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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud.
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb 
elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0449), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0208/2013), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... 2013. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... 2013. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. võtab vastu alltoodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Mitmete elektroonilisi arveid 
käsitlevate õiguslike nõuete ja tehniliste 
standardite samaaegsest olemasolust ning 
koostalitlusvõime puudumisest tulenevad 
kaubandustõkked tuleks kõrvaldada või 
neid tuleks vähendada. Selle eesmärgi 
saavutamiseks tuleks välja töötada ühtne 
Euroopa standard elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilise andmemudeli 
jaoks.

(5) Mitmete elektroonilisi arveid 
käsitlevate õiguslike nõuete ja tehniliste 
standardite samaaegsest olemasolust ning 
koostalitlusvõime puudumisest tulenevad 
kaubandustõkked tuleks piiriüleste 
tehingute eest kõrvaldada või neid tuleks 
vähendada. Selle eesmärgi saavutamiseks 
tuleks välja töötada ühtne Euroopa 
standard elektroonilise arve põhiosade
semantilise andmemudeli jaoks. See 
standard peaks sätestama elektroonilise 
arve põhiosad ja tagama nende põhiosade 
liigituse erinevate tehniliste standardite 
järgi ning võimaldama seega 
elektrooniliste arvete saatmist ja 
vastuvõtmist erinevatel tehnilistel 
standarditel põhinevate süsteemide vahel. 
Asjaomane standard ei tohiks 
olemasolevaid riiklikke tehnilisi 
standardeid asendada ega piirata, vaid 
need peaksid lisaks sellele standardile 
edaspidigi kohaldatavaks jääma.

Or. de

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Komisjon peaks kohaldama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 
2012. aasta määruse (EL) nr 1025/2012 
(mis käsitleb Euroopa standardimist)3

asjakohaseid sätteid, et asjakohane 

(6) Komisjon peaks kohaldama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 
2012. aasta määruse (EL) nr 1025/2012 
(mis käsitleb Euroopa standardimist)3

asjakohaseid sätteid, et asjakohane 
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Euroopa standardiorganisatsioon koostaks 
Euroopa standardi elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilise andmemudeli 
jaoks. Asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile esitatavas 
taotluses peaks komisjon nõudma, et 
selline Euroopa standard oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne eesmärgiga 
vältida mis tahes konkurentsimoonutusi. 
Kuna elektroonilised arved võivad 
sisaldada isikuandmeid, peaks komisjon 
ühtlasi nõudma, et sellise Euroopa 
standardiga oleks tagatud isikuandmete 
kaitse kooskõlas 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta4. Lisaks 
nendele miinimumnõuetele peaks komisjon 
oma taotluses asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile kindlaks 
määrama täiendavad nõuded seoses sellise 
Euroopa standardi sisuga ja standardi 
vastuvõtmise tähtpäevaga.

Euroopa standardiorganisatsioon koostaks 
Euroopa standardi elektroonilise arve 
põhiosade semantilise andmemudeli jaoks. 
Asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile esitatavas 
taotluses peaks komisjon nõudma, et 
selline Euroopa standard oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne eesmärgiga 
vältida mis tahes konkurentsimoonutusi. 
Kuna elektroonilised arved võivad 
sisaldada isikuandmeid, peaks komisjon 
ühtlasi nõudma, et sellise Euroopa 
standardiga oleks tagatud isikuandmete 
kaitse kooskõlas 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta4. Lisaks 
nendele miinimumnõuetele peaks komisjon 
oma taotluses asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile kindlaks 
määrama täiendavad nõuded seoses sellise 
Euroopa standardi sisuga ja standardi 
30kuulise vastuvõtmise tähtajaga.

__________________ __________________
3 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12. 3 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.
4 ELT L 281, 23.11.1995, lk 31. 4 ELT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Or. de

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Käesoleva direktiivi hankealased 
määratlused peaksid lähtuma riigihankeid 
käsitlevatest ELi õigusaktidest.

Or. de
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Euroopa standardis tuleks 
määratleda semantilised 
andmeelemendid, mis on eelkõige seotud 
täiendavate müüjat ja ostjat käsitlevate 
andmetega, protsessiidentifikaatorite, 
arveandmete, kaupu käsitlevate 
üksikasjade, edastamist käsitleva teabe, 
makse tegemiseks vajalike andmete ja 
maksmistingimustega. Elektroonilise arve 
põhiosad peaksid vastama nõukogu 
direktiivile 2006/112/EÜ1 ja sisalduma 
kõikidel elektroonilistel arvetel. See 
muudab arveldamise ülevaatlikumaks ja 
ühtsemaks.
_________________
1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta 
direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist 
käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 
11.12.2006, lk 1).

Or. de

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Elektroonilise arve tuumikandmete
semantilist andmemudelit käsitlev Euroopa 
standard peaks põhinema kehtivatel 
spetsifikatsioonidel, sealhulgas eelkõige 
spetsifikatsioonidel, mille on välja 
töötanud sellised Euroopa või 
rahvusvahelised organisatsioonid nagu 
CEN (CWA 16356 ja CWA 16562), ISO 
(standardi ISO 20022 metoodikal põhinev 

(7) Elektroonilise arve semantilist 
andmemudelit käsitlev Euroopa standard 
peaks põhinema kehtivatel 
spetsifikatsioonidel, sealhulgas eelkõige 
spetsifikatsioonidel, mille on välja 
töötanud sellised Euroopa või 
rahvusvahelised organisatsioonid nagu 
CEN (CWA 16356-MUG ja CWA 16562-
CEN BII), ISO (standardi ISO 20022 
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finantsarve) ja UN/CEFACT (CII v.2.0). 
Standardiga ei tohiks ette näha 
elektroonilise allkirja nõuet. Sellises 
Euroopa standardis tuleks määratleda 
semantilised andmeelemendid, mis on 
eelkõige seotud täiendavate müüjat ja 
ostjat käsitlevate andmetega, 
protsessiidentifikaatorite, arveandmete, 
kaupu käsitlevate üksikasjade, edastamist 
käsitleva teabe, makse tegemiseks vajalike 
andmete ja maksmistingimustega.
Kõnealune standard peaks olema ka 
kokkusobiv kehtivate maksestandarditega, 
et makseid oleks võimalik automaatselt 
töödelda.

metoodikal põhinev finantsarve) ja 
UN/CEFACT (CII v.2.0, NDR 2.0 ja 
CCTS 2.01), ning neile 
spetsifikatsioonidele vastama. Standardiga 
ei tohiks ette näha elektroonilise allkirja 
nõuet. Kõnealune standard peaks olema ka 
kokkusobiv kehtivate maksestandarditega, 
et makseid oleks võimalik automaatselt 
töödelda.

Or. de

Selgitus

Direktiivi eesmärk on riigisiseselt kasutatavate standardite koostalitlusvõime võimaldamine. 
Standardi abil sidumise eesmärk on tagada, et kõik olemasolevad ja tulevased standardid 
viiakse omavahel kooskõlla.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Pärast seda, kui komisjon on uue 
Euroopa standardi Euroopa 
standardimismenetluse kohaselt vastu 
võtnud, peaks komisjon standardit 
praktikas katsetama. Komisjon peaks 
selles katsetamisfaasis standardi 
kohaldamist kirjeldama ja kontrollima. 
Seejuures peaks komisjon pöörama erilist 
tähelepanu kasutajasõbralikkusele ja 
praktikas rakendatavusele ning kokku 
arvestama rakendamise võimalikud 
kulud. See peaks toetama avaliku sektori 
hankijate ja võrgustiku sektori hankijate 
jaoks standardi kohaldamist.

Or. de
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Selleks et e-arveldamisest saaksid 
avalikes hangetes kasu ka väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, peaks 
Euroopa standard olema mõistetav, 
kasutajasõbralik ja kergesti kohaldatav. 
Liikmesriigid peaksid rakendamisel 
sellega arvestama ning pakkuma nii 
avaliku sektori hankijatele ja võrgustiku 
sektori hankijatele kui ka tarnijatele 
vajalikku tuge, et uut Euroopa standardit 
oleks võimalik kasutada. Lisaks tuleks 
eeskätt väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele ette näha koolitusalased 
meetmed.

Or. de

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) Komisjon peaks hoolt kandma selle 
eest, et ei töötataks välja ainult avalikus 
hankes kasutatavat eristandardit, vaid et 
standardit saaksid omavahelistes 
ärisuhetes kohaldada ka eraõiguslikud 
majandustegevuses osalejad.

Or. de
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kui asjaomase Euroopa 
standardiorganisatsiooni koostatud 
Euroopa standard vastab komisjoni 
taotluses sisalduvatele nõuetele, tuleks
viide sellisele Euroopa standardile 
avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

(8) Kui asjaomase Euroopa 
standardiorganisatsiooni koostatud 
Euroopa standard vastab komisjoni 
taotluses sisalduvatele nõuetele ja 
nõukogu on standardi heaks kiitnud, 
peaks komisjon laskma viite sellisele 
Euroopa standardile avaldada Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. de

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Välja töötatav standard peaks 
tagama olemasolevatel tehnilistel 
standarditel põhinevate rakenduste 
koostalitlusvõime. Selleks et tagada 
tehnilise arenguga kohandumine, tuleks 
komisjonile anda volitus võtta meetmeid, 
et hoida Euroopa standard toimivana ja 
seda parendada ning et sobivaid tehnilisi 
formaate oleks võimalik liigitada.

Or. de

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Avaliku sektori hankijad ja võrgustiku (9) Avaliku sektori hankijad ja võrgustiku 
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sektori hankijad ei tohiks keelduda vastu 
võtmast sellisele ühtsele Euroopa 
standardile vastavaid elektroonilisi arveid 
põhjendusel, et need ei vasta muudele 
tehnilistele nõuetele (näiteks riiklikele või 
sektorispetsiifilistele nõuetele).

sektori hankijad peaksid saama sellisele 
ühtsele Euroopa standardile vastavaid 
elektroonilisi arveid töödelda. Pärast 
käesolevas direktiivis ettenähtud 
rakendamistähtaega ei tohiks 
vastuvõtmisest keelduda põhjendusel, et 
need ei vasta muudele tehnilistele nõuetele 
(näiteks riiklikele või sektorispetsiifilistele 
nõuetele). See ei tohiks mõjutada muid 
kohustuslikke keeldumise põhjusi (nt 
lepingulised põhjused).

Or. de

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Direktiiv peaks elektrooniliste 
arvete vastuvõtmise ja töötlemise 
kohustuslikuks tegema vaid 
vastuvõtjatele, st avaliku sektori 
hankijatele ja võrgustiku sektori 
hankijatele. Vastupidiselt sellele peaks 
arve esitaja saama valida, kas ta esitab 
oma arve Euroopa standardi või 
siseriiklike või muude tehniliste 
standardite kohaselt või paberkandjal.

Or. de

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et avaliku sektori hankijad ja 
võrgustiku sektori hankijad saaksid võtta 
tehnilisi meetmeid, mis on pärast Euroopa 

(18) Selleks et avaliku sektori hankijad ja 
võrgustiku sektori hankijad saaksid võtta 
tehnilisi meetmeid, mis on pärast Euroopa 
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standardi kehtestamist vajalikud käesoleva 
direktiivi sätete järgimiseks, on 
põhjendatud 48kuulise üleminekuaja 
kehtestamine.

standardi kehtestamist vajalikud käesoleva 
direktiivi sätete järgimiseks, on pärast 
standardi avaldamist põhjendatud 
keskvalitsusasutustele 18kuulise ning 
keskvalitsusest madalama tasandi avaliku 
sektori hankijatele ja võrgustiku sektori 
hankijatele 36kuulise üleminekuaja 
kehtestamine.

Or. de

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „elektrooniline arve” – mis tahes
elektroonilises formaadis väljastatud või 
saadud arve;

(1) „elektrooniline arve” – struktureeritud
elektroonilises formaadis väljastatud, 
edastatud või saadud arve;

Or. de

Selgitus

Vaid struktureeritud elektroonilises formaadis väljastatud ja edastatud arved võimaldavad 
saavutada oodatud tõhususe suurendamise, sest neid arveid saab täielikult automaatselt 
töödelda.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „semantiline andmemudel” –
struktureeritud ja omavahel loogiliselt 
seotud tingimuste ja tähenduste kogum, 
millega täpsustatakse elektroonilistes 
arvetes vahetatav sisu;

(2) „semantiline andmemudel” –
struktureeritud ja omavahel loogiliselt 
seotud tingimuste ja nende tähenduste 
kogum, mis annab edasi elektrooniliste 
arvete põhiosade sisu;

Or. de
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Selgitus

Semantiline andmemudel on kindla sisu ja kindlate seoste abstraktne kujutus. Antud juhul 
peab semantiline andmemudel kirjeldama elektroonilises arves kasutatud tingimuste (eelkõige 
põhiosade) sisu ja tähendust. See aitab saatjal ja vastuvõtjal asjaomaseid tingimusi ja nende 
sisu üheselt mõista ja kirja panna ning elektroonilisel masinloetaval viisil edastada.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „elektroonilise arve tuumikandmed” –
elektroonilises arves sisalduva teabe 
alamrühm, mis on oluline piiriülese 
koostalitlusvõime võimaldamiseks, 
sealhulgas vajalik teave õigusnormidele 
vastavuse tagamiseks;

(3) „elektroonilise arve põhiosad” –
elektroonilises arves sisalduvad 
kohustuslikud põhiosad, mis on olulised
piiriülese koostalitlusvõime 
võimaldamiseks, sealhulgas vajalik teave 
õigusnormidele vastavuse tagamiseks;

Or. de

Selgitus

Käibemaksu käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ kohaselt tuleks ette näha elektroonilise arve 
kohustuslikud põhiosad, mida peavad sisaldama kõik elektroonilised arved. See muudab 
arveldamise ülevaatlikumaks ja ühtsemaks ning põhiosad on aluseks uuele Euroopa 
standardile.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) „keskvalitsusasutused” – direktiivi 
[millega asendatakse 
direktiiv 2004/18/EÜ] artikli 2 punktis 2 
määratletud avaliku sektori hankijad;

Or. de

Selgitus

Vajalik kohandus ajaliselt etappidesse jaotatud rakendussätetele.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) „keskvalitsusest madalama tasandi 
avaliku sektori hankijad” – direktiivi 
[millega asendatakse 
direktiiv 2004/18/EÜ] artikli 2 punktis 3 
määratletud avaliku sektori hankijad;

Or. de

Selgitus

Vajalik kohandus ajaliselt etappidesse jaotatud rakendussätetele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile taotluse 
elektroonilise arve tuumikandmete
semantilist andmemudelit käsitleva 
Euroopa standardi koostamiseks.

Komisjon esitab asjakohasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile taotluse 
elektroonilise arve põhiosade semantilist 
andmemudelit käsitleva Euroopa standardi 
koostamiseks. Komisjon annab selleks 
standardiorganisatsioonile 30kuulise 
tähtaja.

Or. de

Selgitus

Kooskõlas standardimist käsitleva määrusega nr 1025/2012/EÜ on komisjon kohustatud 
määrama Euroopa standardiorganisatsioonile viimasele ülesandeks tehtud standardi 
vastuvõtmiseks tähtaja.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon nõuab, et elektroonilise arve 
tuumikandmete semantilist andmemudelit 
käsitlev Euroopa standard oleks 
tehnoloogiliselt neutraalne ning sellega 
oleks tagatud isikuandmete kaitse 
vastavalt direktiivile 95/46/EÜ.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Lõik jäetakse siinkohal välja ja lisatakse artikli 3 a alla uue lõiguna.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Niipea kui pädev Euroopa 
standardiorganisatsioon on Euroopa 
standardi väljatöötamise elektroonilise 
arve põhiosade semantilise andmemudeli 
jaoks lõpetanud ja komisjon standardi 
vastavust taotlusele kontrollinud, katsetab 
komisjon kuue kuu jooksul standardi 
praktilist kohaldamist. Komisjon esitab 
ühe kuu jooksul pärast testimismenetluse 
lõppu Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule selle kohta kontrolliaruande.

Or. de

Selgitus

Seadusandja ei saa Euroopa standardi kohustuslikku kohaldamist heaks kiita, kui selle sisu ja 
funktsionaalsust ei ole võimalik eelnevalt kontrollida. Seega tuleb ette võtta katsetamisfaas, 
mille jooksul kontrollitakse praktikas rakendatavust ja kasutajasõbralikkust.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa standardi 
rakendusaktis liikmesriikidele käesoleva 
direktiivi artiklis 5 a ettenähtud menetluse 
kohaselt heakskiitmiseks niipea, kui
(a) komisjon on artikli 3 lõike 1 kolmanda 
lõigu kohaselt kindlaks teinud, et 
Euroopa standard vastab esialgsele 
taotlusele ning
(b) tulemus vastab eelnevalt kindlaks 
määratud testimiskriteeriumidele.

Or. de

Selgitus

Enne kohustuslikku kasutuselevõttu tuleb liikmesriikidele anda võimalus uus Euroopa 
standard heaks kiita, sest standardi väljatöötamise nõuded ei ole käesolevas direktiivi 
ettepanekus piisavalt konkreetselt välja toodud. See peab olema tagatud rakendusakti abil.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 osutatud taotluse alusel 
koostatud Euroopa standard vastab 
taotluses sisalduvatele nõuetele, avaldab
komisjon viite sellisele Euroopa 
standardile Euroopa Liidu Teatajas.

2. Kui liikmesriigid on lõikes 1 osutatud 
taotluse alusel välja töötatud Euroopa 
standardi heaks kiitnud, laseb komisjon 
avaldada viite sellisele Euroopa 
standardile Euroopa Liidu Teatajas. 

Or. de

Selgitus

Komisjon ei avalda mitte ise Euroopa Liidu Teatajas, vaid laseb avaldada.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus) – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Nõuded standardile

1. Komisjon nõuab, et elektroonilise arve 
põhiosade semantilise andmemudeli 
Euroopa standard oleks tehnoloogiliselt 
neutraalne ning et sellega oleks tagatud 
isikuandmete kaitse vastavalt 
direktiivile 95/46/EÜ.

Or. de

Selgitus

Üle võetud artikli 3 lõike 1 teisest lõigust.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus) – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa standard, mis määrab 
kindlaks elektroonilise arve põhiosade 
semantilise andmemudeli, hõlmab 
vähemalt lisas loetletud nõudeid.

Or. de

Selgitus

Direktiivi ettepanek ei sisalda nõudeid standardi sisule, nagu on liidu 
ühtlustamisõigusaktidele ette nähtud standardimismääruses nr 1025/2012/EÜ. Seadusandjalt 
ei saa eeldada sellise pädevuse heakskiitmist, mille sisu ei ole kindlaks määratud alusaktiga.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 c
Euroopa standardi parendamine ja 

edasiarendamine
Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
rakendusakte, et hoida elektroonilise arve 
põhiosade semantilise andmemudeli 
Euroopa standard toimivana ja seda 
parendada ning et võimaldada sobivate 
tehniliste formaatide liigitamist 
semantilise andmemudeli järgi ja 
kooskõla asjaomase andmemudeliga.
Need rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 5 a lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. de

Selgitus

On vaja tagada, et Euroopa standard vastaks ka tulevikus tehnilistele ja õiguslikele 
arengusuundadele ja et tehniliste formaatide liigitust täpsustatakse.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad ja võrgustiku sektori hankijad ei 
keeldu vastu võtmast elektroonilisi arveid, 
mis vastavad Euroopa standardile, mida 
käsitlev viide on avaldatud vastavalt 
artikli 3 lõikele 2.

Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad ja võrgustiku sektori hankijad 
võtavad keeldumiseks põhjuste 
puudumisel elektroonilised arved, mis 
vastavad Euroopa standardile, mida 
käsitlev viide on avaldatud vastavalt 
artikli 3 lõikele 2, vastu ja töötlevad neid.

Or. de
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Selgitus

Tuleb tagada, et avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad oleksid kohustatud 
elektroonilisi arveid vastu võtma ja töötlema. See ei kehti loomulikult juhul, kui keeldumiseks 
on olemas näiteks lepingust tulevad põhjused.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei mõjuta nõukogu 
direktiivi 2006/112/EÜ kohaldamist.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Valitud sõnastus on ebaselge. Asjaomase artikli juures, mis tekitab vastuolu kahe õigusakti 
vahel, tuleks pigem konkreetselt osutada, milline õigusakt on antud juhul ülimuslik. 
Käibemaksudirektiivile osutatakse üldiselt põhjendustes.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Rakendussätted

(1) Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL) nr 182/20111

tähenduses.
(2) Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.
____________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
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liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. de

Selgitus

Kohandamine rakendusaktide lisamisele.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 48 kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.

Or. de

Selgitus

Paljud avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad ei kasuta praegu veel 
elektroonilise arveldamise süsteeme. Direktiivi rakendamisega tekib erinevates valdkondades 
sisemenetluste ja IT-lahenduste kohandamise ja kooskõlastamise vajadus. 
Rakendamistähtajas tuleks seda arvesse võtta.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast Euroopa standardi avaldamist 
artikli 3 lõike 2 kohaselt on 
keskvalitsusasutustel 18 ning 
keskvalitsusest madalama tasandi avaliku 
sektori hankijatel ja võrgustiku sektori 
hankijatel 36 kuud aega, et asjaomased 
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kohustused täita.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidele rakendamiseks antav tähtaeg peaks olema seotud standardi avaldamise, 
mitte direktiivi avaldamisega. Peale selle peavad keskvalitsusasutustele ning keskvalitsusest 
madalama tasandi avaliku sektori hankijatele ja võrgustiku sektori hankijatele kehtima 
erinevad rakendamise tähtajad. Viimastele tuleb anda pikem uue standardi integreerimise ja 
kohaldamise tähtaeg, et neil jääks piisavalt aega asutusesisesteks ja korralduslikeks 
kohandusteks ja finantskorrektsioonideks.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab läbi käesoleva direktiivi 
mõju siseturule ja elektrooniliste arvete 
kasutuselevõtule riigihangete puhul ning 
edastab selle kohta Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande 30. juuniks 
2023. aastal. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele õigusakti ettepanek.

Komisjon vaatab läbi käesoleva direktiivi 
mõju siseturule ja elektrooniliste arvete 
kasutuselevõtule riigihangete puhul ning 
edastab selle kohta Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande 30. juuniks 
2020. aastal.

Or. de

Selgitus

Tundub mõistlik kontrollimise tähtaeg varasemaks muuta.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa
Nõuded semantilisele andmemudelile: 

elektroonilise arve põhiosad
1. Väljastamise kuupäev;
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2. ühe või mitme numbriseeriaga 
järjekorranumber, mis antakse arvele 
kordumatu tunnusena;
3. direktiivi 2006/112/EÜ artiklis 214 
nimetatud käibemaksukohustuslasena 
registreerimise number, mille alusel 
maksukohustuslane kaupu tarnis või 
teenuseid osutas;
4. direktiivi 2006/112/EÜ artiklis 214 
nimetatud käibemaksukohustuslasena 
registreerimise number, mille alusel 
soetaja või teenuse saaja kaupade tarne 
või teenuse, mille eest ta on 
maksukohustuslane, või direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 138 kohase kaupade 
tarne sai; 
5. maksukohustuslase ja soetaja või 
teenuse saaja täielik nimi ja täielik 
aadress;
6. tarnitud kaupade kogus ja liik või 
osutatud teenuste kogus ja liik;
7. kuupäev, mil kaupade tarne või 
teenuste osutamine toimub või lõppeb, või 
kuupäev, mil tehakse direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 220 punktide 4 ja 5 
kohane ettemakse, kui see kuupäev on 
kindlaks määratud ega kattu arve 
väljastamise kuupäevaga;
8. iga maksumäära või -vabastuse puhul 
maksustatav väärtus, ühikuhind ilma 
käibemaksuta ning hinnaalandused ja 
maksevahendid, kui need ei sisaldu 
ühikuhinnas;
9. kohaldatav käibemaksumäär;
10. tasumisele kuuluv käibemaksusumma, 
välja arvatud juhul, kui kohaldatakse 
erikorda, mille puhul direktiivi 
2006/112/EÜ kohaselt seda teavet ei 
esitata;
11. maksuvabastuse puhul või kui soetaja 
või teenuse saaja on maksukohustuslane: 
viide käesoleva direktiivi asjaomasele 
sättele või vastavale siseriiklikule 
eeskirjale või viide selle kohta, et kaupade 
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või teenuse tarnele kehtib maksuvabastus 
või et sellele kohaldub 
pöördmaksustamine;
12. uute sõidukite tarne puhul direktiivi 
2006/112/EÜ artikli 138 lõikes 1 ja lõike 2 
punktis a nimetatud eelduste kohaselt: 
direktiivi 2006/112/EÜ artikli 2 lõike 2 
punktis b nimetatud andmed;
13. reisibüroode reisiteenustele kohalduva 
erikorra puhul: viide direktiivi 
2006/112/EÜ artiklile 306 või vastavatele 
siseriiklikele sätetele või muu viide sellele, 
et kohaldati asjaomast korda;
14. kasutatud kaupade, kunstiteoste, 
kollektsiooni- ja antiikesemete suhtes 
kohaldatava erikorra kohaldamisel: viide 
direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 313, 326 
või 333 või vastavatele siseriiklikele 
sätetele või muu viide sellele, et kohaldati 
asjaomast korda;
15. kui maksu tasumise eest vastutab 
maksuesindaja direktiivi 2006/112/EÜ 
artikli 204 tähenduses: direktiivi 
2006/112/EÜ artiklis 214 nimetatud 
käibemaksukohustuslasena 
registreerimise number ning 
maksuesindaja täielik nimi ja aadress.

Or. de

Selgitus

Kohandamine Euroopa standardile põhiliste nõuete loendi lisamisele.
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SELETUSKIRI

I Sissejuhatus
Direktiivi ettepaneku eesmärk on võimaldada e-arveldamise koostalitlusvõimet riigihangete 
puhul. 
See eesmärk on igati tervitatav. 

Asjaomane meede on täiendav tähtis samm paberivaba avaliku halduse saavutamise suunas. 
Elektroonilise arveldamise kasutamist avalikes hangetes ja elektroonilise riigihankemenetluse 
üldist edendamist tuleb toetada. Parlament osutas juba oma 20. aprilli 2012. aasta 
resolutsioonis turu killustumise ohtu üha rohkemate e-arveldamist käsitlevate siseriiklike 
eeskirjade tõttu ning vajadusele leida elektrooniliseks arveldamiseks koostalitlusvõimelised 
lahendused. Ka Euroopa Ülemkogu rõhutab oma hiljutistes järeldustes tarbijasõbraliku 
digitaalse siseturu edendamise tähtsust ja kiireloomulisust, mis hõlmab muu hulgas 
elektroonilist arveldamist riigihangetes.

ELi eri liikmesriikides kehtivad e-arveldamise kohta arvukad kokkusobimatud standardid. See 
tekitab probleeme piiriülesel arveldamisel muu hulgas avalikes hangetes. Paljud liikmesriigid 
ja samuti suured ettevõtjad on juba oma või rahvusvaheliste standardite alusel välja töötanud 
tehnilised lahendused, ent need ei ühildu teiste liikmesriikide lahendustega.

Elektroonilise arveldamise kohta kehtivad erinevad nõuded, standardid, mitmesugused võrgud 
ja eeskirjad põhjustavad ettevõtjatele liigset keerukust ja õiguslikku ebakindlust, sest ei saa 
kindel olla, et elektrooniline arve on teistes liikmesriikides aktsepteeritav. Ühise Euroopa 
standardi puudumine sunnib ettevõtjaid iga turu puhul uut standardit järgima. See suurendab 
tegevuskulusid ja tõstab lõppkokkuvõttes hindu.

II Direktiiv
Olemasolevad raskused tõkestavad turule juurdepääsu ning need tuleb eemaldada. Süsteemide 
puuduliku koostalitlusvõime tõttu jätavad ettevõtjad praegu pigem piiriülestel 
pakkumismenetlustel osalemata, millest tulenevalt on konkurents väiksem ja siseturu 
toimimine piiratud.
Liikmesriikide erinevad tehnilised lahendused süvendavad koostalitlusvõime puudumise 
probleemi veelgi. Direktiivi ettepaneku eesmärk lahendada piiriülese e-arveldamisega seotud 
koostalitlusvõime puudumise probleemid Euroopa standardi väljatöötamise abil, tuginedes 
ELi toimimise lepingu artiklile 114, on sobilik meede hõlbustamaks piiriülest elektroonilist 
arveldamist. Kuna direktiiv ei näe ette kohustuslikku Euroopa standardit, vaid riiklike 
standardite sidumist uue standardi abil, ning kuna koostalitlusvõimet ei ole võimalik 
siseriiklikul tasandil saavutada, peetakse silmas ka vastavust proportsionaalsuse ja 
subsidiaarsuse põhimõttele.
Direktiiv ei näe ette elektroonilise arveldamise siseriiklike süsteemide täielikku ühtlustamist. 
Asjaomased süsteemid jäävad edaspidigi kehtima ja riiklike andmemudelite arengut ei piirata.
1) Direktiiv sätestab, et komisjon teeb kooskõlas standardimismäärusega 1025/2012/EÜ 
Euroopa standardiorganisatsioonile ülesandeks välja töötada uus Euroopa standard 
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elektroonilise arveldamise semantilise andmemudeli kohta.
Semantilist andmemudelit käsitleva Euroopa standardi eesmärk on viia erinevad siseriiklikud 
standardid kooskõlla. See peab võimaldama erinevate elektroonilise arveldamise süsteemide 
vahelist teabevahetust ja arvete sisu liigitust (tingimused ja nende tähendused).

Tänu sellele peaksid hankijad ja pakkujad saama avalikes hangetes esitada üksteisele arveid 
võimalikult väikeste kuludega ja võimalikult väheste komplikatsioonidega.

2) Lisaks on direktiivis sätestatud, et liikmesriigid tagavad 48 kuu jooksul pärast direktiivi 
jõustumist, et avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad saavad Euroopa 
standardile vastavaid e-arveid töödelda. Standardi kohaldamine peab seejuures kohustama 
vaid saajat elektroonilisi arveid vastu võtma ja töötlema. Arve esitaja saab vabalt valida, kas 
ja millise standardi alusel ta elektroonilise arve esitab või kas ta saadab arve paberkandjal.
Liikmesriigid peavad pakkuma avaliku sektori hankijatele ja võrgustiku sektori hankijatele 
vajalikku tuge, et uut Euroopa standardit oleks võimalik kasutada. Peale selle tuleks 
ettevõtjatele, eeskätt VKEdele ette näha koolitusalased meetmed, sest nad peavad oskama 
käesoleva direktiiviga loodud lihtsustatud süsteemist kasu saada.

III Muudatusettepanekud
Uue Euroopa standardi väljatöötamise menetluse aluseks on standardimismäärus 
1025/2012/EÜ. Selles on sätestatud, et pädevusele esitatavad nõudmised peavad olema 
kindlaks määratud liidu asjaomastes ühtlustamisõigusaktides. Direktiivi ettepanekus ei ole 
siiski nimetatud sisulisi nõudeid standardile, millele saaks standardimismenetluse läbiviimisel 
tugineda. Seadusandjalt ei saa eeldada pädevuse heakskiitmist, kui puuduvad konkreetsed 
sisulised nõudmised. 
Seega täpsustatakse elektroonilise arve põhiosi käibemaksu käsitleva direktiivi sätete kohaselt 
koostatud ja uuena juurde lisatud lisas.
Samuti tundub asjakohane näha standardi väljatöötamiseks ette 30kuuline tähtaeg. 

Seejärel kontrollitakse katsetamisfaasis standardi rakendatavust ja kasutajasõbralikkust, 
iseäranis seda, kas standard toimib, on kergesti kohaldatav ning avaliku sektori hankijate ja 
võrgustiku sektori hankijate jaoks väikeste kuludega kasutusele võetav. Lisaks tuleb 
liikmesriikidelt küsida heakskiitu.

Alles seejärel avaldatakse standard Euroopa Liidu Teatajas.
Komisjonile antakse rakendusaktidega volitus standardit tulevikus toimivana hoida, seda 
parendada ja liigitust sobivate tehniliste formaatide järgi täpsustada.
Direktiivi rakendamise tähtaeg peab olema seotud standardi avaldamisega. Selleks et jätta 
piisavalt aega vajalikeks tehnilisteks ja korralduslikeks kohandusteks ning 
finantskorrektuurideks, tundub põhjendatud kehtestada keskvalitsusasutustele 18kuuline ning 
keskvalitsusest madalama tasandi avaliku sektori hankijatele 36kuuline rakendamise tähtaeg.


