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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisestä 
laskutuksesta julkisissa hankinnoissa
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0449),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0208/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean … antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean … antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Useista rinnakkaisista sähköistä 
laskutusta koskevista oikeudellisista 
vaatimuksista ja teknisistä standardeista ja 
niiden puutteellisesta yhteentoimivuudesta 

(5) Useista rinnakkaisista sähköistä 
laskutusta koskevista oikeudellisista 
vaatimuksista ja teknisistä standardeista ja 
niiden puutteellisesta yhteentoimivuudesta 

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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johtuvia kaupan esteitä olisi poistettava tai 
vähennettävä. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi olisi kehitettävä sähköisen 
laskun perustietojen semanttista tietomallia 
koskeva yhteinen eurooppalainen 
standardi.

johtuvia kaupan esteitä olisi rajatylittävän 
liikkuvuuden vuoksi poistettava tai 
vähennettävä. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi olisi kehitettävä sähköisen 
laskun pääosien semanttista tietomallia 
koskeva yhteinen eurooppalainen 
standardi. Tämän standardin olisi 
kuvattava sähköisen laskun pääosia ja 
taattava niiden jäsentäminen erilaisiin 
teknisiin standardeihin ja 
mahdollistettava siten sähköisten laskujen 
lähettäminen ja vastaanottaminen 
erilaisiin teknisiin standardeihin 
perustuvien järjestelmien välillä. 
Eurooppalainen standardi ei saisi korvata 
eikä heikentää nykyisiä kansallisia 
teknisiä standardeja, joita olisi voitava 
soveltaa edelleen eurooppalaisen 
standardin ohella.

Or. de

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komission olisi sovellettava 
eurooppalaisesta standardoinnista 25 
päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1025/20123 asiaa koskevia säännöksiä 
ja pyydettävä asianomaista eurooppalaista 
standardointiorganisaatiota laatimaan 
sähköisen laskun perustietojen semanttista 
tietomallia koskeva eurooppalainen 
standardi. Asianomaiselle eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle esittämässään 
pyynnössä komission olisi edellytettävä, 
että tällaista eurooppalaista standardia 
voidaan soveltaa teknologiasta riippumatta, 
jotta vältetään kilpailun vääristyminen.
 Koska sähköiset laskut saattavat sisältää 
henkilötietoja, komission olisi myös 

(6) Komission olisi sovellettava 
eurooppalaisesta standardoinnista 25 
päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1025/20123 asiaa koskevia säännöksiä 
ja pyydettävä asianomaista eurooppalaista 
standardointiorganisaatiota laatimaan 
sähköisen laskun pääosien semanttista 
tietomallia koskeva eurooppalainen 
standardi. Asianomaiselle eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle esittämässään 
pyynnössä komission olisi edellytettävä, 
että tällaista eurooppalaista standardia 
voidaan soveltaa teknologiasta riippumatta, 
jotta vältetään kilpailun vääristyminen. 
Koska sähköiset laskut saattavat sisältää 
henkilötietoja, komission olisi myös 
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edellytettävä, että tällainen eurooppalainen 
standardi takaa henkilötietojen suojan 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun direktiivin 95/46/EY4 mukaisesti. 
Näiden vähimmäisvaatimusten lisäksi 
komission olisi asianomaiselle 
eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle esittämässään 
pyynnössään määritettävä myös tällaisen 
eurooppalaisen standardin sisältöä ja sen 
hyväksymisen määräaikaa koskevia 
vaatimuksia.

edellytettävä, että tällainen eurooppalainen 
standardi takaa henkilötietojen suojan 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetun direktiivin 95/46/EY4 mukaisesti. 
Näiden vähimmäisvaatimusten lisäksi 
komission olisi asianomaiselle 
eurooppalaiselle 
standardointiorganisaatiolle esittämässään 
pyynnössään määritettävä myös tällaisen 
eurooppalaisen standardin sisältöä 
koskevia vaatimuksia ja asetettava 
hyväksymisen määräajaksi 30 kuukautta.

__________________ __________________
3EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12. 3EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.
4EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31. 4EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. de

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän direktiivin sopimuksentekoa 
koskevien määritelmien olisi oltava 
julkisista hankinnoista annetun unionin 
lainsäädännön mukaisia.

Or. de

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Eurooppalaisessa standardissa olisi 
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määriteltävä semanttiset tietoelementit, 
jotka liittyvät eritoten myyjän ja ostajan 
täydentäviin tietoihin, prosessien 
tunnisteisiin, laskun määritteisiin, 
yksityiskohtaisemmin yksittäisiin 
laskuriveihin, toimitus- ja maksutietoihin 
sekä kaupankäyntiehtoihin. Sähköisen 
laskun pääosien olisi oltava neuvoston 
direktiivin 2006/112/EY1 mukaisia ja 
näiden pääosien olisi oltava jokaisessa 
eurooppalaisessa laskussa. Näin 
laskutuksesta tulee selvempää ja 
yhtenäisempää.
_________________
1Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, 
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 
(EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

Or. de

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Sähköisen laskun perustietojen
semanttista tietomallia koskevan 
eurooppalaisen standardin olisi 
perustuttava olemassa oleviin eritelmiin, 
mukaan lukien erityisesti eurooppalaisten 
tai kansainvälisten organisaatioiden 
laatimat eritelmät, kuten CEN (CWA 
16356 ja CWA 16562), ISO (ISO 20022 -
menetelmään perustuva rahoituslasku) ja 
UN/CEFACT (CII v. 2.0). Siinä ei pitäisi 
edellyttää sähköisiä allekirjoituksia. 
Tällaisessa eurooppalaisessa standardissa 
olisi määriteltävä semanttiset 
tietoelementit, jotka liittyvät eritoten 
myyjän ja ostajan täydentäviin tietoihin, 
prosessien tunnisteisiin, laskun 
määritteisiin, laskuriveihin, 

(7) Sähköisen laskun semanttista 
tietomallia koskevan eurooppalaisen 
standardin olisi perustuttava olemassa 
oleviin eritelmiin ja oltava niiden kanssa 
yhteensopiva, mukaan lukien erityisesti 
eurooppalaisten tai kansainvälisten 
organisaatioiden laatimat eritelmät, kuten 
CEN (CWA 16356-MUG ja CWA 16562-
CEN BII), ISO (ISO 20022 -menetelmään 
perustuva rahoituslasku) ja UN/CEFACT 
(CII v. 2,0, NDR 2.0 ja CCTS 2.01). Siinä 
ei pitäisi edellyttää sähköisiä 
allekirjoituksia. Sen olisi myös oltava 
yhteensopiva olemassa olevien maksuja 
koskevien standardien kanssa, jotta 
automaattinen maksujenkäsittely olisi 
mahdollista.



PR\1006820FI.doc 9/28 PE521.724v01-00

FI

toimitustietoihin sekä maksutietoihin ja 
-ehtoihin. Sen olisi myös oltava 
yhteensopiva olemassa olevien maksuja 
koskevien standardien kanssa, jotta 
automaattinen maksujenkäsittely olisi 
mahdollista.

Or. de

Perustelu

Direktiivin tavoitteena on mahdollistaa kansallisten standardien yhteensopivuus. Niitä 
yhdistävällä eurooppalaisella standardilla olisi varmistettava, että kaikki nykyiset ja tulevat 
standardit ovat keskenään sopusoinnussa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kun komissio on hyväksynyt uuden 
eurooppalaisen standardin 
eurooppalaisen standardointimenettelyn 
mukaisesti, komission olisi testattava 
eurooppalaista standardia käytännössä. 
Komission olisi kuvailtava tässä 
testivaiheessa eurooppalaisen standardin 
soveltamista ja tarkasteltava sitä. 
Komission olisi kiinnitettävä tällöin 
erityistä huomiota käyttäjäystävällisyyteen 
ja käytännöllisyyteen ja arvioitava 
täytäntöönpanon mahdollisia 
kustannuksia. Näin olisi autettava 
hankintaviranomaisia ja -yksikköjä 
soveltamaan eurooppalaista standardia.

Or. de

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 b) Eurooppalaisen standardin olisi 
oltava ymmärrettävä, käyttäjäystävällinen 
ja helposti sovellettavissa, jotta myös 
pienet ja keskisuuret yritykset voisivat 
hyötyä sähköisestä laskutuksesta julkisten 
hankintojen yhteydessä. Jäsenvaltioiden 
olisi otettava tämä huomioon 
täytäntöönpanon yhteydessä ja annettava 
hankintaviranomaisille ja -yksiköille sekä 
alihankkijoille tarvittavaa apua, jotta 
uutta eurooppalaista standardia voidaan 
käyttää. Lisäksi olisi huolehdittava 
etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille 
annettavasta koulutuksesta.

Or. de

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 c) Komission olisi huolehdittava siitä, 
että erityistä eurooppalaista standardia ei 
kehitetä käytettäväksi pelkästään 
julkisissa hankinnoissa, jotta myös 
yksityiset talouden toimijat voisivat 
soveltaa sitä keskinäisissä 
liikesuhteissaan.

Or. de

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Jos asianomaisen eurooppalaisen 
standardointiorganisaation laatima 
eurooppalainen standardi täyttää komission 
esittämään pyyntöön sisältyvät 
vaatimukset, tällaisen eurooppalaisen 
standardin viitetiedot olisi julkaistava
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(8) Jos asianomaisen eurooppalaisen 
standardointiorganisaation laatima 
eurooppalainen standardi täyttää komission 
esittämään pyyntöön sisältyvät vaatimukset 
ja jos neuvosto on hyväksynyt 
eurooppalaisen standardin, komission 
olisi huolehdittava siitä, että tällaisen 
eurooppalaisen standardin viitetiedot 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. de

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Laadittavalla eurooppalaisella 
standardilla olisi varmistettava voimassa 
olevien teknisten standardien 
yhteentoimivuus. Jotta voidaan taata 
mukautus tekniseen kehitykseen, 
komissiolle olisi annettava valtuudet 
toteuttaa toimenpiteitä, jotta 
eurooppalainen standardi voidaan 
säilyttää ja jotta voidaan mahdollistaa 
soveltuvien teknisten muotojen 
jäsentäminen. 

Or. de

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
ei pitäisi kieltäytyä ottamasta vastaan
tällaisen yhteisen eurooppalaisen 
standardin mukaisia sähköisiä laskuja sillä 
perusteella, että muita teknisiä vaatimuksia 
(esimerkiksi kansallisia tai alakohtaisia 
erityisvaatimuksia) ei ole noudatettu.

(9) Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
olisi voitava muokata tällaisen yhteisen 
eurooppalaisen standardin mukaisia 
sähköisiä laskuja. Tässä direktiivissä 
säädetyn täytäntöönpanoajan päätyttyä 
kieltoa ei saisi esittää sillä perusteella, että 
muita teknisiä vaatimuksia (esimerkiksi 
kansallisia tai alakohtaisia 
erityisvaatimuksia) ei ole noudatettu. Tämä 
ei kuitenkaan rajoita kiellon esittämistä 
muiden pakottavien syiden perusteella 
(esimerkiksi sopimukseen liittyvistä 
syistä).

Or. de

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Direktiivillä olisi velvoitettava 
ainoastaan vastaanottajat, eli 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt, 
hyväksymään ja muokkaamaan sähköisiä 
laskuja. Laskuttajan olisi sen sijaan 
voitava valita, esittääkö hän laskunsa 
soveltaen eurooppalaista standardia, 
kansallista standardia tai muita teknisiä 
standardeja vai esittääkö hän sen 
kirjallisena.

Or. de

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
voivat toteuttaa teknisiä toimenpiteitä, 
jotka eurooppalaisen standardin laatimisen 
jälkeen ovat tarpeen tämän direktiivin 
säännösten noudattamiseksi, 48 kuukauden 
määräaika direktiivin saattamiselle osaksi 
kansallista lainsäädäntöä on perusteltu.

(18) Jotta hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
voivat toteuttaa teknisiä toimenpiteitä, 
jotka eurooppalaisen standardin laatimisen 
jälkeen ovat tarpeen tämän direktiivin 
säännösten noudattamiseksi, on 
perusteltua, että standardin julkaisemisen 
jälkeen keskushallintoviranomaisilla on
18 kuukauden määräaika ja alemman 
tason hankintaviranomaisilla ja 
-yksiköillä 36 kuukauden määräaika 
direktiivin saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. de

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’sähköisellä laskulla’ laskua, joka on 
laadittu ja vastaanotettu missä tahansa 
sähköisessä muodossa;

1. ’sähköisellä laskulla’ laskua, joka on 
laadittu, välitetty ja vastaanotettu missä 
tahansa jäsennetyssä sähköisessä 
muodossa;

Or. de

Perustelu

Odotettu tehokkuuden parantuminen saadaan aikaan ainoastaan jäsennetyssä sähköisessä 
muodossa laadituilla ja välitetyillä laskuilla, koska niitä voidaan käsitellä täysin 
automaattisesti.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ’semanttisella tietomallilla’ jäsennettyä 2. ’semanttisella tietomallilla’ jäsennettyä 
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ja loogisesti toisiinsa liittyvää joukkoa 
termejä ja merkityksiä, jotka täsmentävät
sähköisissä laskuissa vaihdetun sisällön;

ja loogisesti toisiinsa liittyvää joukkoa 
termejä ja niiden merkityksiä, jotka 
osoittavat sähköisten laskujen pääosien 
sisällön;

Or. de

Perustelu

Semanttinen tietomalli on abstrakti kuvaus tietyistä sisällöistä ja yhteyksistä. Käsiteltävänä 
olevassa tapauksessa semanttisen tietomallin on kuvattava sähköisessä laskussa käytettyjen 
käsitteiden (etenkin pääosien) sisältöä ja merkitystä. Tällöin lähettäjä ja vastaanottaja voivat 
ymmärtää ja tulkita vastaavia käsitteitä ja sisältöjä samalla tavoin ja välittää ne 
tietokoneistetussa ja koneellisesti luettavassa menettelyssä.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’sähköisen laskun perustiedoilla’
sähköisen laskun sisältämiä tiettyjä tietoja, 
jotka ovat olennaisen tärkeitä rajatylittävän 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi, 
mukaan luettuina tarvittavat tiedot 
lainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi;

3. ’sähköisen laskun pääosilla’ sähköisen 
laskun pakollisia osia, jotka ovat 
olennaisen tärkeitä rajatylittävän 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi, 
mukaan luettuina tarvittavat tiedot 
lainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi;

Or. de

Perustelu

Jokaisessa sähköisessä laskussa olisi oltava – arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY mallin 
mukaisesti – pakollisia pääosia. Näin laskutuksesta tulee selvempää ja yhtenäisempää, ja 
pääosat muodostavat perustan uudelle eurooppalaiselle standardille.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. ’keskushallintoviranomaisilla’ 
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direktiivin [jolla korvataan direktiivi 
2004/18/EY] 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja hankintaviranomaisia;

Or. de

Perustelu

Tarvittava mukautus ajallisesti jaksotettuihin täytäntöönpanomääräyksiin.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. ’alemman tason 
hankintaviranomaisilla’ direktiivin [jolla 
korvataan direktiivi 2004/18/EY] 
2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
hankintaviranomaisia;

Or. de

Perustelu

Tarvittava mukautus ajallisesti jaksotettuihin täytäntöönpanomääräyksiin.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio pyytää asianomaista 
eurooppalaista standardointiorganisaatiota 
laatimaan sähköisen laskun perustietojen
semanttista tietomallia koskevan 
eurooppalaisen standardin.

Komissio pyytää asianomaista 
eurooppalaista standardointiorganisaatiota 
laatimaan sähköisen laskun pääosien
semanttista tietomallia koskevan 
eurooppalaisen standardin. Komissio 
vahvistaa standardointiorganisaatiolle 
tätä varten 30 kuukauden määräajan.

Or. de
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Perustelu

Komissio vahvistaa standardointia koskevan asetuksen (EU) N:o 1025/2012 nojalla 
eurooppalaiselle standardointiorganisaatiolle määräajan toimeksiantona annetun standardin 
hyväksymistä varten.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio edellyttää, että sähköisen laskun 
perustietojen semanttista tietomallia 
koskeva eurooppalainen standardi ei ole 
riippuvainen tietystä teknologiasta ja että 
se takaa henkilötietojen suojan direktiivin 
95/46/EY mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Alakohta poistetaan tästä ja sisällytetään uuteen 3 a artiklaan.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun asianomainen eurooppalainen 
standardointiorganisaatio on vienyt 
päätökseen sähköisen laskun pääosien 
semanttista tietomallia koskevan 
eurooppalaisen standardin laatimisen ja 
komissio on tarkastanut, että 
eurooppalainen standardi on 
toimeksiannon mukainen, komissio testaa 
eurooppalaisen standardin käytännön 
soveltuvuuden 6 kuukauden kuluessa. 
Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle testauskertomuksen 
kuukauden kuluessa testausmenettelyn 



PR\1006820FI.doc 17/28 PE521.724v01-00

FI

päättymisestä.

Or. de

Perustelu

Lainsäädäntövallan käyttäjä ei voi hyväksyä eurooppalaisen standardin pakollista 
soveltamista, ennen kuin standardin sisältö ja toimivuus on tarkastettu. Siksi tarvitaan 
testausvaihe, jossa tarkastetaan standardin käytännöllisyys ja käyttäjäystävällisyys.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää 
täytäntöönpanosäädöksessä 
eurooppalaisen standardin 
jäsenvaltioiden hyväksyttäväksi tämän 
direktiivin 5 a artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti, kun 
a) komissio on tarkastanut 3 artiklan 
1 kohdan 3 alakohdan mukaisesti, että 
eurooppalainen standardi on 
alkuperäisen toimeksiannon mukainen, ja
b) tulos vastaa aiemmin vahvistettuja 
testausperusteita.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi ennen eurooppalaisen standardin sitovaa käyttöönottoa voitava antaa 
sille oma suostumuksensa, koska käsiteltävän olevassa direktiiviehdotuksessa ei ole asetettu 
riittävän konkreettisia vaatimuksia eurooppalaisen standardin laatimiselle. Asia olisi taattava 
täytäntöönpanosäädöksellä.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
seurauksena laadittu eurooppalainen 
standardi täyttää pyynnössä esitetyt 
vaatimukset, komissio julkaisee 
viittauksen tällaiseen eurooppalaiseen 
standardiin Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

2. Kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
seurauksena laaditun eurooppalaisen 
standardin, komissio huolehtii siitä, että 
viittaus tällaiseen eurooppalaiseen 
standardiin julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. de

Perustelu

Komissio ei julkaise itse virallista lehteä, vaan julkaisu hoidetaan toimeksiantona.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi) – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Eurooppalaista standardia koskevat 

vaatimukset
1. Komissio edellyttää, että sähköisen 
laskun pääosien semanttista tietomallia 
koskeva eurooppalainen standardi ei ole 
riippuvainen tietystä teknologiasta ja että 
se takaa henkilötietojen suojan direktiivin 
95/46/EY mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Perustuu 3 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi) – 2 kohta (uusi)



PR\1006820FI.doc 19/28 PE521.724v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Sähköisen laskun pääosien semanttista 
tietomallia koskeva eurooppalainen 
standardi täyttää ainakin liitteessä olevat 
vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa ei ole eurooppalaisen standardin sisältöä koskevia vaatimuksia, 
vaikka standardointia koskevassa asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 edellytetään tätä unionin 
yhdenmukaistamissäännöksiltä. Lainsäädäntövallan käyttäjän ei voida olettaa antavan 
mandaattia, jonka sisältöä ei ole vahvistettu perussäädöksessä.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
3 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c artikla
Eurooppalaisen standardin ajan tasalla 

pitäminen ja kehittäminen edelleen
Siirretään komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, jotta sähköisen 
laskun pääosien semanttista tietomallia 
koskeva eurooppalainen standardi 
voidaan säilyttää ja pitää ajan tasalla ja 
jotta soveltuvat tekniset muodot voidaan 
jäsentää semanttiseen tietomalliin ja ne 
ovat yhdistettävissä. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 5 a artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. de
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Perustelu

On syytä varmistaa, että eurooppalainen standardi on myös tulevaisuudessa teknisen ja 
oikeudellisen kehityksen tasalla ja että täsmennetään teknisten muotojen jäsentämistä.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt eivät 
kieltäydy ottamasta vastaan sähköisiä 
laskuja, jotka noudattavat eurooppalaista 
standardia, jonka viitetiedot on julkaistu 
3 artiklan 2 kohdan nojalla.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt ottavat
vastaan ja käsittelevät sähköisiä laskuja, 
jotka noudattavat eurooppalaista 
standardia, jonka viitetiedot on julkaistu 
3 artiklan 2 kohdan nojalla, jollei 
kieltäytymiseen ole perusteita.

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on hyväksyttävä ja käsiteltävä 
sähköisiä laskuja. Edellä mainittu ei tietenkään päde, jos tästä kieltäydytään esimerkiksi 
sopimukseen liittyvistä syistä.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä ei rajoiteta neuvoston 
direktiivin 2006/112/EY säännösten 
soveltamista.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Valittu sanamuoto ei ole selvä. Olisi pikemminkin syytä ilmoittaa konkreettisesti säädösten 
ristiriidan aiheuttaneen artiklan yhteydessä, kumpi säädöksistä on etusijalla. 
Arvonlisäverodirektiiviä koskeva yleinen viittaus sisällytetään johdanto-osan kappaleisiin.
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Täytäntöönpanosäännökset

1) Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
182/20111 tarkoitettu komitea.
2) Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.
____________
1Asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Or. de

Perustelu

Mukautus perustuu täytäntöönpanosäädösten käyttöön.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 48 kuukauden 
kuluttua direktiivin voimaantulosta. 
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
artiklan noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset.
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Or. de

Perustelu

Monilla hankintaviranomaisilla ja -yksiköillä ei ole vielä nykyisin sähköistä 
laskutusjärjestelmää. Direktiivin täytäntöönpano edellyttää sisäisten prosessien ja 
tietotekniikkaratkaisujen mukauttamista ja yhteen sovittamista eri alueilla. Tämä olisi 
otettava huomioon täytäntöönpanon määräajassa. 

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun 3 artiklan 2 kohdan mukainen 
eurooppalainen standardi on julkaistu, 
keskushallintoviranomaisten on 
noudatettava tätä velvoitetta 18 
kuukauden kuluessa ja alemman tason 
hankintaviranomaisten ja -yksiköiden 36 
kuukauden kuluessa.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille vahvistettava täytäntöönpanon määräaika olisi kytkettävä eurooppalaisen 
standardin julkaisemiseen eikä direktiivin julkaisemiseen. Määräajoissa on lisäksi tehtävä ero 
keskushallintoviranomaisten sekä alemman tason hankintaviranomaisten ja -yksiköiden 
välillä. Viimeksi mainituille on suotava pidempi määräaika uuden eurooppalaisen standardin 
integroimiseen ja soveltamiseen, jotta sisäisiin, organisatorisiin ja taloudellisiin muutoksiin 
jää riittävästi aikaa.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
vaikutuksia sisämarkkinoihin ja sähköisen 
laskutuksen käyttöönoton yleistymistä 
julkisissa hankinnoissa ja antaa niistä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
vaikutuksia sisämarkkinoihin ja sähköisen 
laskutuksen käyttöönoton yleistymistä 
julkisissa hankinnoissa ja antaa niistä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
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neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2023. Kertomukseen 
sisällytetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus.

neuvostolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2020.

Or. de

Perustelu

Tarkastelua lienee syytä aikaistaa.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
Liite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite
Semanttista tietomallia koskevat 

vaatimukset: sähköisen laskun pääosat
1. Laatimispäivä;
2. yhteen tai useampaan sarjaan 
perustuva juokseva numero, jolla lasku 
voidaan yksilöidä;
3. direktiivin 2006/112/EY 214 artiklassa 
tarkoitettu arvonlisäverotunniste, jolla 
verovelvollinen on luovuttanut tavarat tai 
suorittanut palvelut;
4. direktiivin 2006/112/EY 214 artiklassa 
tarkoitettu hankkijan 
arvonlisäverotunniste, jolla tämä on 
ottanut vastaan tavaroiden luovutuksen 
tai palvelujen suorituksen, josta tämä on 
veronmaksuvelvollinen, taikka direktiivin 
2006/112/EY 138 artiklassa tarkoitetun 
tavaroiden luovutuksen;
5. verovelvollisen ja hankkijan täydellinen 
nimi ja osoite;
6. luovutettujen tavaroiden määrä ja laatu 
tai suoritettujen palveluiden laajuus ja 
laatu;
7. päivä, jolloin tavarat on luovutettu tai 
palvelut suoritettu taikka direktiivin 
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2006/112/EY 220 artiklan 4 ja 
5 alakohdassa tarkoitettu ennakkomaksu 
on maksettu, jos kyseinen päivä voidaan 
määrittää ja se on muu kuin laskun 
laatimispäivä;
8. kunkin verokannan tai vapautuksen 
osalta arvonlisäveron peruste, 
yksikköhinta ilman veroa sekä 
mahdolliset hyvitykset tai alennukset, jos 
ne eivät sisälly yksikköhintaan;
9. sovellettava arvonlisäverokanta;
10. maksettava arvonlisäveron määrä, 
paitsi jos sovelletaan erityisjärjestelmää, 
jossa direktiivin 2006/112/EY mukaisesti 
tällaista seikkaa ei mainita;
11. jos kyseessä on vapautus tai jos 
hankkija on veronmaksuvelvollinen, 
viittaus tämän direktiivin sovellettavaan 
säännökseen tai vastaavaan kansalliseen 
säännökseen taikka tieto kyseiseen 
tavaroiden luovutukseen tai palvelujen 
suoritukseen sovellettavan vapautuksen 
tai käännetyn maksuvelvollisuuden 
perusteesta;
12. luovutettaessa direktiivin 2006/112/EY 
138 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a 
alakohdassa säädetyin edellytyksin uutta 
kulkuneuvoa direktiivin 2006/112/EY 
2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
luetellut tiedot;
13. matkatoimistojen erityisjärjestelmää 
sovellettaessa viittaus direktiivin 
2006/112/EY 306 artiklaan tai vastaaviin 
kansallisiin säännöksiin, taikka tieto 
tämän järjestelmän soveltamisesta;
14. sovellettaessa jotakin käytettyihin 
tavaroihin sekä taide-, keräily- ja 
antiikkiesineisiin sovellettavista 
erityisjärjestelmistä viittaus direktiivin 
2006/112/EY 313, 326 tai 333 artiklaan tai 
vastaaviin kansallisiin säännöksiin, 
taikka tieto jonkin tällaisen järjestelmän 
soveltamisesta;
15. jos veronmaksuvelvollinen on 
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direktiivin 2006/112/EY 204 artiklassa 
tarkoitettu veroedustaja, kyseisen 
veroedustajan direktiivin 2006/112/EY 
214 artiklassa tarkoitettu 
arvonlisäverotunniste sekä tämän 
täydellinen nimi ja osoite.

Or. de

Perustelu

Eurooppalaista standardia varten otetaan käyttöön sisältöä koskeva perusvaatimusluettelo.
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PERUSTELUT

I Johdanto
Direktiiviehdotuksella pyritään mahdollistamaan sähköisen laskutuksen yhteentoimivuus 
julkisissa hankinnoissa. 
Tätä tavoitetta on syytä kannattaa kaikin puolin. 

Toimenpide merkitsee tärkeää lisäaskelta kohti paperitonta julkishallintoa. On syytä kannattaa 
sähköisen laskutuksen käyttöä julkisissa hankinnoissa sekä tukea yleisesti sähköisiä 
hankintamenettelyjä. Euroopan parlamentti viittasi jo 20. huhtikuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa sähköistä laskutusta koskevista kansallisista säännöistä johtuvaan 
markkinoiden hajanaisuuteen ja korosti yhteentoimivien sähköisen laskutuksen ratkaisujen 
merkitystä. Myös Eurooppa-neuvosto korostaa tuoreissa päätelmissään, että 
kuluttajaystävällisten digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista on nopeutettava, mikä pitää 
sisällään myös sähköisen laskutuksen julkisissa hankinnoissa. 

EU:n eri jäsenvaltioissa on useita sähköisen laskutuksen standardeja, jotka eivät sovi 
keskenään yhteen, mistä aiheutuu ongelmia rajojen yli laskutettaessa muun muassa julkisten 
hankintojen yhteydessä. Monet jäsenvaltiot ja myös suuryritykset ovat jo kehittäneet omien 
tai kansallisten standardiensa perusteella teknisiä ratkaisuja, jotka eivät kuitenkaan sovi 
yhteen muiden jäsenvaltioiden standardien kanssa.
Sähköistä laskutusta koskevat erilaiset vaatimukset, standardit, verkot ja säännökset ovat 
yrityksille liian monimutkaisia ja aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta, koska ei voida 
olettaa, että sähköinen lasku hyväksytään toisessa jäsenvaltiossa. Koska yhteistä 
eurooppalaista standardia ei ole, yritysten on noudatettava joka markkinoilla uutta standardia. 
Tämä lisää toimintakustannuksia ja nostaa lopulta hintoja.

II Direktiivi

Nykyiset vaikeudet rajoittavat markkinoille pääsyä, joten niitä on purettava. Koska 
järjestelmät eivät ole yhteentoimivia, yritykset eivät mielellään osallistu rajatylittäviin 
tarjouskilpailuihin, mikä vähentää kilpailua ja haittaa sisämarkkinoiden toimintaa.
Jäsenvaltioiden erilaiset tekniset ratkaisut pahentavat yhteentoimimattomuuden ongelmaa 
entisestään. Direktiiviehdotuksella pyritään oikeusperustaksi valitun SEUT:n 114 artiklan 
mukaisesti poistamaan yhteensopimattomuudesta johtuvat rajatylittävän sähköisen 
laskutuksen ongelmat laatimalla eurooppalainen standardi. Tämä toimenpide soveltuu 
rajatylittävän laskutuksen helpottamiseen. Direktiivissä ei säädetä pakottavasta 
eurooppalaisesta standardista vaan kansallisen standardin kytkemisestä uuteen 
eurooppalaiseen standardiin. Yhteentoimivuuteen taas ei voida päästä kansallisella tasolla. 
Siten toimenpide on oikeasuhteinen ja suhteellisuusperiaatteen mukainen. 
Direktiivissä ei säädetä sähköistä laskutusta koskevien kansallisten järjestelmien täydellisestä 
yhdenmukaistamisesta. Niitä voidaan soveltaa edelleen, eikä kansallisten tietomallien 
kehittämistä ole tarkoitus haitata.
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1) Direktiivissä säädetään, että komissio pyytää standardointiasetuksen (EU) 
N:o 1025/2012/EY mukaisesti eurooppalaista standardointiorganisaatiota laatimaan 
sähköisen laskutuksen semanttista tietomallia koskevan eurooppalaisen standardin.
Semanttista tietomallia koskevalla eurooppalaisella standardilla pyritään 
yhdenmukaistamaan erilaisia kansallisia standardeja. Näin on tarkoitus mahdollistaa 
sähköisen laskutuksen erilaisten järjestelmien välinen viestintä ja laskun sisällön 
jäsentäminen (käsitteet ja niiden merkitys).
Tämä mahdollistaa sen, että julkisissa hankinnoissa sekä tarjouspyynnön esittäjä että 
tarjoaja voivat vaihtaa laskutusta koskevia tietoja mahdollisimman pienin kustannuksin ja 
mahdollisimman vaivattomasti.

2) Direktiivissä säädetään lisäksi, että jäsenvaltioiden on 48 kuukauden kuluessa direktiivin 
voimaantulosta varmistettava, että hankintaviranomaiset ja -yksiköt voivat käsitellä 
eurooppalaisen standardin mukaisia sähköisiä laskuja. Eurooppalaisen standardin 
soveltamisella siis vain vastaanottaja velvoitetaan hyväksymään ja käsittelemään 
eurooppalaisen standardin mukaisia sähköisiä laskuja. Laskuttaja taas voi valita vapaasti, 
laatiiko hän sähköisen laskun ja mitä standardia hän siinä tapauksessa soveltaa, vai 
lähettääkö hän laskun paperiversiona.
Jäsenvaltioiden on tuettava hankintaviranomaisia ja -yksiköitä, jotta uutta eurooppalaista 
standardia voidaan soveltaa. Lisäksi yrityksille ja etenkin pk-yrityksille olisi tarjottava 
koulutusta, koska myös niiden on voitava hyötyä tähän direktiiviin perustuvasta 
yksinkertaistumisesta.

III Tarkistusehdotukset
Uuden eurooppalaisen standardin laatimismenettely tukeutuu standardointiasetukseen (EU) 
N:o 1025/2012. Asetuksessa säädetään, että toimeksiantoa koskevat vaatimukset on 
vahvistettava unionin yhdenmukaistamissäädöksissä. Direktiiviehdotuksessa ei kuitenkaan 
aseteta eurooppalaiselle standardille mitään sisällöllisiä vaatimuksia, joiden perusteella 
standardointimenettely voitaisiin käydä läpi. Lainsäädäntövallan käyttäjän ei voida olettaa 
antavan mandaattia ilman konkreettisia sisältöä koskevia vaatimuksia. 
Siitä syystä sähköisen laskun pääosat täsmennetään uudessa liitteessä käyttäen ohjenuorana 
arvonlisäverodirektiiviä.
Vaikuttaa siltä, että eurooppalaisen standardin laatimiseen sopii 30 kuukauden määräaika. 

Lopuksi on syytä tarkastaa eurooppalaisen standardin käytännöllisyys ja käyttäjäystävällisyys 
erillisessä testivaiheessa. Tällöin testataan erityisesti, onko se toimiva ja helposti 
sovellettavissa ja voivatko hankintaviranomaiset ja -yksiköt ottaa sen käyttöön vähäisin 
kustannuksin. Standardille on myös saatava jäsenvaltioiden suostumus.

Vasta tämän jälkeen standardi voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Komissiolle annetaan täytäntöönpanosäädösten avulla valtuudet huolehtia tulevaisuudessa 
eurooppalaisen standardin säilyttämisestä ja ajan tasalle saattamisesta sekä soveltuvien 
teknisten muotojen jäsentämisestä.

Direktiivin täytäntöönpanon määräaika on kytkettävä eurooppalaisen standardin 
julkaisemiseen. Jotta tarvittaviin teknisiin, organisatorisiin ja taloudellisiin muutoksiin jää 
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riittävästi aikaa, lienee syytä porrastaa täytäntöönpanon määräaika siten, että se on 
keskushallintoviranomaisilla 18 kuukautta ja alemman tason hankintaviranomaisilla ja 
yksiköillä 36 kuukautta.


