
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

(2010. november 2.) 

az elektronikus számlázással (e-számlázással) foglalkozó többoldalú európai fórum létrehozásáról 

(2010/C 326/07) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

mivel: 

(1) Az „Európa 2020: az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés” című bizottsági közleményben meghatározott 
Európa 2020 stratégia egy versenyképes európai szociális 
piacgazdaság jövőképét vázolja fel a 21. századra vonat
kozóan, amely teljes mértékben kihasználja a digitális 
társadalomban rejlő gazdasági és szociális előnyöket. 

(2) Az Európa 2020 stratégia egyik, „Az európai digitális 
menetrend” című bizottsági közleményben ( 1 ) részletezett 
kiemelt kezdeményezése fontos szerepet tulajdonít az 
egységes digitális piac kialakításának azon szabályozási 
és technikai akadályok megszüntetésével, amelyek miatt 
az állampolgárok nem tudják kihasználni annak minden 
előnyét. 

(3) A számlázási és kifizetési folyamatok közötti szoros 
kapcsolat miatt az egységes eurofizetési térség (SEPA) 
létrehozása megfelelő kiindulási helyzetet teremt az inte- 
roperábilis európai e-számlázási rendszerekhez. Ezek a 
rendszerek a vállalatok és a pénzügyi szolgáltatók 
előnyére válhatnak az ellátási láncok hatékonyságának 
javítása és folyamatainak automatizálása révén. 

(4) A hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK 
tanácsi irányelv ( 2 ) előírja, hogy a tagállamoknak 2013. 
január 1-jétől követniük kell a papír alapú és elektronikus 
számlák egyenlő módon történő kezelésének elvét. 

(5) „Az elektronikus számlázás előnyeinek kiaknázása Euró
pában” című bizottsági közlemény ( 3 ) javasolja egy, az 
érdekelteket képviselő európai többoldalú fórum létreho
zását, amelynek célja, hogy támogassa a Bizottságot az 
intézkedések tagállami szintű koordinálásában és az 
e-számlázás tömeges alkalmazását megkönnyítő uniós 
szintű intézkedések megállapításában. 

(6) Ezért az e-számlázással foglalkozó szakértői csoportot 
kell létrehozni, és meg kell határozni annak feladatait 
és felépítését. 

(7) A csoport fő feladata lesz az e-számlázás elterjedésének 
nyomon követése és az e-számlázási piac fejlődésének 
támogatása a tagállamokban. Kapcsolatot kell fenntar

tania a nemzeti többoldalú fórumokkal és külön 
figyelmet kell fordítania a határokon átnyúló e-számlázás 
szempontjaira és az e-számlázás kis- és középvállalko
zások általi alkalmazásának elterjesztésére. 

(8) A többoldalú európai e-számlázási fórum a nemzeti 
fórumok delegáltjaiból, valamint a vonatkozó felhasz
nálói közösségek európai szervezeteinek, a CEN-nek, az 
Európai Központi Banknak (EKB) és a 29. cikk alapján 
létrehozott adatvédelmi munkacsoportnak a képviselőiből 
fog állni. 

(9) A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat ( 4 ) 
mellékletében megállapított bizottsági biztonsági szabá
lyok sérelme nélkül meg kell határozni azokat a szabá
lyokat, amelyek szerint a Fórum tagjai információkat 
hozhatnak nyilvánosságra. 

(10) Személyes adatokat a személyes adatok közösségi intéz
mények és szervek által történő feldolgozása tekintetében 
az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 5 ) megfelelően 
kell feldolgozni. 

(11) E határozat alkalmazását célszerű határozott időtar
tamhoz kötni. A Bizottság kellő időben megfontolja, 
indokolt-e ezt az időtartamot meghosszabbítani, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk 

Tárgy 

E határozattal létrejön az elektronikus számlázással (e-számlá
zással) foglalkozó többoldalú európai fórum (a továbbiakban: a 
Fórum). 

2. cikk 

Feladatok 

(1) A Fórum feladata a következő: 

a) segítségnyújtás a Bizottságnak az e-számlázási piac fejlődé
sének és az e-számlázásnak a tagállamok termelő- és szol
gáltató ágazataiban megfigyelhető elterjedésének a figye
lemmel kísérése terén;
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b) az interoperábilis e-számlázási megoldások elterjedését előse
gítő tapasztalatok és bevált gyakorlat cseréjének előmozdí
tása; 

c) a különösen a határokon átnyúló tranzakciókkal kapcso
latban felmerülő problémák feltárása és a megfelelő megol
dásra vonatkozó javaslatok kidolgozása; 

d) az e-számlázás szabványos adatmodelljének elfogadásához 
vezető munka támogatása és nyomon követése. 

(2) Feladatai végzése során a Fórum figyelembe veszi a 
korábbi tevékenységek eredményeit, a már elvégzett munkát 
és megoldásokat, különös tekintettel a köz- és magánszférában 
megvalósított e-számlázás jogi környezetére, üzleti követelmé
nyeire és technikai szabványaira. 

3. cikk 

Konzultáció 

A Bizottság a következőkkel kapcsolatos bármely kérdésben 
tanácsot kérhet a csoporttól: 

a) Az e-számlázás elterjedése előtt továbbra is fennálló akadá
lyok kezelését célzó uniós szintű egyéb jogalkotási kezdemé
nyezések. 

b) Az e-számlázás alkalmazását megkönnyítő üzleti folyamatok 
a pénzügyi rendszerben, különösen a kifizetések és az 
egységes eurofizetési térség (SEPA) terén. 

c) Az e-számlázás különösen kis- és középvállalkozások általi 
alkalmazását támogató nemzeti és európai intézkedések. 

4. cikk 

Összetétel 

A 63 tagból álló Fórum összetétele a következő: 

a) a nemzeti többoldalú fórumok két-két tagja; 

b) hat tag a fogyasztókat, a kis- és középvállalkozásokat és a 
nagyvállalatokat képviselő európai szövetségek képvisele
tében; 

c) az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), az Európai 
Központi Bank (EKB) és a 29. cikk alapján létrehozott adat
védelmi munkacsoport ( 1 ) egy-egy képviselője. 

5. cikk 

Tagság – kinevezés 

(1) A Bizottság a alábbiaknak megfelelően nevezi ki a Fórum 
tagjait: 

1. A 4. cikk a) pontjában említett tagokat a tagállamok javaslata 
alapján kell kinevezni. Ezek a tagok a nemzeti többoldalú 
fórumok képviseletében kerülnek kinevezésre. 

2. A 4. cikk b) pontjában említett tagokat a 4. cikk b) pont
jában felsorolt szervezetek képviseletében kell kinevezni. A 
bizottsági szolgálatok biztosítják az említett érdekelt felek 
csoportjainak kiegyensúlyozott képviseletét. 

3. A 4. cikk c) pontjában említett képviselőket a CEN, az EKB 
és a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport 
vonatkozó javaslatai alapján kell kinevezni. 

(2) A tagokat három évre nevezik ki. 

(3) A szakértői csoport tevékenységéhez érdemben hozzájá
rulni többé nem tudó, illetve a tisztségéről lemondó, vagy az e 
cikk (1) bekezdésében vagy a Szerződés 339. cikkében előírt 
feltételeket nem teljesítő tag helyére annak hivatali idejének 
hátralevő részére új tag nevezhető ki. 

(4) A 4. cikkben említett tagok nevét közzéteszik a Bizottság 
szakértői csoportjai és az egyéb hasonló entitások nyilvántartá
sában. 

(5) A személyes adatok összegyűjtése, feldolgozása és közzé
tétele a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik. 

6. cikk 

Működés 

(1) A Fórum elnöke a Bizottság képviselője. 

(2) A Bizottság képviselője eseti alapon bevonhat a Fórum 
munkájába olyan külső szakértőket, akik egy adott napirendi 
kérdésben különösen jártasak. A Bizottság képviselője emellett 
megfigyelői státust adhat magánszemélyeknek, a szakértői 
csoportokra vonatkozó horizontális szabályok 8. pontjának (3) 
bekezdése szerinti szervezeteknek és tagjelölt országoknak. 

(3) A Fórum tagjai, valamint a felkért szakértők és megfi
gyelők betartják a Szerződésekben és azok végrehajtási szabá
lyaiban előírt szakmai titoktartási követelményeket, valamint az 
EU minősített információknak a védelmére a 2001/844/EK, 
ESZAK, Euratom határozat mellékletében meghatározott bizott
sági biztonsági szabályokat. E kötelezettségeik esetleges elmu
lasztása esetén a Bizottság minden megfelelő intézkedést 
meghozhat. 

(4) A Fórum üléseit a Bizottság helyiségeiben tartják. A 
titkársági feladatok ellátásáról a Bizottság gondoskodik. Az eljá
rásokban érdekelt egyéb bizottsági tisztviselők részt vehetnek a 
Fórum ülésein.
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(5) A Fórum a Bizottság által elfogadott egységes eljárási 
szabályzat alapján elfogadja a működéséhez szükséges eljárási 
szabályzatot. 

(6) A Bizottság a Fórum tevékenységére vonatkozó lényeges 
információkat vagy a szakértői csoportok nyilvántartásában 
vagy a nyilvántartásból elérhető, külön erre a célra létrehozott 
internetes oldalon teszi közzé. 

(7) A Fórum megbízatása végén a Bizottság jelentést készít a 
Fórum által elért eredményekről. Ezt a jelentést a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé kell tenni. 

7. cikk 

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások 

(1) A Fórum tevékenységeiben részt vevők szolgálataikért 
nem részesülnek díjazásban. 

(2) A Fórum munkájában részt vevők utazási és ellátási költ
ségeit a Bizottság a hatályos bizottsági rendelkezéseknek megfe
lelően téríti meg. 

(3) Az említett költségeket az éves forrásfelosztási eljárás 
keretében megállapított, rendelkezésre álló előirányzatok kime
rüléséig térítik vissza. 

8. cikk 

Időbeli hatály 

Ezt a határozatot 2013. december 31-éig kell alkalmazni. 

Kelt Brüsszelben, 2010. november 2-án. 

a Bizottság részéről 
Michel BARNIER 
a Bizottság tagja
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