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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos (pavyzdžiui: „ABCD“). 
Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu 
kursyvu, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninių sąskaitų 
faktūrų naudojimo vykdant viešuosius pirkimus
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0449),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0208/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2013 m. ... Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.



PE521.724v01-00 6/27 PR\1006820LT.doc

LT

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) prekybos kliūtys, kylančios dėl to, kad 
kartu egzistuoja keli elektroninių sąskaitų 
faktūrų teisiniai reikalavimai ir techniniai 
standartai, ir dėl nepakankamo sąveikumo, 
turėtų būti pašalintos arba sumažintos. 
Šiam tikslui pasiekti turi būti sukurtas 
bendras pagrindinės elektroninės sąskaitos 
faktūros semantinio duomenų modelio 
Europos standartas;

(5) prekybos kliūtys, kylančios dėl to, kad 
kartu egzistuoja keli elektroninių sąskaitų 
faktūrų teisiniai reikalavimai ir techniniai 
standartai, ir dėl nepakankamo sąveikumo, 
siekiant vystyti tarpvalstybinę prekybą 
turėtų būti pašalintos arba sumažintos. 
Šiam tikslui pasiekti turi būti sukurtas 
bendras elektroninės sąskaitos faktūros 
pagrindinių elementų semantinio 
duomenų modelio Europos standartas. Šis 
Europos standartas turėtų apimti 
pagrindinius elektroninės sąskaitos 
faktūros elementus ir užtikrinti jų 
priskyrimą įvairiems techniniams 
standartams, taip suteikiant galimybę 
elektronines sąskaitas faktūras siųsti ir 
gauti tarp skirtingais techniniais 
standartais grindžiamų sistemų. Esami 
nacionaliniai techniniai standartai 
neturėtų būti nei pakeisti šiuo Europos 
standartu, nei jiems daromas poveikis –
turėtų būti galima juos ir toliau taikyti 
greta šio Europos standarto;

Or. de

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Komisija turėtų taikyti atitinkamas 
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 
dėl Europos standartizacijos3 nuostatas ir 

(6) Komisija turėtų taikyti atitinkamas 
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 
dėl Europos standartizacijos3 nuostatas ir 
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paprašyti Europos standartizacijos 
organizacijos parengti pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros semantinio 
duomenų modelio Europos standartą. 
Šiame prašyme atitinkamai Europos 
standartizacijos organizacijai Komisija 
turėtų reikalauti, kad Europos standartas 
būtų technologiškai neutralus, kad būtų 
išvengta bet kokio konkurencijos 
iškraipymo. Kadangi elektroninėse 
sąskaitose faktūrose gali būti nurodyti 
asmens duomenys, Komisija turėtų taip pat 
reikalauti, kad tokiu Europos standartu 
būtų garantuojama asmens duomenų 
apsauga laikantis 1995 m. spalio 24 d. 
Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo4. Be šių 
minimalių reikalavimų Komisija savo 
prašyme atitinkamai Europos 
standartizacijos organizacijai taip pat turėtų 
nustatyti kitus reikalavimus, susijusios su 
tokio Europos standarto turiniu, ir jo 
priėmimo terminą;

paprašyti Europos standartizacijos 
organizacijos parengti elektroninės 
sąskaitos faktūros pagrindinių elementų 
semantinio duomenų modelio Europos 
standartą. Kadangi elektroninėse sąskaitose 
faktūrose gali būti nurodyti asmens 
duomenys, Komisija turėtų taip pat 
reikalauti, kad tokiu Europos standartu 
būtų garantuojama asmens duomenų 
apsauga laikantis 1995 m. spalio 24 d. 
Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo4. Be šių 
minimalių reikalavimų Komisija savo
prašyme atitinkamai Europos 
standartizacijos organizacijai taip pat turėtų 
nustatyti kitus reikalavimus, susijusios su 
tokio Europos standarto turiniu, ir jo 30 
mėnesių priėmimo terminą;

__________________ __________________
3 OL L 316, 2012 11 14, p. 12. 3 OL L 316, 2012 11 14, p. 12.
4 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 4 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Or. de

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) šioje direktyvoje pateikiamų su 
pirkimais susijusių sąvokų apibrėžtys 
turėtų būti orientuojamos į ES viešųjų 
pirkimų srities teisės aktus;

Or. de
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Europos standarte turėtų būti 
nustatyti semantiniai duomenų elementai, 
visų pirma nurodantys papildomus 
pardavėjo ir pirkėjo duomenis, proceso 
identifikacijos numerį, sąskaitos faktūros 
rekvizitus, duomenis apie prekes arba 
paslaugas, informaciją apie pristatymą, 
mokėjimo rekvizitus ir sąlygas. 
Elektroninės sąskaitos faktūros 
pagrindiniai elementai turėtų atitikti 
Tarybos direktyvos 2006/112/EB1

nuostatas ir būti kiekvienoje elektroninėje 
sąskaitoje faktūroje. Taip elektroninių 
sąskaitų faktūrų naudojimas bus 
aiškesnis ir vienodesnis;
_________________
1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos 
direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės 
vertės mokesčio bendros sistemos 
(OL L 347, 2006 12 11, p. 1).

Or. de

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Pagrindinės elektroninės sąskaitos 
faktūros semantinio duomenų modelio 
Europos standartas turėtų būti paremtas 
egzistuojančiomis specifikacijomis, visų 
pirma įskaitant tas, kurias parengė tokios 
Europos arba tarptautinės organizacijos 
kaip CEN (CWA 16356 ir CWA 16562), 
ISO (finansinė sąskaita faktūra, grindžiama 

(7) elektroninės sąskaitos faktūros 
semantinio duomenų modelio Europos 
standartas turėtų būti paremtas 
egzistuojančiomis specifikacijomis ir su 
jomis derėti, visų pirma įskaitant tas, 
kurias parengė tokios Europos arba 
tarptautinės organizacijos kaip CEN (CWA 
16356-MUG ir CWA 16562-CEN BII), 
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ISO 20022 metodika) ir UN/CEFACT (CII 
v. 2.0). Pagal jį neturėtų būti reikalaujama 
elektroninių parašų. Tokiame Europos 
standarte turėtų būti nustatyti semantiniai 
duomenų elementai, visų pirma 
nurodantys papildomus pardavėjo ir 
pirkėjo duomenis, proceso identifikacijos 
numerį, sąskaitos faktūros rekvizitus, 
duomenis apie prekes arba paslaugas, 
informaciją apie pristatymą, mokėjimo 
rekvizitus ir sąlygas; Jis turėti būti 
suderinamas su egzistuojančiais mokėjimo 
standartais, kad būtų galima automatiškai 
vykdyti mokėjimą.

ISO (finansinė sąskaita faktūra, grindžiama 
ISO 20022 metodika) ir UN/CEFACT (CII 
v. 2,0, NDR 2.0 ir CCTS 2.01). Pagal jį 
neturėtų būti reikalaujama elektroninių 
parašų. Jis turėti būti suderinamas su 
egzistuojančiais mokėjimo standartais, kad 
būtų galima automatiškai vykdyti 
mokėjimą;

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos tikslas – sudaryti nacionaliniu lygmeniu naudojamų standartų sąveikumo 
galimybes. Susiejant su Europos standartu siekiama užtikrinti, kad visi esami ir būsimi 
standartai tarpusavyje būtų suderinami.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Komisija, pagal Europos 
standartizacijos procedūrą priėmusi 
naująjį Europos standartą, turėtų jį 
išbandyti praktiškai. Bandomajame etape 
Komisija turėtų apibūdinti ir patikrinti, 
kaip standartas pritaikomas, ypač 
atsižvelgdama į palankumą vartotojui ir 
praktiškumą bei apskaičiuodama galimas 
įgyvendinimo išlaidas. Taip siekiama 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams padėti taikyti 
šį standartą;

Or. de
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) kad vykdant viešuosius pirkimus 
naudoti elektronines sąskaitas faktūras 
būtų naudinga ir mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, Europos standartas turėtų būti 
aiškus, palankus vartotojams ir lengvai 
pritaikomas. Valstybės narės direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę etape į tai 
turėtų atsižvelgti ir teikti reikiamą paramą 
ne tik perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams, bet ir 
tiekėjams, kad Europos standartu būtų 
galima naudotis. Taip pat reikėtų 
numatyti mokymo priemones, visų pirma 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

Or. de

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) Komisija turėtų pasirūpinti, kad 
nebūtų kuriamas tik viešiesiems 
pirkimams tinkantis standartas, o kad jį 
savo tarpusavio verslo ryšiams galėtų 
naudoti ir privatūs ekonominės veiklos 
vykdytojai;

Or. de

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kai Europos standartas, parengtas 
atitinkamos Europos standartizacijos 
organizacijos, atitinka Komisijos prašyme 
išdėstytus reikalavimus, nuoroda į tokį 
Europos standartą turėtų būti skelbiama 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(8) kai Europos standartas, parengtas 
atitinkamos Europos standartizacijos 
organizacijos, atitinka Komisijos prašyme 
išdėstytus reikalavimus ir jam pritaria 
Taryba, Komisijos nurodymu nuoroda į 
tokį Europos standartą turėtų būti 
skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje;

Or. de

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Europos standartu, kurį siekiama 
sukurti, turėtų būti užtikrinamas esamais 
techniniais standartais grindžiamų 
prietaikų sąveikumas. Siekiant užtikrinti 
Europos standarto pritaikymą prie 
techninės raidos, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai imtis priemonių, 
kuriomis jis būtų palaikomas ir 
prižiūrimas bei priskiriami atitinkami 
techniniai formatai;

Or. de

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai neturėtų atsisakyti 
priimti tokį bendrą Europos standartą 

(9) perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai turėtų galėti tvarkyti
tokį bendrą Europos standartą atitinkančias 
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atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras 
dėl to, kad jos neatitinka kitų techninių 
reikalavimų (pavyzdžiui, nacionalinių ar 
sektoriui būdingų specifinių reikalavimų);

elektronines sąskaitas faktūras. 
Atsisakymas jas priimti pasibaigus šioje 
direktyvoje nustatytam perkėlimo į 
nacionalinę teisę terminui negali būti 
grindžiamas tuo, kad jos neatitinka kitų 
techninių reikalavimų (pavyzdžiui, 
nacionalinių ar sektoriui būdingų specifinių 
reikalavimų). Ši nuostata neturėtų daryti 
poveikio kitoms svarbioms atsisakymo 
priimti priežastims (pvz., numatytoms 
sutartyje);

Or. de

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) priimti ir tvarkyti elektronines 
sąskaitas faktūras direktyva turėtų būti 
įpareigojami tik gavėjai, tai yra 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai. Sąskaitas faktūras išrašantys 
subjektai, priešingai, turi turėti galimybę 
pasirinkti, ar savo sąskaitą faktūrą 
išrašyti pagal Europos standartą, 
nacionalinius ar kitus techninius 
standartus, ar siųsti popierinę sąskaitą;

Or. de

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant suteikti galimybę 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams imtis techninių 

(18) siekiant suteikti galimybę 
perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams imtis techninių 
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priemonių, kurios, įvedus Europos 
standartą, bus reikalingos šios direktyvos 
nuostatoms įgyvendinti, yra pagrindo 
suteikti 48 mėnesių terminą jos perkėlimui 
į nacionalinę teisę;

priemonių, kurios, įvedus Europos 
standartą, bus reikalingos šios direktyvos
nuostatoms įgyvendinti, yra pagrindo 
suteikti 18 mėnesių nuo standarto 
paskelbimo terminą direktyvos perkėlimui 
į nacionalinę teisę centrinėms valdžios 
įstaigoms ir 36 mėnesių – pavaldžiosioms 
perkančiosioms organizacijoms ir 
pavaldiesiems perkantiesiems subjektams;

Or. de

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) elektroninė sąskaita faktūra – sąskaita 
faktūra, išrašyta ir gauta bet kokiu
elektroniniu formatu;

1) elektroninė sąskaita faktūra – sąskaita 
faktūra, išrašyta, persiųsta ir gauta 
struktūrizuotu elektroniniu formatu;

Or. de

Pagrindimas

Efektyvumas, kaip tikimasi, gali padidėti tik tuo atveju, jei sąskaitos faktūros bus išrašomos ir 
siunčiamos struktūrizuotu elektroniniu formatu, nes tuomet jų tvarkymas gali vykti 
automatiškai.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) semantinis duomenų modelis –
struktūrinis logiškai tarpusavyje susijusių 
terminų ir reikšmių rinkinys, pagal kurį 
nustatomas elektroninių sąskaitų faktūrų 
turinys;

2) semantinis duomenų modelis –
struktūrinis logiškai tarpusavyje susijusių 
terminų ir jų reikšmių rinkinys, kuriuo 
atkuriamas elektroninių sąskaitų faktūrų 
pagrindinių elementų turinys;

Or. de
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Pagrindimas

Semantinis duomenų modelis yra abstraktus tam tikro turinio ir tam tikrų sąsajų 
atvaizdavimas. Šiuo atveju semantiniu duomenų modeliu turi būti apibūdinami elektroninėse 
sąskaitose faktūrose vartojamų sąvokų (visų pirma pagrindinių elementų) turinys ir reikšmė. 
Taip siuntėjai ir gavėjai galės vienodai suprasti ir aiškinti atitinkamas sąvokas ir jų turinį bei 
persiųsti juos kompiuterizuota mašininio skaitymo forma.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) pagrindinė elektroninė sąskaita faktūra
– elektroninėje sąskaitoje faktūroje 
esančios informacijos, būtinos tam, kad 
būtų įmanomas tarpvalstybinis sąveikumas, 
įskaitant informaciją, reikalingą užtikrinti, 
kad būtų laikomasi teisės aktų, poaibis;

3) elektroninės sąskaitos faktūros 
pagrindiniai elementai – pagrindiniai 
elementai, kurie turi būti elektroninėje 
sąskaitoje faktūroje ir yra būtini tam, kad 
būtų įmanomas tarpvalstybinis sąveikumas, 
įskaitant informaciją, reikalingą užtikrinti, 
kad būtų laikomasi teisės aktų;

Or. de

Pagrindimas

Kokie pagrindiniai elementai turi būti kiekvienoje elektroninėje sąskaitoje faktūroje, reikėtų 
nustatyti remiantis Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio. Taip sąskaitų 
faktūrų naudojimas taps aiškesnis ir vienodas, o pagrindiniai elementai bus naujojo Europos 
standarto pagrindas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) centrinės valdžios įstaigos –
perkančiosios organizacijos, apibrėžtos 
Direktyvos [kuria pakeičiama Direktyva 
2004/18/EB] 2 straipsnio 2 dalyje;

Or. de
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Pagrindimas

Pritaikoma atsižvelgiant į tai, kad nustatytas diferencijuotas direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę terminas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) pavaldžiosios perkančiosios 
organizacijos – perkančiosios 
organizacijos, apibrėžtos Direktyvos 
[kuria pakeičiama Direktyva 2004/18/EB] 
2 straipsnio 3 dalyje;

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma atsižvelgiant į tai, kad nustatytas diferencijuotas direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę terminas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija prašo atitinkamos Europos 
standartizacijos organizacijos parengti 
pagrindinės elektroninės sąskaitos faktūros 
semantinio duomenų modelio Europos 
standartą.

Komisija prašo atitinkamos Europos 
standartizacijos organizacijos parengti 
elektroninės sąskaitos faktūros pagrindinių 
elementų semantinio duomenų modelio 
Europos standartą. Komisija 
standartizacijos organizacijai šiuo tikslu 
nustato 30 mėnesių terminą.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl standartizacijos Komisija Europos standartizacijos 
organizacijai turi nustatyti jos nurodyto standarto priėmimo terminą.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reikalauja, kad pagrindinės 
elektroninės sąskaitos faktūros 
semantinio duomenų modelio Europos 
standartas būtų technologiškai neutralus 
ir garantuotų asmens duomenų apsaugą 
pagal Direktyvą 95/46/EB.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šioje vietoje ši dalis išbraukiama ir perkeliama į naują 3a straipsnį.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirma 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai tik kompetentinga Europos 
standartizacijos organizacija parengia 
elektroninės sąskaitos faktūros 
pagrindinių elementų semantinio 
duomenų modelio Europos standartą ir 
Komisija patikrina jo atitiktį savo 
prašymui, per šešių mėnesių bandomąjį 
etapą Komisija išbando jo praktinį 
taikymą. Per mėnesį pasibaigus 
bandomajam etapui Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia bandymų 
ataskaitą.

Or. de

Pagrindimas

Teisės aktų leidėjas negali pritarti privalomam Europos standarto taikymui, jei prieš tai 
nepatikrinti jo turinys ir veikimas. Todėl reikia numatyti bandomąjį etapą, per kurį būtų 
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patikrinta, ar Europos standartas praktiškas ir palankus vartotojams.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 3 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktu pagal šios 
direktyvos 5a straipsnyje nustatytą 
procedūrą valstybėms narėms pateikia 
Europos standartą jų pritarimui gauti, jei:
a) Komisija pagal 3 straipsnio 1 dalies 
trečią pastraipą nustatė, kad Europos 
standartas atitinka jos pirminį prašymą ir
b) rezultatas atitinka pirmiau nustatytus 
bandymų kriterijus.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikiama galimybė pritarti naujajam Europos standartui 
prieš jį privalomai nustatant, nes jo rengimo reikalavimai šiame pasiūlyme dėl direktyvos 
nepakankamai konkretūs. Tai turėtų būti užtikrinama įgyvendinimo aktu.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai Europos standartas, parengtas
pagal 1 dalyje nurodytą prašymą, atitinka 
ten išdėstytus reikalavimus, Komisija 
skelbia nuorodą į tokį Europos standartą 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Kai Europos standartui, parengtam
pagal 1 dalyje nurodytą prašymą, pritaria 
valstybės narės, Komisija duoda 
nurodymą paskelbti nuorodą į tokį 
Europos standartą Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. 

Or. de

Pagrindimas

Komisija ne pati skelbia nuorodas Oficialiajame leidinyje, o nurodo jas skelbti.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnio (naujas) 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Europos standarto reikalavimai

1. Komisija reikalauja, kad elektroninės 
sąskaitos faktūros pagrindinių elementų 
semantinio duomenų modelio Europos 
standartas būtų technologiškai neutralus 
ir garantuotų asmens duomenų apsaugą 
pagal Direktyvą 95/46/EB.

Or. de

Pagrindimas

Nukopijuota 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnio (naujas) 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos standartas, kuriuo nustatomas 
elektroninės sąskaitos faktūros 
pagrindinių elementų semantinis 
duomenų modelis, atitinka bent priede 
išvardytus reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos nepateikta jokių Europos standarto turinio reikalavimų, kaip dėl 
Sąjungos derinimo teisės aktų nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1025/1012 dėl standartizacijos. 
Teisės aktų leidėjas negali pritarti įgaliojimams, kurių turinys nenustatytas pagrindiniu teisės 
aktu.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c straipsnis
Europos standarto priežiūra ir vystymas

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
įgyvendinimo aktus, siekiant palaikyti ir 
prižiūrėti elektroninės sąskaitos faktūros 
pagrindinių elementų semantinio 
duomenų modelio Europos standartą ir 
sudaryti galimybę semantiniam duomenų 
modeliui priskirti atitinkamus techninius 
formatus bei užtikrinti jų suderinamumą 
su semantiniu duomenų modeliu.
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 5a 
straipsnio 2 dalyje nustatytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad Europos standartas ir ateityje atitiktų techninę ir teisinę raidą ir būtų 
galima patikslinti techninių formatų priskyrimą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai neatsisakytų priimti elektroninių 
sąskaitų faktūrų, atitinkančių Europos 
standartą, nuoroda į kurį buvo paskelbta 
pagal 3 straipsnio 2 dalį.

Valstybės narės užtikrina, kad 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai priimtų ir tvarkytų elektronines 
sąskaitas faktūras, atitinkančias Europos 
standartą, nuoroda į kurį buvo paskelbta 
pagal 3 straipsnio 2 dalį, jei nėra jokių 
atsisakymo priimti priežasčių.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai privalėtų priimti 
ir tvarkyti elektronines sąskaitas faktūras. Savaime suprantama, ši nuostata netaikoma, jei 
esama atsisakymo priežasčių, pavyzdžiui, numatytų sutartyje.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva nepažeidžia Tarybos 
direktyvos 2006/112/EB nuostatų.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pasirinkta formuluotė neaiški. Reikėtų konkrečiai atitinkamame straipsnyje, kuriame kyla 
prieštaravimas tarp abiejų teisės aktų, nurodyti, kuriam iš jų teiktina viršenybė. Bendra 
nuoroda į direktyvą dėl pridėtinės vertės mokesčio pateikta konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Įgyvendinimo nuostatos

1. Komisijai padeda komitetas. Šis 
komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 182/20111.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 
straipsnis.
____________
1 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
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naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma atsižvelgiant į tai, kad įtraukiami įgyvendinimo aktai.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per 48 mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo valstybės narės 
priima įstatymus ir kitus teisės aktus, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą.

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą.

Or. de

Pagrindimas

Daugelis perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų dar nesinaudoja elektroninių 
sąskaitų faktūrų išrašymo sistemomis. Šią direktyvą perkeliant į nacionalinę teisę reikia 
atitinkamai pritaikyti ir suderinti vidaus procesus ir IT sprendimus įvairiose srityse. Nustatant 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminą į tai reikia atsižvelgti.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskelbus Europos standartą pagal 3 
straipsnio 2 dalį centrinėms valdžios 
įstaigoms suteikiamas 18 mėnesių, o
pavaldžiosioms perkančiosioms 
organizacijoms ir pavaldiesiems 
perkantiesiems subjektams – 36 mėnesių 
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terminas šiam įpareigojimui įvykdyti.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos perkėlimo į valstybių narių nacionalinę teisę terminas turėtų būti susietas su 
Europos standarto paskelbimu, o ne su direktyvos. Nustatant šį terminą taip pat reikėtų skirti 
centrines valdžios įstaigas ir pavaldžiąsias perkančiąsias organizacijas ir pavaldžiuosius 
perkančiuosius subjektus. Pastariesiems reikia suteikti ilgesnį terminą, kad naująjį standartą 
jie galėtų integruoti ir taikyti ir kad turėtų pakankamai laiko vidaus, organizaciniams ir 
finansiniams pakeitimams atlikti.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija peržiūri šios direktyvos poveikį 
vidaus rinkai ir e. sąskaitų faktūrų 
naudojimui vykdant viešuosius pirkimus ir 
iki 2023 m. birželio 30 d. pateikia ataskaitą 
apie tai Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Prireikus prie ataskaitos pridedamas 
teisėkūros pasiūlymas.

Komisija peržiūri šios direktyvos poveikį 
vidaus rinkai ir e. sąskaitų faktūrų 
naudojimui vykdant viešuosius pirkimus ir 
iki 2020 m. birželio 30 d. pateikia ataskaitą 
apie tai Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. de

Pagrindimas

Atrodo tikslinga patikrinimą paankstinti.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas
Elektroninės sąskaitos faktūros 

pagrindinių elementų semantiniam 
duomenų modeliui taikomi reikalavimai
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1. Išrašymo data
2. Unikalus sąskaitos faktūros vienos ar 
kelių serijų eilės numeris
3. Direktyvos 2006/112/EB 214 straipsnyje 
nurodytas PVM mokėtojo kodas, kurį 
naudodamas apmokestinamasis asmuo 
tiekė prekes ar teikė paslaugas
4. Direktyvos 2006/112/EB 214 straipsnyje 
nurodytas prekes ar paslaugas įsigyjančio 
asmens PVM mokėtojo kodas, kurį 
naudodamas prekes ar paslaugas 
įsigyjantis asmuo gavo tiekiamas prekes 
ar teikiamas paslaugas, už kurias jam 
tenka prievolė sumokėti PVM, arba gavo 
tiekiamas prekes, kaip nurodyta 
Direktyvos 2006/112/EB 138 straipsnyje
5. Apmokestinamojo asmens ir prekes ar 
paslaugas įsigyjančio asmens vardas, 
pavardė (visas pavadinimas) ir adresas
6. Tiekiamų prekių kiekis ir pobūdis arba 
teikiamų paslaugų apimtis ir pobūdis
7. Data, kada buvo patiektos prekės ar 
suteiktos paslaugos, arba užbaigtas prekių 
tiekimas ar paslaugų teikimas, arba 
Direktyvos 2006/112/EB 220 straipsnio 4 
ir 5 punktuose nurodyto avanso data, jei 
tą datą galima nustatyti ir ji skiriasi nuo 
sąskaitos faktūros išrašymo datos
8. Apmokestinamoji vertė pagal kiekvieną 
tarifą ar kiekvienu neapmokestinimo 
atveju, vieneto kaina be PVM ir įvairios 
nuolaidos, jei jos neįskaičiuotos į vieneto 
kainą
9. Taikomas PVM tarifas
10. Mokėtina PVM suma, išskyrus 
atvejus, kai taikoma speciali procedūra ir 
pagal ją laikantis Direktyvos 2006/112/EB 
nuostatų toks rekvizitas nenurodomas
11. Neapmokestinimo atveju arba kai 
prekes ar paslaugas įsigyjančiam 
asmeniui tenka prievolė sumokėti PVM, 
nuoroda į taikomą šios direktyvos 
nuostatą arba atitinkamą nacionalinę 
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nuostatą, arba bet kokia kita nuoroda, 
kad prekių tiekimas ar paslaugų teikimas 
yra neapmokestinamas arba kad taikoma 
atvirkštinio apmokestinimo tvarka
12. Direktyvos 2006/112/EB 2 straipsnio 2 
dalies b punkte nustatyti naujų transporto 
priemonių duomenys, jei jos tiekiamos 
Direktyvos 2006/112/EB 138 straipsnio 1 
dalyje ir 2 dalies a punkte nurodytomis
sąlygomis
13. Kai taikoma kelionių agentūros 
maržos apmokestinimo schema, nuoroda į 
Direktyvos 2006/112/EB 306 straipsnį 
arba atitinkamas nacionalines nuostatas, 
arba bet kokia kita nuoroda, kad taikoma 
maržos apmokestinimo schema
14. Kai taikoma kuri nors iš specialių 
naudotoms prekėms, meno kūriniams, 
kolekcionavimo objektams ir 
antikvariniams daiktams skirtų 
procedūrų, nuoroda į Direktyvos 
2006/112/EB 313, 326 ar 333 straipsnius 
arba atitinkamas nacionalines nuostatas, 
arba bet kokia kita nuoroda, kad taikoma 
viena iš tų procedūrų
15. Kai asmuo, kuriam tenka prievolė 
sumokėti PVM, yra fiskalinis agentas, 
kaip nurodyta Direktyvos 2006/112/EB 
204 straipsnyje, to fiskalinio agento PVM 
mokėtojo kodas, nurodytas Direktyvos 
2006/112/EB 214 straipsnyje, taip pat jo 
vardas, pavardė (visas pavadinimas) ir 
adresas

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma atsižvelgiant į tai, kad įtraukiamas pagrindinių Europos standartui taikomų 
reikalavimų sąrašas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas
Pasiūlymo dėl direktyvos tikslas – sudaryti elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo vykdant 
viešuosius pirkimus sąveikumo sąlygas. 
Šis tikslas vertintinas labai palankiai. 

Ši priemonė yra dar vienas svarbus žingsnis pereinant prie kompiuterizuoto viešojo 
administravimo. Reikia skatinti elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimą vykdant viešuosius 
pirkimus ir apskritai elektroninius viešuosius pirkimus. Europos Parlamentas dar savo 
2012 m. balandžio 20 d. rezoliucijoje atkreipė dėmesį į tai, kad daugėjant nacionalinių 
elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo taisyklių kyla rinkos susiskaidymo rizika, ir 
akcentavo būtinybę ieškoti sąveikių elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo sprendimų. 
Naujausiose Europos Vadovų Tarybos išvadose taip pat pabrėžiama, kad būtina spartinti 
vartotojams palankios skaitmeninės vidaus rinkos, kuri apimtų ir elektroninių sąskaitų faktūrų 
naudojimą vykdant viešuosius pirkimus, kūrimą ir kad tai labai svarbu.
Atskirose ES valstybėse narėse esama daugybės tarpusavyje nesuderinamų elektroninių 
sąskaitų faktūrų naudojimo standartų, dėl to kyla problemų tarpvalstybiniu lygmeniu 
keičiantis sąskaitomis faktūromis, įskaitant viešųjų pirkimų sritį. Daug valstybių narių ir 
didelių įmonių, remdamosi savo pačių ar nacionaliniais standartais, jau surado techninius 
sprendimus, tačiau jie nesuderinami su atitinkamais kitų valstybių narių sprendimais.

Dėl daugybės skirtingų reikalavimų, standartų, tinklų ir taisyklių, reglamentuojančių 
elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimą, įmonėms atsiranda pernelyg didelė painiava ir 
teisinis netikrumas, nes jos negali būti tikros, kad jų elektroninė sąskaita faktūra bus 
pripažįstama kitoje valstybėje narėje. Nesant bendro ES standarto įmonės priverstos 
kiekvienoje rinkoje laikytis vis kito standarto. Dėl to didėja veiklos išlaidos, o galiausiai ir 
kainos.

II. Direktyva

Esami sunkumai trukdo patekti į rinką, todėl juos reikia pašalinti. Nesant sistemų sąveikumo 
įmonės šiandien beveik nedalyvauja tarpvalstybiniuose konkursuose, taigi konkurencija 
menka, vidaus rinkos veikimas sutrikdytas.
Valstybėms narėms taikant įvairius techninius sprendimus, sąveikumo problema tampa dar 
opesnė. Pasiūlymo dėl direktyvos, kurio teisinis pagrindas yra SESV 114 straipsnis, tikslas –
tarpvalstybinio elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo srityje kylančias sąveikumo 
problemas išspręsti sukuriant Europos standartą – yra tinkama priemonė siekiant palengvinti 
tarpvalstybinį elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimą. Kadangi direktyvoje nenurodoma 
sukurti naują privalomą ES standartą, o tik vienu nauju standartu susiejami nacionaliniai 
standartai, ir sąveikumo negalima pasiekti nacionaliniu lygmeniu, proporcingumo ir 
subsidiarumo principai nepažeidžiami.
Direktyva nenumatoma visiškai suderinti nacionalinių elektroninių sąskaitų faktūrų 
naudojimo sistemų. Jos turi išlikti, o nacionalinių duomenų modelių kūrimui neturi būti 
daromas joks poveikis.
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1. Direktyvoje numatyta, kad Komisija, remdamasi Reglamentu (ES) Nr. 1025/2012 dėl 
standartizacijos, prašo Europos standartizacijos organizacijos parengti naują elektroninės 
sąskaitos faktūros semantinio duomenų modelio Europos standartą.
Semantinio duomenų modelio Europos standarto tikslas – suderinti įvairius nacionalinius 
standartus. Taip siekiama sukurti skirtingų elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo sistemų 
ryšius ir atitinkamai priskirti sąskaitos turinį (sąvokas ir jų reikšmes).

Dėl to viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys pirkėjai ir pardavėjai galės keistis sąskaitomis 
kuo paprasčiau ir patirdami kuo mažiau išlaidų.

2. Direktyvoje taip pat numatyta, kad valstybės narės per 48 mėnesius įsigaliojus direktyvai 
turi užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai galėtų tvarkyti Europos 
standartą atitinkančias elektronines sąskaitas faktūras. Taikant standartą tik gavėjas turėtų būti 
įpareigojamas priimti ir tvarkyti elektronines sąskaitas faktūras. Sąskaitą faktūrą išrašantis 
subjektas gali pats nuspręsti, ar išrašyti elektroninę ar popierinę sąskaitą faktūrą, kokiu 
pagrindu ir pagal kokį standartą.

Valstybės narės turėtų teikti reikiamą paramą perkančiosioms organizacijoms ir 
perkantiesiems subjektams, kad naujuoju Europos standartu būtų galima naudotis. Taip pat 
reikėtų numatyti mokymo priemones įmonėms, visų pirma MVĮ, nes supaprastinimas, kuris 
sukuriamas šia direktyva, turi būti naudingas ir joms.

III. Pakeitimai

Naujojo Europos standarto kūrimo procedūra orientuojama į Reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 
dėl standartizacijos. Jame nurodyta, kad reikalavimai dėl įgaliojimų turi būti nustatyti
susijusiuose Sąjungos derinimo teisės aktuose. Tačiau pasiūlyme dėl direktyvos nenurodyti 
jokie Europos standarto turinio reikalavimai, kurių pagrindu būtų galima vykdyti 
standartizacijos procedūrą. Teisės aktų leidėjas negali pritarti įgaliojimams be konkrečių 
turinio reikalavimų. 

Atsižvelgiant į tai, į pasiūlymą dėl direktyvos įtraukiamas naujas priedas, kuriame, remiantis 
direktyva dėl pridėtinės vertės mokesčio, patikslinami elektroninių sąskaitų pagrindiniai 
elementai.
Taip pat atrodo tinkama Europos standarto parengimui nustatyti 30 mėnesių terminą. 

Po to per bandomąjį laikotarpį reikėtų patikrinti, ar Europos standartas praktiškas ir palankus 
vartotojams, visų pirma, ar jis veikia, ar lengvai pritaikomas ir ar perkančiosios organizacijos 
ir perkantieji subjektai jį galės įdiegti su nedidelėmis finansinėmis sąnaudomis. Taip pat jam 
turi pritarti valstybės narės.

Tik tada Europos standartas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Įgyvendinimo aktais Komisijai norima suteikti įgaliojimus ateityje Europos standartą palaikyti 
ir prižiūrėti bei patikslinti priskyrimą atitinkamiems techniniams formatams.
Direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas turėtų būti susietas su Europos standarto 
paskelbimu. Siekiant suteikti pakankamai laiko reikalingiems techniniams, organizaciniams ir 
finansiniams pakeitimams padaryti, atrodo tinkama numatyti diferencijuotą direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminą – 18 mėnesių centrinėms valdžios įstaigoms ir 36 
mėnesius pavaldžiosioms perkančiosioms organizacijoms.
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