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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva (például: „ABCD”). A szövegváltoztatást 
a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új 
szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik.
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0449), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-
0208/2013), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. XXXX-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2013. XXXX-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



PE521.724v01-00 6/28 PR\1006820HU.doc

HU

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az elektronikus számlákra vonatkozó 
számos jogi követelmény és műszaki 
szabvány egymás melletti létezéséből és az 
átjárhatóság hiányából fakadó 
kereskedelmi akadályokat meg kell 
szüntetni, vagy mérsékelni kell azokat. E 
célkitűzés elérése érdekében az 
elektronikus magszámla szemantikai 
adatmodelljére vonatkozó közös európai 
szabványt kell kidolgozni.

(5) Az elektronikus számlákra vonatkozó 
számos jogi követelmény és műszaki 
szabvány egymás melletti létezéséből és az 
átjárhatóság hiányából fakadó 
kereskedelmi akadályokat a határokon 
átnyúló fizetési forgalom érdekében meg 
kell szüntetni, vagy mérsékelni kell azokat. 
E célkitűzés elérése érdekében az 
elektronikus számla alapvető elemeinek 
szemantikai adatmodelljére vonatkozó 
közös európai szabványt kell kidolgozni. 
Ennek a szabványnak le kell képeznie az 
elektronikus számla alapvető elemeit, 
biztosítania kell ezen alapvető elemek 
hozzárendelését a különböző műszaki 
szabványokhoz, és ezzel lehetővé kell 
tennie az elektronikus számlák küldését és 
fogadását az eltérő műszaki szabványokon 
alapuló rendszerek között. Ez a szabvány 
nem léphet a meglévő nemzeti műszaki 
szabványok helyébe, és nem is érintheti 
hátrányosan azokat, és a meglévő nemzeti 
műszaki szabványok e szabvány mellett 
tovább alkalmazandók.

Or. de

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottságnak az európai 
szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 
1025/2012/EU európai parlamenti és 

(6) A Bizottságnak az európai 
szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 
1025/2012/EU európai parlamenti és 
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tanácsi rendelet3 releváns rendelkezéseit 
kell alkalmaznia ahhoz, hogy a megfelelő 
európai szabványügyi szervezettől az 
elektronikus magszámla szemantikai 
adatmodelljére vonatkozó európai 
szabvány kidolgozását kérje. A megfelelő 
európai szabványügyi szervezethez intézett 
felkérésében a Bizottságnak rögzítenie kell, 
hogy az európai szabványnak műszakilag 
semlegesnek kell lennie a verseny 
torzulásának elkerülése érdekében. Mivel 
az elektronikus számlák személyes 
adatokat is tartalmazhatnak, a Bizottságnak 
azt is rögzítenie kell, hogy az európai 
szabványnak garantálnia kell a személyes 
adatok védelmét a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK irányelvvel4 összhangban. E 
minimumkövetelmények mellett a 
megfelelő európai szabványügyi 
szervezethez intézett felkérésében a 
Bizottságnak az európai szabvány 
tartalmára vonatkozó további 
követelményeket is meg kell határoznia, és 
határidőt kell szabnia annak elfogadására.

tanácsi rendelet3 releváns rendelkezéseit 
kell alkalmaznia ahhoz, hogy a megfelelő 
európai szabványügyi szervezettől az 
elektronikus számla alapvető elemeinek 
szemantikai adatmodelljére vonatkozó 
európai szabvány kidolgozását kérje. A 
megfelelő európai szabványügyi 
szervezethez intézett felkérésében a 
Bizottságnak rögzítenie kell, hogy az 
európai szabványnak műszakilag 
semlegesnek kell lennie a verseny 
torzulásának elkerülése érdekében. Mivel 
az elektronikus számlák személyes 
adatokat is tartalmazhatnak, a Bizottságnak 
azt is rögzítenie kell, hogy az európai 
szabványnak garantálnia kell a személyes 
adatok védelmét a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK irányelvvel4 összhangban. E 
minimumkövetelmények mellett a 
megfelelő európai szabványügyi 
szervezethez intézett felkérésében a 
Bizottságnak az európai szabvány 
tartalmára vonatkozó további 
követelményeket is meg kell határoznia, és 
30 hónapos határidőt kell szabnia annak 
elfogadására.

__________________ __________________
3 HL L 316., 2012.11.14, 12. o. 3 HL L 316., 2012.11.14, 12. o.
4 HL L 281., 1995.11.23, 31. o. 4 HL L 281., 1995.11.23, 31. o.

Or. de

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ezen irányelvnek az odaítélési 
eljárásra vonatkozó 
fogalommeghatározásaira a 
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közbeszerzésekre vonatkozó európai 
jogszabályok az irányadók.

Or. de

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az európai szabványnak meg kell 
határoznia a szemantikai adatelemeket, 
hivatkozva különösen a kiegészítő eladói 
és vevői adatokra, a 
folyamatazonosítókra, a 
számlatulajdonságokra, a számlatétel 
részleteire, a szállítási információkra, a 
kifizetés részleteire és feltételeire. Az 
elektronikus számla alapvető elemeinek 
meg kell felelniük a 2006/112/EK tanácsi 
irányelvnek1, és minden elektronikus 
számlán szerepelniük kell. A számlázás 
kialakítása így átláthatóbb és egységesebb 
lesz.
_________________
1 A Tanács 2006. november 28-i 
2006/112/EK irányelve a közös 
hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 
347., 2006.12.11., 1. o.).

Or. de

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elektronikus magszámla 
szemantikai adatmodelljére vonatkozó 

(7) Az elektronikus számla szemantikai 
adatmodelljére vonatkozó európai 
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európai szabványnak létező előírásokon 
kell alapulnia, beleértve különösen az 
európai vagy nemzetközi szervezetek által 
kidolgozottakat is, mint amilyen például a 
CEN (CWA 16356 és CWA 16562), az 
ISO (pénzügyi számla az ISO 20022 
módszertan alapján) és az UN/CEFACT 
(CII v. 2.0). Az nem igényelhet 
elektronikus aláírást. Az európai 
szabványnak meg kell határoznia a 
szemantikai adatelemeket hivatkozva 
különösen a kiegészítő eladói és vevői 
adatokra, a folyamatazonosítókra, a 
számlatulajdonságokra, a számlatétel
részleteire, a szállítási információkra, a 
kifizetés részleteire és feltételeire. Annak 
összhangban kell lennie a létező fizetési 
szabványokkal is a kifizetések automatikus 
feldolgozásának lehetővé tétele érdekében.

szabványnak létező előírásokon kell 
alapulnia, és kompatibilisnek kell lennie 
azokkal, beleértve különösen az európai 
vagy nemzetközi szervezetek által 
kidolgozottakat is, mint amilyen például a 
CEN (CWA 16356-MUG és CWA 16562-
CEN BII, az ISO (pénzügyi számla az ISO 
20022 módszertan alapján), az 
UN/CEFACT (CII v. 2.0, NDR 2.0. és 
CCTS 2.01).. Az nem igényelhet 
elektronikus aláírást. Annak összhangban 
kell lennie a létező fizetési szabványokkal 
is a kifizetések automatikus 
feldolgozásának lehetővé tétele érdekében.

Or. de

Indokolás

Az irányelv célja a nemzeti szinten használt szabványok átjárhatóságának lehetővé tétele. A 
szabvány általi összekapcsolás hivatott biztosítani, hogy minden meglévő és jövőbeli 
szabványt összhangba hozzanak egymással.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Miután a Bizottság az európai 
szabványosítási eljárással összhangban 
elfogadta az új európai szabványt, a 
Bizottságnak a gyakorlatban meg kell 
vizsgálnia a szabványt. A Bizottságnak a 
vizsgálati szakaszban le kell írnia és meg 
kell vizsgálnia a szabvány alkalmazását. 
Ennek során a Bizottságnak ügyelnie kell 
különösen a felhasználóbarát jellegre és a 
gyakorlati használhatóságra, és ki kell 
számítania a megvalósítás lehetséges 
költségeit. Ennek támogatnia kell a 
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szabvány alkalmazását az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők számára.

Or. de

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Annak érdekében, hogy a kis- és 
középvállalkozások is előnyükre ki tudják 
használni az elektronikus számlázást a 
közbeszerzésben, az európai szabványnak 
érthetőnek, felhasználóbarátnak és 
egyszerűen alkalmazhatónak kell lennie. 
A tagállamoknak a végrehajtás keretében 
ezt figyelembe kell venniük, és mind az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők, 
mind pedig a beszállítók számára 
támogatást kell nyújtaniuk annak 
érdekében, hogy az új európai szabványt 
használni lehessen. Emellett képzési 
programokat kell előírni különösen a kis-
és középvállalkozások számára.

Or. de

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) Annak érdekében, hogy lehetővé 
tegye az alkalmazást a magán gazdasági 
szereplők számára is az egymás közötti 
üzleti kapcsolataikban, a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy ne olyan 
sajátos szabványt dolgozzanak ki, amely 
csak a közbeszerzésben használható.
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Or. de

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ha a megfelelő európai szabványügyi 
szervezet által kidolgozott európai 
szabvány megfelel a Bizottság 
felkérésében foglalt követelményeknek, 
ezen európai szabvány hivatkozásait az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában kell 
közzétenni.

(8) Ha a megfelelő európai szabványügyi 
szervezet által kidolgozott európai 
szabvány megfelel a Bizottság 
felkérésében foglalt követelményeknek, és 
azt a Tanács jóváhagyta, a Bizottságnak 
kezdeményeznie kell ezen európai 
szabvány hivatkozásainak az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való közzétételét.

Or. de

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A kidolgozandó szabványnak 
biztosítania kell a meglévő műszaki 
szabványokon alapuló alkalmazások 
átjárhatóságát. A műszaki fejlődéshez 
való hozzáigazítás érdekében a Bizottságot 
fel kell hatalmazni intézkedések 
elfogadására az európai szabvány 
fenntartása és gondozása, valamint a 
megfelelő műszaki formátumok 
hozzárendelésének lehetővé tétele 
érdekében.

Or. de
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ajánlatkérő szervek és az 
ajánlatkérők nem tagadhatják meg a 
közös európai szabványnak megfelelő 
elektronikus számlák elfogadását a más 
műszaki követelményeknek (például 
nemzeti vagy ágazatspecifikus 
követelményeknek) való meg nem felelés 
miatt.

(9) Az ajánlatkérő szerveknek és az 
ajánlatkérőknek fel kell tudniuk dolgozni 
a közös európai szabványnak megfelelő 
elektronikus számlákat. A számlákat az 
ebben az irányelvben előírt átültetési 
határidő lejárta után nem lehet a más 
műszaki követelményeknek (például 
nemzeti vagy ágazatspecifikus 
követelményeknek) való meg nem felelés 
miatt elutasítani. Az elutasítás egyéb 
kötelező indokait (pl. szerződéses okok) ez 
nem érintheti.

Or. de

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A irányelvnek csak a címzetteket, 
azaz az ajánlatkérő szerveket és az 
ajánlatkérőket kell köteleznie az 
elektronikus számlák elfogadására és 
feldolgozására. Ezzel szemben a számla 
kibocsátójának választási lehetőséget kell 
kapnia, hogy számláját az európai 
szabvány, nemzeti vagy más műszaki 
szabványok szerint vagy papíralapon 
bocsátja ki.

Or. de
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők számára 
lehetővé tegyük, hogy meghozzák azokat a 
műszaki intézkedéseket, amelyek az 
európai szabvány létrehozását követően a 
jelen irányelv rendelkezéseinek való 
megfeleléshez szükségesek, 48 hónapos 
átültetési határidő indokolt.

(18) Annak érdekében, hogy az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők számára 
lehetővé tegyük, hogy meghozzák azokat a 
műszaki intézkedéseket, amelyek az 
európai szabvány létrehozását követően a 
jelen irányelv rendelkezéseinek való 
megfeleléshez szükségesek, a központi 
kormányzati hatóságok esetében a 
szabvány kihirdetésétől számított 18
hónapos, a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek és ajánlatkérők 
esetében pedig a szabvány kihirdetésétől 
számított 36 hónapos átültetési határidő 
indokolt.

Or. de

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „elektronikus számla”: bármilyen 
elektronikus formátumban kibocsátott és 
átvett számla;

2. elektronikus számla”: bármilyen 
strukturált elektronikus formátumban 
kibocsátott, átadott és átvett számla;

Or. de

Indokolás

Csak a strukturált elektronikus formátumban kiállított és átadott számlák képesek 
megvalósítani a hatékonyság terén elvárt hasznot, mivel ezek teljesen automatikusan 
feldolgozhatók.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „szemantikai adatmodell”: strukturált és 
logikailag összefüggő feltétel- és 
jelentésrendszer, amely meghatározza az 
elektronikus számlákban kicserélt 
tartalmat;

(2) „szemantikai adatmodell”: feltételek és 
azok jelentésének strukturált és logikailag 
összefüggő rendszere, amely tükrözi az 
elektronikus számla alapvető elemeinek 
tartalmát;

Or. de

Indokolás

Egy szemantikai adatmodell bizonyos tartalmak és összefüggések absztrakt leképezése. A 
szóban forgó esetben a szemantikai adatmodellnek az elektronikus számlán használt fogalmak 
(mindenekelőtt az alapvető elemek) tartalmát és jelentését kell leírnia. Ez lehetővé teszi a 
küldő és a címzett számára a megfelelő fogalmak és azok tartalmának azonos értelmezését, és 
azok számítógépes, gépileg olvasható eljárás keretében történő továbbítását.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „elektronikus magszámla”: az 
elektronikus számlában foglalt információ
alrendszere, amely nélkülözhetetlen a 
határokon átnyúló átjárhatóság lehetővé 
tételéhez, beleértve a jogi megfelelés 
biztosításához szükséges információt is;

3. „az elektronikus számla alapvető 
elemei”: az elektronikus számlában 
feltüntetendő alapvető elemek, amelyek 
nélkülözhetetlenek a határokon átnyúló 
átjárhatóság lehetővé tételéhez, beleértve a 
jogi megfelelés biztosításához szükséges 
információt is;

Or. de

Indokolás

A hozzáadottérték-adóról szóló 2006/112/EK irányelvvel összhangban elő kell írni az 
elektronikus számla kötelező alapvető elemeit, amelyeknek minden elektronikus számlán 
szerepelniük kell. A számlázás így átláthatóbb és egységes lesz, az alapvető elemek pedig az 
új európai szabvány alapját képezik.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „központi kormányzati hatóságok”: a 
[2004/18/EK irányelvet felváltó] irányelv 
2. cikkének 2. pontjában meghatározott 
ajánlatkérő szerv;

Or. de

Indokolás

Az időben többlépcsős átültetésre vonatkozó rendelkezéshez való hozzáigazítás miatt 
szükséges.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. „központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek”: a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelv 2. cikkének 3. pontjában 
meghatározott ajánlatkérő szerv;

Or. de

Indokolás

Az időben többlépcsős átültetésre vonatkozó rendelkezéshez való hozzáigazítás miatt 
szükséges.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felkéri a megfelelő európai 
szabványügyi szervezetet az elektronikus 

A Bizottság felkéri a megfelelő európai 
szabványügyi szervezetet az elektronikus 
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magszámla szemantikai adatmodelljére 
vonatkozó európai szabvány kidolgozására.

számla alapvető elemeinek szemantikai 
adatmodelljére vonatkozó európai 
szabvány kidolgozására. A Bizottság a 
szabványügyi szervezet számára e célból 
30 hónapos határidőt ír elő.

Or. de

Indokolás

Az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelettel összhangban a Bizottság 
köteles a felkérésére kidolgozandó szabvány elfogadására határidőt kitűzni az európai 
szabványügyi szervezet számára.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rögzíti, hogy az elektronikus 
magszámla szemantikai adatmodelljére 
vonatkozó európai szabványnak 
műszakilag semlegesnek kell lennie, és 
garantálnia kell a személyes adatok 
védelmét a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban.

törölve

Or. de

Indokolás

A bekezdést ezen a helyen törlik, majd az új 3a. cikkbe illesztik be.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amint az illetékes európai szabványügyi 
szervezet elvégezte az elektronikus számla 
alapvető elemeinek szemantikai 
adatmodelljére vonatkozó európai 
szabvány kidolgozását, és a Bizottság 
ellenőrizte, hogy a szabvány megfelel-e a 
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felkérésnek, a Bizottság 6 hónapos 
időszakon belül megvizsgálja a szabvány 
gyakorlati alkalmazását. A vizsgálati 
eljárás lezárását követő egy hónapon belül 
a Bizottság erről vizsgálati jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé.

Or. de

Indokolás

A jogalkotó nem tudja jóváhagyni egy európai szabvány kötelező alkalmazását, ha annak 
tartalmát és funkcionalitását előzetesen nem ellenőrizték. Ezért vizsgálati szakaszt kell 
alkalmazni, amelynek során ellenőrzik a szabvány gyakorlati használhatóságát és 
felhasználóbarát jellegét.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktus keretében 
jóváhagyás céljából a tagállamok elé 
terjeszti az európai szabványt az ezen 
irányelv 5a. cikkében előírt eljárás szerint, 
amint:
a) a 3. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdése szerint megállapította, hogy 
az európai szabvány megfelel az eredeti 
felkérésnek; és
b) az eredmény megfelel az előzetesen 
rögzített vizsgálati kritériumoknak.

Or. de

Indokolás

A kötelező bevezetés előtt a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy jóváhagyják 
az új európai szabványt, mivel a szabvány kidolgozására vonatkozó követelmények ebben az 
irányelvre irányuló javaslatban nincsenek kellően konkrétan részletezve. Ezt egy végrehajtási 
aktussal kell biztosítani.
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felkérést 
követően kidolgozott európai szabvány 
megfelel a felkérésben foglalt 
követelményeknek, a Bizottság az európai 
szabványra történő hivatkozást közzéteszi
az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2) Miután a tagállamok jóváhagyták az 
(1) bekezdés szerinti felkérés keretében 
kidolgozott európai szabványt, a Bizottság 
kezdeményezi az európai szabványra 
történő hivatkozás közzétételét az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában. 

Or. de

Indokolás

Maga a Bizottság nem teszi közzé a hivatkozásokat a Hivatalos Lapban, hanem kezdeményezi 
a közzétételt.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új) – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A szabványra vonatkozó követelmények

(1) A Bizottság rögzíti, hogy az 
elektronikus számla alapvető elemeinek 
szemantikai adatmodelljére vonatkozó 
európai szabványnak műszakilag 
semlegesnek kell lennie, és garantálnia 
kell a személyes adatok védelmét a 
95/46/EK irányelvvel összhangban.

Or. de

Indokolás

A 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdéséből másolva.
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Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új) – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus számla alapvető 
elemeinek szemantikai adatmodelljét 
meghatározó európai szabvány 
tartalmazza legalább a mellékletben 
felsorolt követelményeket.

Or. de

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat nem fogalmaz meg követelményeket a szabvány tartalmára 
vonatkozóan, ahogy ezt az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelet az Unió 
harmonizációs jogszabályai tekintetében előírja. A jogalkotótól nem várható el, hogy 
jóváhagyjon egy olyan megbízást, amelynek tartalmát az alap-jogiaktus nem rögzíti.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
3 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. cikk
Az európai szabvány gondozása és 

továbbfejlesztése
A Bizottságot felhatalmazzák, hogy 
végrehajtási aktusokat fogadjon el az 
elektronikus számla alapvető elemeinek 
szemantikai adatmodelljére vonatkozó 
európai szabvány fenntartása és 
gondozása, valamint a megfelelő műszaki 
formátumoknak a szemantikai 
adatmodellhez való hozzárendelése és az 
adatmodell és a formátum 
összeegyeztethetőségének lehetővé tétele 
érdekében.
Ezeket a végrehajtási aktusokat az 5a. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
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kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az európai szabvány a jövőben is megfelel a műszaki és jogi 
fejleményeknek, és hogy pontosítják a műszaki formátumok hozzárendelését.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők nem 
tagadják meg az azon európai szabványnak 
megfelelő elektronikus számlák fogadását, 
amelynek hivatkozását a 3. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően közzétették.

A tagállamok biztosítják, hogy az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 
elfogadják és feldolgozzák az azon európai 
szabványnak megfelelő elektronikus 
számlákat, amelynek hivatkozását a 3. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően közzétették, 
amennyiben a számla elutasításának okai 
nem állnak fenn.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők kötelesek legyenek elfogadni 
és feldolgozni az elektronikus számlákat. Ez természetesen nem alkalmazandó, ha az 
elutasításnak például szerződéses okai vannak.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem sérti a 2006/112/EK 
tanácsi irányelv rendelkezéseit.

törölve

Or. de
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Indokolás

A megválasztott megfogalmazás nem egyértelmű. Sokkal inkább konkrétan a két jogi aktus 
ütközését előidéző megfelelő cikkben kellene megadni, hogy melyik jogi aktusnak van 
elsőbbsége. A hozzáadottérték-adóról szóló irányelvre utaló általános hivatkozás a 
preambulumbekezdésekben szerepel.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Végrehajtási szabályok

(1) A Bizottság munkáját egy 
vizsgálóbizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 szerinti bizottságnak 
tekintendő.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.
____________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
február 16-i 182/2011/EU rendelete a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a végrehajtási aktusok bevezetéséhez.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb a hatálybalépést követő 48 
hónapon belül megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Or. de

Indokolás

Sok ajánlatkérő szerv és ajánlatkérő jelenleg még nem használ elektronikus számlázási 
rendszert. Az irányelv átültetése különböző területeken szükségessé teszi a belső folyamatok és 
IT-megoldások kiigazítását és egyeztetését. Az átültetési határidőnek ezt figyelembe kell 
vennie.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai szabványnak a 3. cikk (2) 
bekezdése szerinti közzétételét követően a 
központi kormányzati hatóságoknak 18 
hónapja, a központi szint alatti 
ajánlatkérő szerveknek és 
ajánlatkérőknek pedig 36 hónapja van, 
hogy megfeleljenek ennek a 
kötelezettségnek.

Or. de

Indokolás

A tagállamok általi átültetés határidejét a szabvány közzétételéhez kell kötni, nem pedig az 
irányelv kihirdetéséhez. Emellett különbséget kell tenni a központi kormányzati hatóságok, 
valamint a központi szint alatti ajánlatkérő szervekre és ajánlatkérőkre vonatkozó átültetési
határidők között. Az utóbbiaknak hosszabb határidőt kell biztosítani az új szabvány 
beépítéséhez és alkalmazásához, hogy elégséges idő legyen a belső, szervezeti és pénzügyi 
kiigazításokra.
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Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023. június 30-ig 
megvizsgálja a jelen irányelv által a belső 
piacra és az elektronikus számlázás 
közbeszerzések területén való 
alkalmazására gyakorolt hatásokat, és 
jelentést készít azokról az Európai 
Parlament és a Tanács számára. A 
jelentéshez adott esetben jogalkotási 
javaslatot is csatolni kell.

A Bizottság 2020. június 30-ig 
megvizsgálja a jelen irányelv által a belső 
piacra és az elektronikus számlázás 
közbeszerzések területén való 
alkalmazására gyakorolt hatásokat, és 
jelentést készít azokról az Európai 
Parlament és a Tanács számára.

Or. de

Indokolás

Ésszerűnek tűnik korábbra hozni a felülvizsgálatot.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet
A szemantikai adatmodellre vonatkozó 
követelmények Az elektronikus számla 

alapvető elemei
1. a kiállítás dátuma;
2. a számlát egyedileg azonosító, egy vagy 
több számsorból álló sorszám;
3. a 2006/112/EK irányelv 214. cikkében 
említett héa-azonosítószám, amelynek 
felhasználásával az adóalany a 
termékértékesítéseket vagy a 
szolgáltatásnyújtásokat végezte;
4. a megrendelőnek a 2006/112/EK 
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irányelv 214. cikkében említett héa-
azonosítószáma, amelynek 
felhasználásával számára azon 
termékértékesítést vagy 
szolgáltatásnyújtást végezték, amely 
esetében ő az adófizetésre kötelezett, vagy 
amelynek felhasználásával a 2006/112/EK 
irányelv 138. cikke értelmében 
értékesítettek számára termékeket;
5. az adóalany és a vevő (megrendelő) 
teljes neve és címe;
6. az értékesített termékek mennyisége és 
jellege, vagy a nyújtott szolgáltatás 
mértéke és jellege;
7. a termékértékesítés vagy 
szolgáltatásnyújtás teljesítésének vagy 
befejezésének dátuma, vagy a 
2006/112/EK irányelv 220. cikkének 4. és 
5. pontjában említett előleg átadásának 
(átutalásának) dátuma, amennyiben ezt a 
dátumot meghatározták, és az eltér a 
számla kiállításának dátumától;
8. az adó alapja adómértékenként vagy 
adómentességenként, a héa nélküli 
egységár, valamint az esetleges levonások, 
árengedmények vagy visszatérítések, ha az 
egységár ezeket nem tartalmazza;
9. az alkalmazott héamérték;
10. a fizetendő héa összege, kivéve ha 
olyan különös szabályozást alkalmaznak, 
amely esetében a 2006/112/EK irányelv 
kizárja az adat feltüntetését;
11. adómentesség esetén, illetve amikor az 
adófizetési kötelezettség a terméket 
beszerzőt, illetve a szolgáltatás 
igénybevevőjét terheli: ezen irányelv 
vonatkozó rendelkezésére vagy a 
megfelelő nemzeti rendelkezésre történő 
hivatkozás, illetve bármilyen más utalás 
arra, hogy a termékértékesítés vagy 
szolgáltatás adómentes vagy fordított 
adózási eljárás alá tartozik;
12. új közlekedési eszközöknek a 
2006/112/EK irányelv 138. cikke (1) 
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bekezdésében és (2) bekezdésének a) 
pontjában megállapított feltételekkel 
végzett értékesítése; a 2006/112/EK 
irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) 
pontjában említett adatbázis;
13. az utazási irodákra vonatkozó különös 
szabályozás alkalmazása esetén 
a 2006/112/EK irányelv 306. cikkére vagy 
a vonatkozó nemzeti rendelkezésekre való 
hivatkozás, illetve bármiféle utalás arra, 
hogy az említett szabályozást alkalmazták;
14. használt cikkekre, műalkotásokra, 
gyűjteménydarabokra és régiségekre 
vonatkozó valamilyen különös szabályozás 
alkalmazása esetén a 2006/112/EK 
irányelv 313. cikkére, 326. cikkére, 333. 
cikkére vagy a vonatkozó nemzeti 
rendelkezésekre való hivatkozás, illetve 
bármiféle utalás arra, hogy az említett 
szabályozások valamelyikét alkalmazták;
15. ha az adókötelezett a 2006/112/EK 
irányelv 204. cikke értelmében adóügyi 
képviselő, akkor az adóügyi képviselőnek 
a 2006/112/EK irányelv 214. cikkben 
említett héa-azonosítószáma, valamint 
teljes neve és címe.

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás az európai normára vonatkozó alapvető követelmények katalógusának 
bevezetéséhez.



PE521.724v01-00 26/28 PR\1006820HU.doc

HU

INDOKOLÁS

I: Bevezetés:
Az irányelvre irányuló javaslat célja, hogy lehetővé tegye a közbeszerzések terén alkalmazott 
elektronikus számlázás átjárhatóságát. 
Ez a cél kifejezetten üdvözlendő. 

Ez az intézkedés további fontos lépés az elektronikus közigazgatás felé. Támogatni kell az 
elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazását, valamint általában az 
elektronikus alapú odaítélési eljárás előmozdítását. A Parlament már a 2012. április 20-i 
állásfoglalásában rámutatott arra a kockázatra, hogy az elektronikus számlázásra vonatkozó 
nemzeti szabályok növekvő száma következtében a piac nem egységes, továbbá arra, hogy 
átjárható megoldásokra van szükség az elektronikus számlázás terén. Aktuális 
következtetéseiben az Európai Tanács is hangsúlyozza a fogyasztóbarát digitális belső piac 
előmozdításának jelentőségét és sürgősségét, amihez hozzátartozik a közbeszerzés területén 
alkalmazott elektronikus számlázás is.
Az EU egyes tagállamaiban számos nem kompatibilis szabvány létezik az elektronikus 
számlázás terén; ez problémákat okoz a határokon átnyúló számlaforgalomban, többek között 
a közbeszerzés keretében is. Saját vagy nemzeti szabványok alapján már sok tagállam és 
nagyvállalat is dolgozott ki műszaki megoldásokat, ezek azonban nem kompatibilisek a többi 
tagállam megoldásaival.

Az elektronikus számlázással kapcsolatos számos különböző követelmény, szabvány, hálózat 
és előírás túlzottan bonyolulttá teszi azt a vállalatok számára, és jogbizonytalanságot okoz, 
hiszen nem indulhatnak ki abból, hogy az elektronikus számlát egy másik tagállamban 
elfogadják. Mivel nem létezik közös európai szabvány, a vállalatok kénytelenek minden piac 
tekintetében új szabványt betartani. Ez növeli az üzemi költségeket, és végső soron magasabb 
árakhoz vezet.

II: Irányelv:

A meglévő nehézségek piacra lépési akadályokat képeznek, amelyeket le kell építeni. A 
vállalkozások a rendszerek hiányzó átjárhatósága miatt ma inkább nem vesznek részt a 
határokon átnyúló közbeszerzésekben, így kisebb a verseny, és ezek a belső piac működését 
hátráltatják.

A tagállamok eltérő műszaki megoldásai tovább súlyosbítják az átjárhatósági problémát. Az 
irányelvre irányuló javaslat célja, azaz az EUMSZ 114. cikkében meghatározott jogalapnak 
megfelelően a határokon átnyúló elektronikus számlázás átjárhatósági problémáinak 
megoldása egy európai szabvány kidolgozásán keresztül, megfelelő intézkedést jelent a 
határokon átnyúló számlázás megkönnyítése érdekében. Mivel az irányelv nem kötelező 
európai szabványt ír elő, hanem a nemzeti szabványoknak egy új szabvány keretében történő 
összekapcsolását irányozza elő, és mivel az átjárhatóság nemzeti szinten nem érhető el, a 
javaslat megfelel az arányosság és a szubszidiaritás elvének is.

Az irányelv nem írja elő az elektronikus számlázásra vonatkozó nemzeti rendszerek teljes 
harmonizációját. Ezek a nemzeti rendszerek továbbra is megmaradnak, és a nemzeti 
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adatmodellek fejlesztéseit nem érheti hátrányos hatás.
1) Az irányelv előírja, hogy a Bizottság az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU 
rendelettel összhangban felkéri a szabványügyi szervezetet az elektronikus számlázás 
szemantikai adatmodelljére vonatozó új európai szabvány kidolgozására.

A szemantikai adatmodellre vonatkozó európai szabvány célja, hogy összehangolja a 
különböző nemzeti szabványokat. Ez hivatott lehetővé tenni a különböző elektronikus 
számlázási rendszerek között a kommunikáció és a számlatartalom (feltétel- és 
jelentésrendszer) hozzárendelésének megkönnyítését.

Ezzel az ajánlattevők és ajánlatkérők számára a közbeszerzések során lehetővé válik, hogy a 
számlákat a lehető legkisebb költséggel és a lehető legkevésbé bonyolult módon cseréljék ki.

2) Az irányelv továbbá előírja, hogy a tagállamok az irányelv hatálybalépése után 48 
hónappal biztosítják, hogy az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők az európai szabványnak 
megfelelő számlákat fel tudják dolgozni. Ennek során szabvány alkalmazása csak a címzett 
számára teszi kötelezővé az elektronikus számla elfogadását és feldolgozását. A számla 
kibocsátója szabadon dönthet arról, hogy melyik szabvány alapján állítja ki az elektronikus 
számlát, vagy hogy papíralapú számlát küld.

A tagállamoknak meg kell adniuk a szükséges támogatást az ajánlatkérő szervek és az 
ajánlatkérők számára ahhoz, hogy az új európai szabványt alkalmazni lehessen. Emellett 
képzési programokat kell előírni a vállalkozások, különösen a kkv-k számára, hiszen nekik 
kellene kihasználniuk az irányelv által biztosított egyszerűsítés előnyeit.

III: Módosítások:

Az új európai szabvány kidolgozására irányuló eljárásra az európai szabványosításról szóló 
1025/2012/EU rendelet az irányadó. Ez a rendelet előírja, hogy a megbízással kapcsolatos 
követelményeket az Unió megfelelő harmonizációs jogszabályaiban kell rögzíteni. Az 
irányelvre irányuló javaslat azonban nem tartalmaz olyan tartalmi követelményeket a 
szabvánnyal kapcsolatban, amelyek alapján végre lehetne hajtani a szabványosítási eljárást. A 
jogalkotótól nem várható el, hogy konkrét tartalmi követelmények nélkül hagyjon jóvá egy 
megbízást. 
Ennek megfelelően az újonnan beillesztett melléklet a hozzáadottérték-adóról szóló irányelv 
rendelkezéseivel összhangban pontosítja az elektromos számla alapvető elemeit.
Emellett helyénvalónak tűnik, ha a szabvány kidolgozására 30 hónapos határidőt határoznak 
meg. 
Ezt követően vizsgálati fázis keretében meg kell vizsgálni a szabvány gyakorlati 
használhatóságát és felhasználóbarát jellegét, különösen azt, hogy működik-e, egyszerűen 
alkalmazható-e, és hogy az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők csekély pénzügyi 
ráfordítással be tudják-e vezetni. Emellett be kell szerezni a tagállamok jóváhagyását.
A szabvány csak ezt követően hirdethető ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Végrehajtási aktusok keretében fel kell hatalmazni a Bizottságot a szabvány jövőbeli 
fenntartására és gondozására, valamint az alkalmas műszaki formátumokhoz való 
hozzárendelés pontosítására.
Az irányelv átültetési határidejét a szabvány kihirdetéséhez kell kötni. Hogy elegendő időt 
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hagyjanak a szükséges műszaki, szervezeti és pénzügyi kiigazításokra, helyénvalónak tűnik a 
többlépcsős átültetési határidő előírása, mégpedig a központi kormányzati hatóságok számára 
18 hónapot, a központi szint alatti ajánlatkérőkre pedig 36 hónapot.


