de

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι δεν θα καταρτιστεί 
κανένα ειδικό πρότυπο για χρήση μόνο 
στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, 
προκειμένου και οι ιδιωτικοί οικονομικοί
φορείς να μπορούν να εφαρμόζουν το 
πρότυπο στις μεταξύ τους 
επιχειρηματικές σχέσεις.

Or. de

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όταν το ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο 
έχει καταρτιστεί από τον αρμόδιο 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, 
πληροί τις απαιτήσεις που περιέχονται στο 
αίτημα της Επιτροπής, τα στοιχεία
αναφοράς του εν λόγω ευρωπαϊκού 
προτύπου δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(8) Όταν το ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο 
έχει καταρτιστεί από τον αρμόδιο 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, 
πληροί τις απαιτήσεις που περιέχονται στο 
αίτημα της Επιτροπής και έχει εγκριθεί 
από το Συμβούλιο, η Επιτροπή θα πρέπει 
να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των 
στοιχείων αναφοράς του εν λόγω 
ευρωπαϊκού προτύπου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Or. de

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Το προς κατάρτιση πρότυπο θα 
πρέπει να διασφαλίζει τη 
διαλειτουργικότητα των εφαρμογών που 
βασίζονται στα υφιστάμενα τεχνικά 
πρότυπα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
λαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στη 
διατήρηση και επικαιροποίηση του 
ευρωπαϊκού προτύπου και επιτρέπουν την 
εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών 
μορφότυπων.

Or. de

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς δεν θα πρέπει να 
αρνούνται την παραλαβή ηλεκτρονικών 
τιμολογίων που είναι σύμφωνα με το εν 
λόγω κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο, για 
λόγους μη συμμόρφωσης με άλλες 
τεχνικές απαιτήσεις (για παράδειγμα, 
εθνικές ή τομεακές απαιτήσεις).

(9) Οι αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να είναι σε 
θέση να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το εν 
λόγω κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο. Μετά τη 
λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία, δεν θα πρέπει να 
υπάρχει άρνηση παραλαβής τιμολογίου 
για λόγους μη συμμόρφωσης με άλλες 
τεχνικές απαιτήσεις (για παράδειγμα, 
εθνικές ή τομεακές απαιτήσεις). Άλλοι 
υποχρεωτικοί λόγοι άρνησης παραλαβής 
(π.χ. συμβατικοί λόγοι) δεν θα πρέπει να 
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θίγονται από το μέτρο αυτό.

Or. de

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Η οδηγία θα πρέπει να υποχρεώνει 
μόνο τους παραλήπτες, ήτοι τις 
αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες 
φορείς, να αποδέχονται και να 
επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια. 
Αντιθέτως, ο εκδότης του τιμολογίου θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει 
το τιμολόγιό του είτε σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο είτε σύμφωνα με 
εθνικά ή άλλα τεχνικά πρότυπα είτε σε 
έντυπη μορφή.

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να είναι σε θέση οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς να λάβουν τα τεχνικά μέτρα τα 
οποία, μετά την καθιέρωση του 
ευρωπαϊκού προτύπου, είναι αναγκαία για 
τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, δικαιολογείται ο 
καθορισμός προθεσμίας 48 μηνών για τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

(18) Προκειμένου να είναι σε θέση οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς να λάβουν τα τεχνικά μέτρα τα 
οποία, μετά την καθιέρωση του 
ευρωπαϊκού προτύπου, είναι αναγκαία για 
τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, δικαιολογείται ο 
καθορισμός προθεσμίας 18 μηνών για τις 
κεντρικές κυβερνητικές αρχές και 36
μηνών για τις μη κεντρικές αναθέτουσες 
αρχές και τους αναθέτοντες φορείς από
τη δημοσίευση του προτύπου για τη 
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μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

Or. de

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «ηλεκτρονικό τιμολόγιο»: τιμολόγιο 
που έχει εκδοθεί και παραληφθεί σε 
οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή·

(1) «ηλεκτρονικό τιμολόγιο»: τιμολόγιο 
που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και 
παραληφθεί σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική 
μορφή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο τα τιμολόγια που εκδίδονται και διαβιβάζονται σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή 
επιτρέπουν να επιτευχθεί η προσδοκώμενη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, καθώς είναι 
δυνατή η πλήρως αυτόματη επεξεργασία τους.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων»: διαρθρωμένο σύνολο λογικά 
αλληλένδετων όρων και εννοιών που 
προσδιορίζουν το περιεχόμενο το οποίο 
ανταλλάσσεται με τα ηλεκτρονικά 
τιμολόγια·

(2) «υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων»: διαρθρωμένο σύνολο λογικά 
αλληλένδετων όρων και εννοιών αυτών
που αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο των 
βασικών στοιχείων των ηλεκτρονικών 
τιμολογίων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων είναι μια αφηρημένη παρουσίαση συγκεκριμένων 
περιεχομένων και συσχετισμών. Στην προκειμένη περίπτωση το υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων θα πρέπει να προσδιορίζει το περιεχόμενο και την έννοια των όρων (κυρίως των 
βασικών στοιχείων) που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Αυτό επιτρέπει στον 
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αποστολέα και τον παραλήπτη να κατανοούν και να ερμηνεύουν τους αντίστοιχους όρους και τα 
περιεχόμενά τους με τον ίδιο τρόπο και να τα διαβιβάζουν στο πλαίσιο μιας μηχανογραφημένης 
και μηχαναγνώσιμης διαδικασίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «βασικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο»: 
υποσύνολο πληροφοριών που περιέχονται 
σε ηλεκτρονικό τιμολόγιο, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για να είναι δυνατή η 
διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 
πληροφοριών για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία·

(3) «βασικά στοιχεία ηλεκτρονικού 
τιμολογίου»: βασικά στοιχεία που πρέπει 
να περιέχονται σε ένα ηλεκτρονικό 
τιμολόγιο, τα οποία είναι απαραίτητα για 
να είναι δυνατή η διασυνοριακή 
διαλειτουργικότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων 
πληροφοριών για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία·

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να οριστούν τα υποχρεωτικά βασικά στοιχεία ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με 
την οδηγία 2006/112/EΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, τα οποία 
πρέπει να περιέχονται σε κάθε ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο, η τιμολόγηση 
γίνεται σαφέστερη και ενιαία και τα βασικά στοιχεία θα αποτελούν τη βάση για το νέο 
ευρωπαϊκό πρότυπο.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) «κεντρικές κυβερνητικές αρχές»: οι 
αναθέτουσες αρχές όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 2 της οδηγίας [που 
αντικαθιστά την οδηγία 2004/18/ΕΚ]·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή στις χρονικά κλιμακούμενες διατάξεις εφαρμογής.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές»: 
οι αναθέτουσες αρχές όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 3 της οδηγίας [που 
αντικαθιστά την οδηγία 2004/18/ΕΚ]·

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή στις χρονικά κλιμακούμενες διατάξεις εφαρμογής.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ζητεί από τον αρμόδιο 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης να 
καταρτίσει ευρωπαϊκό πρότυπο για το 
υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων του 
βασικού ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Η Επιτροπή ζητεί από τον αρμόδιο 
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης να 
καταρτίσει ευρωπαϊκό πρότυπο για το 
υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων 
των βασικών στοιχείων ηλεκτρονικού 
τιμολογίου. Η Επιτροπή ορίζει προς 
τούτο στον οργανισμό πιστοποίησης 
προθεσμία 30 μηνών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1025/2012/EΚ σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση η Επιτροπή 
οφείλει να ορίσει στον ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης προθεσμία για την έγκριση του 
προτύπου που ζητήθηκε από αυτήν.
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή απαιτεί να είναι το 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων του βασικού 
ηλεκτρονικού τιμολογίου ουδέτερο από 
τεχνολογική άποψη, και να εγγυάται την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος διαγράφεται από το σημείο αυτό και προστίθεται στο άρθρο 3a.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο αρμόδιος ευρωπαϊκός οργανισμός 
τυποποίησης ολοκληρώσει την κατάρτιση 
του ευρωπαϊκού προτύπου για το 
υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων 
των βασικών στοιχείων του ηλεκτρονικού 
τιμολογίου και η Επιτροπή ελέγξει τη 
συμμόρφωση του προτύπου με το αίτημα, 
η Επιτροπή δοκιμάζει την πρακτική 
εφαρμογή του προτύπου εντός χρονικού 
διαστήματος 6 μηνών. Εντός ενός μηνός 
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
δοκιμής η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα 
πορίσματα της δοκιμής.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο νομοθέτης δεν μπορεί να εγκρίνει την υποχρεωτική εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού προτύπου, αν 
δεν μπορούν να ελεγχθούν προηγουμένως το περιεχόμενο και η λειτουργικότητά του. Ως εκ 
τούτου θα πρέπει να προβλεφθεί δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία θα ελέγχονται η 
πρακτικότητα και ευκολία χρήσης.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στα κράτη μέλη 
μέσω εκτελεστικής πράξης το ευρωπαϊκό 
πρότυπο προς έγκριση σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
5a της παρούσας οδηγίας, όταν:
α) διαπιστώσει σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο ότι το 
ευρωπαϊκό πρότυπο συμμορφώνεται με 
το αρχικό αίτημά της και
β) το αποτέλεσμα πληροί τα 
προκαθορισμένα κριτήρια δοκιμής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πριν από την υποχρεωτική καθιέρωση του νέου ευρωπαϊκού προτύπου θα πρέπει να παρέχεται 
στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εγκρίνουν το εν λόγω πρότυπο διότι στην εξεταζόμενη πρόταση 
οδηγίας οι απαιτήσεις σχετικά με την κατάρτιση του προτύπου δεν διατυπώνονται με επαρκή 
σαφήνεια. Αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω εκτελεστικής πράξης.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν το ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο 
έχει καταρτιστεί κατόπιν του αιτήματος 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, πληροί 
τις απαιτήσεις που περιέχονται στο 

2. Αφού τα κράτη μέλη εγκρίνουν το 
ευρωπαϊκό πρότυπο, το οποίο έχει 
καταρτιστεί κατόπιν του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή 
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αίτημα, η Επιτροπή δημοσιεύει τα 
στοιχεία αναφοράς του εν λόγω 
ευρωπαϊκού προτύπου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μεριμνά για τη δημοσίευση των στοιχείων 
αναφοράς του εν λόγω ευρωπαϊκού 
προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν πραγματοποιεί η ίδια τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, αλλά μεριμνά
για αυτήν.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο) – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
Απαιτήσεις σχετικά με το πρότυπο

1. Η Επιτροπή απαιτεί να είναι το 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων των βασικών 
στοιχείων ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου 
ουδέτερο από τεχνολογική άποψη, και να 
εγγυάται την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την 
οδηγία 95/46/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αντιγραφή από το άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο) – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο 
καθορίζει το υπόδειγμα σημασιολογικών 
δεδομένων για τα βασικά στοιχεία του 
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ηλεκτρονικού τιμολογίου περιέχει 
τουλάχιστον τις απαιτήσεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αντίθετα από τα οριζόμενα στον κανονισμό 1025/2012/EΚ σχετικά με την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση για την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, η πρόταση οδηγίας δεν περιέχει καμία 
απαίτηση σχετικά με το περιεχόμενο του προτύπου. Ο νομοθέτης δεν μπορεί να δεχθεί να 
εγκρίνει μια εντολή, της οποίας το περιεχόμενο δεν καθορίζεται μέσω της βασικής πράξης.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3γ
Επικαιροποίηση και ανάπτυξη του 

ευρωπαϊκού προτύπου
Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις με σκοπό να 
διατηρείται και να επικαιροποιείται το 
ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων των βασικών 
στοιχείων του ηλεκτρονικού τιμολογίου 
καθώς και να καθίσταται δυνατή η 
εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών 
μορφότυπων στο υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων καθώς και η 
συμβατότητά του με αυτά.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5α 
παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι και στο μέλλον το ευρωπαϊκό πρότυπο θα προσαρμόζεται στις 
τεχνικές και νομικές εξελίξεις και ότι η εφαρμογή τεχνικών μορφότυπων είναι σαφής.
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς να μην αρνούνται να παραλάβουν
ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα 
με το ευρωπαϊκό πρότυπο, του οποίου τα 
στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 
φορείς να αποδέχονται και να 
επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια 
που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο, του οποίου τα στοιχεία αναφοράς 
έχουν δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 
3 παράγραφος 2, εφόσον δεν υφίστανται 
λόγοι άρνησης παραλαβής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται 
να αποδέχονται και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αυτό δεν ισχύει, προφανώς, 
όταν υφίστανται λόγοι άρνησης παραλαβής, για παράδειγμα συμβατικοί.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 
2006/112/EΚ του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επιλεγμένη διατύπωση δεν είναι σαφής. Αντιθέτως, θα πρέπει στο αντίστοιχο άρθρο, το οποίο 
δημιουργεί την αντίφαση ανάμεσα στις δύο νομοθετικές πράξεις, να αναφέρεται συγκεκριμένα 
ποια νομοθετική πράξη έχει προτεραιότητα στην προκειμένη περίπτωση. Η γενική παραπομπή 
στην οδηγία σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας ενσωματώνεται στις 
αιτιολογικές σκέψεις.
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Κανόνες εφαρμογής

(1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.
(2) Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία 
της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται 
το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.
____________
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011,
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13).

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην καθιέρωση των εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο 48 μήνες μετά την έναρξη 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 



PR\1006820EL.doc 23/29 PE521.724v01-00

EL

ισχύος. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πολλές αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς δεν χρησιμοποιούν επί του παρόντος 
σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο καθιστά 
υποχρεωτική την προσαρμογή και εναρμόνιση των εσωτερικών διαδικασιών και λύσεων ΤΠ σε 
διάφορους τομείς. Η προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το γεγονός αυτό.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη δημοσίευση του ευρωπαϊκού 
προτύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, οι κεντρικές κυβερνητικές 
αρχές διαθέτουν προθεσμία 18 μηνών και  
οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και οι 
αναθέτοντες φορείς προθεσμία 36 μηνών
για να εκπληρώσουν την υποχρέωση 
αυτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ορίζεται σε συνάρτηση με τη δημοσίευση του προτύπου και όχι με τη δημοσίευση της οδηγίας. 
Επίσης στην προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να γίνεται 
διάκριση μεταξύ των κεντρικών κυβερνητικών αρχών και των μη κεντρικών αναθετουσών 
αρχών και αναθετόντων φορέων. Στους τελευταίους πρέπει να χορηγηθεί μεγαλύτερη 
προθεσμία για την ενσωμάτωση και εφαρμογή του νέου προτύπου, ώστε να υπάρχει αρκετός 
χρόνος για τις εσωτερικές οργανωτικές και οικονομικές προσαρμογές.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει τα αποτελέσματα 
της παρούσας οδηγίας στην εσωτερική 
αγορά και στην υιοθέτηση της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο 
των δημοσίων συμβάσεων, και υποβάλει 
σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 
Ιουνίου 2023. Εφόσον ενδείκνυται, η 
έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική 
πρόταση.

Η Επιτροπή επανεξετάζει τα αποτελέσματα 
της παρούσας οδηγίας στην εσωτερική 
αγορά και στην υιοθέτηση της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο 
των δημοσίων συμβάσεων, και υποβάλει 
σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 
Ιουνίου 2020.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να ολοκληρωθεί νωρίτερα η επανεξέταση.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα
Απαιτήσεις σχετικά με το υπόδειγμα 
σημασιολογικών δεδομένων: βασικά 

στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου
1. Ημερομηνία έκδοσης·
2. συνεχόμενος αριθμός, βασισμένος σε 
μία ή περισσότερες σειρές, ο οποίος 
χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό
τρόπο·
3. ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ 
κατά την έννοια του άρθρου 214 της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ, με βάση τον οποίο 
ο υποκείμενος στον φόρο 
πραγματοποίησε την παράδοση των 
αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών·
4. ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ 
του αποκτώντος ή του λήπτη κατά την 
έννοια του άρθρου 214 της οδηγίας 
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2006/112/ΕΚ, με βάση τον οποίο έλαβε 
παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 
για την οποία είναι υπόχρεος στον φόρο ή 
παράδοση αγαθών του άρθρου 138 της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ·
5. το πλήρες όνομα και η πλήρης 
διεύθυνση του υποκείμενου στον φόρο και 
του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη 
των υπηρεσιών·
6. η ποσότητα και το είδος των 
παραδιδόμενων αγαθών ή η έκταση και 
το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών·
7. η ημερομηνία κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η 
παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών 
ή η ημερομηνία κατά την οποία 
καταβλήθηκε η προκαταβολή που 
αναφέρεται στο άρθρο 220 σημεία 4 και 5 
της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, εφόσον η εν 
λόγω ημερομηνία είναι καθορισμένη και 
διαφέρει από την ημερομηνία έκδοσης 
του τιμολογίου·
8. η βάση επιβολής του φόρου για κάθε 
συντελεστή ή η απαλλαγή, η τιμή 
μονάδας χωρίς ΦΠΑ καθώς και οι 
ενδεχόμενες εκπτώσεις και επιστροφές 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην τιμή 
μονάδας·
9. ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται·
10. το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ, εκτός 
εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς για το 
οποίο η οδηγία 2006/112/ΕΚ αποκλείει 
την ένδειξη αυτή·
11. σε περίπτωση απαλλαγής ή όταν ο 
αποκτών τα αγαθά ή ο λήπτης των 
υπηρεσιών είναι υπόχρεος του φόρου, η 
αναφορά στην εφαρμοζόμενη διάταξη της 
παρούσας οδηγίας ή στην αντίστοιχη 
εθνική διάταξη ή σε κάθε άλλη ένδειξη 
σύμφωνα με την οποία η παράδοση 
αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών 
απαλλάσσεται ή υπάγεται στη διαδικασία 
αντιστροφής της επιβάρυνσης·
12. σε περίπτωση παράδοσης καινούργιου
μεταφορικού μέσου που 



PE521.724v01-00 26/29 PR\1006820EL.doc

EL

πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 138 
παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο 
α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα στοιχεία 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ·
13. σε περίπτωση εφαρμογής του ειδικού 
καθεστώτος των πρακτορείων ταξιδιών, 
η παραπομπή στο άρθρο 306 της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ ή στις αντίστοιχες εθνικές 
διατάξεις ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη με 
την οποία προσδιορίζεται ότι έχει 
εφαρμοσθεί το εν λόγω καθεστώς·
14. σε περίπτωση εφαρμογής ενός από τα 
ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον 
τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και 
αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής 
και αρχαιολογικής αξίας, η παραπομπή 
στο άρθρο 313, στο άρθρο 326 ή στο 
άρθρο 333 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή 
στις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις ή 
οποιαδήποτε άλλη ένδειξη με την οποία 
προσδιορίζεται ότι έχει εφαρμοσθεί ένα 
από τα καθεστώτα αυτά·
15. όταν ο υπόχρεος του φόρου είναι 
φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την 
έννοια του άρθρου 204 της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ, ο αριθμός φορολογικού 
μητρώου ΦΠΑ κατά την έννοια του 
άρθρου 214 της οδηγίας 2006/112/EΚ, το 
πλήρες όνομα και η διεύθυνση του 
φορολογικού εκπροσώπου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην καθιέρωση καταλόγου θεμελιωδών απαιτήσεων σχετικών με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I: Εισαγωγή:
Η πρόταση οδηγίας έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή τη διαλειτουργικότητα της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. 
Ο στόχος αυτός πρέπει να επικροτηθεί ρητά. 

Το εν λόγω μέτρο αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα προς μια δημόσια διοίκηση χωρίς 
χαρτί. Θα πρέπει να υποστηριχθεί η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο 
των δημοσίων συμβάσεων και γενικά η προώθηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων. Το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012, 
επεσήμανε τον κίνδυνο κατακερματισμού της αγοράς λόγω του αυξανόμενου αριθμού 
εθνικών κανόνων σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, καθώς και την αναγκαιότητα 
διαλειτουργικών λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα 
τελευταία συμπεράσματά του, τόνισε τη σπουδαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα της 
προώθησης της φιλικής προς τον καταναλωτή ψηφιακής εσωτερικής αγοράς, στην οποία 
ανήκει επίσης η ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Στα επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχουν πολλά μη συμβατά πρότυπα ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε προβλήματα κατά τη διασυνοριακή ανταλλαγή 
τιμολογίων, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Πολλά κράτη μέλη και 
μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν ήδη τεχνικές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με 
ιδιόκτητα ή εθνικά πρότυπα, τα οποία όμως δεν είναι συμβατά με αυτά άλλων κρατών μελών.

Ο υψηλός αριθμός διαφορετικών απαιτήσεων, προτύπων, δικτύων και κανόνων ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης δημιουργεί στις επιχειρήσεις υπερβολική πολυπλοκότητα και έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου, καθώς δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί ότι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θα 
είναι αποδεκτό σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Η έλλειψη ενός κοινού ευρωπαϊκού προτύπου 
υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν για κάθε αγορά ένα νέο πρότυπο. Αυτό 
αυξάνει το κόστος λειτουργίας και οδηγεί, ως εκ τούτου, σε υψηλότερες τιμές.

II: Οδηγία:

Οι υφιστάμενες δυσκολίες συνιστούν φραγμούς πρόσβασης στην αγορά, οι οποίο πρέπει να 
αρθούν. Λόγω της ανεπαρκούς διαλειτουργικότητας των συστημάτων, οι επιχειρήσεις δεν 
συμμετέχουν σήμερα σε διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις και, ως εκ τούτου, μειώνεται ο 
ανταγωνισμός και επηρεάζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η πληθώρα τεχνικών λύσεων των κρατών μελών επιδεινώνει το πρόβλημα της 
διαλειτουργικότητας. Ο στόχος της πρότασης οδηγίας, σύμφωνα με τη νομική βάση του 
άρθρου 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), να επιλυθούν 
τα προβλήματα διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο της διασυνοριακής ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης μέσω της κατάρτισης ενός ευρωπαϊκού προτύπου θα ήταν μια κατάλληλη 
μέθοδος, προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ηλεκτρονική τιμολόγηση. Επειδή 
αφενός η οδηγία δεν ορίζει κάποιο υποχρεωτικό ευρωπαϊκό πρότυπο, αλλά προβλέπει τη 
διασύνδεση των εθνικών προτύπων μέσω του νέου προτύπου και αφετέρου η 
διαλειτουργικότητα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, τηρείται επίσης η 
αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας.
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Η οδηγία δεν προβλέπει την πλήρη εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης. Αυτά θα πρέπει να συνεχίζουν να υπάρχουν, ενώ οι εξελίξεις των εθνικών 
υποδειγμάτων δεδομένων δεν θα πρέπει να επηρεάζονται.
1) Η οδηγία προβλέπει ότι η Επιτροπή θα ζητήσει, σύμφωνα με τον κανονισμό 1025/2012/ΕΚ 
σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης να 
καταρτίσει ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για το υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων.

Στόχος του ευρωπαϊκού προτύπου για το υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων είναι η 
εναρμόνιση των διάφορων εθνικών προτύπων. Αυτό θα πρέπει να επιτρέπει την επικοινωνία 
και τη χαρτογράφηση του περιεχομένου του τιμολογίου (όροι και έννοιες τους) μεταξύ των 
διαφορετικών συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Επομένως, οι αγοραστές και οι πωλητές θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν τιμολόγια 
στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων με το πλέον χαμηλό κόστος και με ελάχιστη 
πολυπλοκότητα.
2) Η οδηγία προβλέπει επίσης ότι τα κράτη μέλη θα μεριμνήσουν εντός 48 μηνών από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας, ώστε οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς να είναι σε 
θέση να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο. Η εφαρμογή του προτύπου θα πρέπει να υποχρεώνει μόνο τον παραλήπτη να 
αποδέχεται και να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ο εκδότης του τιμολογίου έχει τη 
δυνατότητα να εκδώσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με κάποιο πρότυπο ή να αποστείλει 
ένα έντυπο τιμολόγιο.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν στήριξη στις αναθέτουσες αρχές και τους 
αναθέτοντες φορείς προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο. 
Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπονται εκπαιδευτικά προγράμματα για επιχειρήσεις, ιδίως για 
τις ΜΜΕ, καθώς αυτές θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από την απλοποίηση που 
εξασφαλίζει η παρούσα οδηγία.

III: Προτάσεις τροπολογιών:

Η διαδικασία κατάρτισης του νέου ευρωπαϊκού προτύπου συμμορφώνεται με τον κανονισμό 
1025/2012/EΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Στον εν λόγω κανονισμό προβλέπεται 
ότι οι απαιτήσεις για την εντολή πρέπει να καθορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης. Ωστόσο, στην πρόταση οδηγίας δεν αναφέρονται συστατικές απαιτήσεις για το 
πρότυπο, σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσε να διεξαχθεί η διαδικασία τυποποίησης. Ο 
νομοθέτης δεν μπορεί να δεχθεί να εγκρίνει μια εντολή χωρίς συγκεκριμένες απαιτήσεις
σχετικές με το περιεχόμενο. 
Κατά συνέπεια τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου αποσαφηνίζονται στο νέο 
παράρτημα που προστίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με το κοινό 
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

Θεωρείται επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί για την κατάρτιση του προτύπου προθεσμία 30 
μηνών. 

Εν συνεχεία θα πρέπει να ελεγχθεί κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου η πρακτικότητα 
και ευκολία χρήσης του προτύπου και ειδικότερα ότι λειτουργεί, εφαρμόζεται εύκολα και 
μπορεί να τεθεί σε ισχύ από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς με το πλέον 
χαμηλό κόστος. Επιπλέον πρέπει να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών.
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Μόνο τότε θα πρέπει να δημοσιεύεται το πρότυπο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται μέσω εκτελεστικών πράξεων να διατηρεί και να 
επικαιροποιεί στο μέλλον το πρότυπο και να αποσαφηνίζει την εφαρμογή κατάλληλων
τεχνικών μορφότυπων.
Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να καθορίζεται σε 
συνάρτηση με τη δημοσίευση του προτύπου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος 
για τις απαιτούμενες τεχνικές, οργανωτικές και οικονομικές απαιτήσεις, θεωρείται 
απαραίτητο να προβλεφθεί κλιμακούμενη προθεσμία 18 μηνών για τις κεντρικές 
κυβερνητικές αρχές και 36 μηνών για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές για τη μεταφορά 
στο εθνικό δίκαιο.


