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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu.
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0449), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-
0208/2013), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 
października 2013 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 28 listopada 2013 r.2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0004/2014),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy usunąć lub ograniczyć 
przeszkody dla handlu wynikające ze 
współistnienia szeregu wymogów 
prawnych i norm technicznych 
dotyczących faktur elektronicznych oraz z 
braku interoperacyjności. Aby osiągnąć ten 
cel, konieczne jest opracowanie wspólnej 
normy europejskiej dotyczącej 
semantycznego modelu danych dla 
podstawowej faktury elektronicznej.

(5) Należy usunąć przeszkody dla handlu –
lub je ograniczyć w przypadku handlu 
transgranicznego – wynikające ze 
współistnienia szeregu wymogów 
prawnych i norm technicznych 
dotyczących faktur elektronicznych oraz z 
braku interoperacyjności. Aby osiągnąć ten 
cel, konieczne jest opracowanie wspólnej 
normy europejskiej dotyczącej 
semantycznego modelu danych dla 
istotnych elementów faktury 
elektronicznej. Norma ta powinna 
opisywać wszystkie istotne elementy 
faktury elektronicznej oraz 
przyporządkowywać te elementy do 
różnych standardów technicznych, tak aby 
możliwe było wysyłanie i odbiór faktur 
elektronicznych między systemami 
opierającymi się na różnych standardach 
technicznych. Norma ta nie powinna ani 
zastępować, ani w jakikolwiek inny sposób 
ujemnie wpływać na istniejące krajowe 
standardy techniczne, które powinny móc 
być nadal stosowane równolegle do niej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszej 
dyrektywy należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20112a.

____________
2a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja powinna zastosować odpowiednie 
przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 
dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
normalizacji europejskiej3, aby zwrócić się 
do odpowiedniego europejskiego organu 
normalizacyjnego o sporządzenie projektu 
normy europejskiej dotyczącej 
semantycznego modelu danych dla 
podstawowej faktury elektronicznej. W 
swoim wniosku do odpowiedniego 
europejskiego organu normalizacyjnego
Komisja powinna zawrzeć wymóg, aby 
tego rodzaju norma europejska była 
neutralna pod względem technologicznym 
w celu uniknięcia jakiegokolwiek 
zakłócenia konkurencji. Ponieważ faktury 
elektroniczne mogą zawierać dane 
osobowe, Komisja powinna również 
zawrzeć wymóg, aby wspomniana norma 
europejska gwarantowała ochronę danych 
osobowych zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych4.
Oprócz tych minimalnych wymogów, 
Komisja powinna określić w swoim 

Komisja powinna zastosować odpowiednie 
przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z 
dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
normalizacji europejskiej3, aby zwrócić się 
do odpowiedniej europejskiej organizacji 
normalizacyjnej o sporządzenie projektu 
normy europejskiej dotyczącej 
semantycznego modelu danych dla
istotnych elementów faktury 
elektronicznej. W swoim wniosku do 
odpowiedniej europejskiej organizacji 
normalizacyjnej Komisja powinna zawrzeć 
wymóg, aby tego rodzaju norma 
europejska była neutralna pod względem 
technologicznym w celu uniknięcia 
jakiegokolwiek zakłócenia konkurencji.
Ponieważ faktury elektroniczne mogą 
zawierać dane osobowe, Komisja powinna 
również zawrzeć wymóg, aby wspomniana 
norma europejska uwzględniała ochronę 
danych osobowych zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych4

oraz zasady uwzględniania ochrony 
danych już w fazie projektowania, 
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wniosku do odpowiedniego europejskiego 
organu normalizacyjnego dalsze wymogi 
dotyczące treści takiej normy europejskiej 
oraz termin jej przyjęcia.

proporcjonalności i ograniczania ilości 
danych. Oprócz tych minimalnych 
wymogów, Komisja powinna określić w 
swoim wniosku do odpowiedniej 
europejskiej organizacji normalizacyjnej
dalsze wymogi dotyczące treści takiej 
normy europejskiej oraz
dwudziestoczteromiesięczny termin jej 
przyjęcia.

__________________ __________________
3 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12. 3 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
4 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. 4 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Definicje dotyczące zamówień 
publicznych zawarte w niniejszej 
dyrektywie powinny być zgodne z 
prawodawstwem europejskim dotyczącym 
zamówień publicznych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Norma europejska powinna określać 
semantyczne elementy danych odnoszące 
się w szczególności do uzupełniających 
danych dotyczących sprzedawcy i 
nabywcy, identyfikatorów procesu, 
atrybutów faktury, szczegółów pozycji 
faktury, informacji na temat dostarczenia 
oraz szczegółów i warunków dotyczących 
płatności. Istotne elementy faktury 
elektronicznej, które muszą być zawarte w 
każdej fakturze elektronicznej, powinny 
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być zgodne z dyrektywą 2006/112/WE4a. 
Zapewni to klarowne i jednolite 
stosowanie fakturowania elektronicznego. 
Ponadto norma powinna być zgodna z 
odpowiednimi standardami 
międzynarodowymi, aby dostawcy z 
państw trzecich nie napotykali przeszkód 
technicznych w dostępie do rynku.

__________________
4a Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Ponadto norma europejska powinna 
być odpowiednia do zastosowania w 
transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami. Zatem aby możliwe 
było stosowanie nowo opracowywanej 
normy także przez prywatne podmioty 
gospodarcze w kontaktach gospodarczych 
między nimi, Komisja powinna zadbać o 
to, aby żadna norma nie była tworzona 
wyłącznie na potrzeby zamówień 
publicznych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Norma europejska dotycząca 
semantycznego modelu danych dla
podstawowej faktury elektronicznej 
powinna opierać się na istniejących 
specyfikacjach, w tym w szczególności 
opracowanych przez organizacje 
europejskie lub międzynarodowe, takich 
jak CEN (CWA 16356 oraz CWA 16562), 

(7) Norma europejska dotycząca 
semantycznego modelu danych dla
istotnych elementów faktury elektronicznej 
powinna opierać się na istniejących 
specyfikacjach, w tym w szczególności na 
specyfikacjach opracowanych przez 
organizacje europejskie lub 
międzynarodowe, takich jak CEN (CWA
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ISO (faktura finansowa oparta na metodzie 
określonej w normie ISO 20022) oraz
UN/CEFACT (CII wersja 2.0). Nie 
powinna ona wymagać stosowania 
podpisów elektronicznych. Tego rodzaju 
norma europejska powinna określać 
semantyczne elementy danych odnoszące 
się w szczególności do uzupełniających 
danych dotyczących sprzedawcy i 
nabywcy, identyfikatorów procesu, 
atrybutów faktury, szczegółów pozycji 
faktury, informacji na temat dostarczenia, 
szczegółów i warunków dotyczących 
płatności. Powinna ona również być 
zgodna z istniejącymi normami 
dotyczącymi płatności, aby umożliwić 
automatyczne przetwarzanie płatności.

16356-MUG oraz CWA 16562-CEN BII), 
ISO (faktura finansowa oparta na metodzie 
określonej w normie ISO 20022),
UN/CEFACT (CII wersja 2.0, NDR 2.0 i 
CCTS 2.01), i powinna być z nimi zgodna.
Nie powinna ona wymagać stosowania 
podpisów elektronicznych. Wykonując 
swój mandat normalizacyjny, 
odpowiednia europejska organizacja
normalizacyjna powinna również 
uwzględniać wyniki wielkoskalowych 
projektów pilotażowych realizowanych na 
mocy Programu na rzecz wspierania 
polityki w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w 
ramach Programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, a także 
specyfikacje dotyczące fakturowania 
elektronicznego określone przez wszelkie 
inne odpowiednie podmioty i organizacje, 
powszechnie stosowane przez 
przedsiębiorstwa. Powinna ona również 
być zgodna z istniejącymi normami 
dotyczącymi płatności, aby umożliwić 
automatyczne przetwarzanie płatności.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Norma europejska powinna być 
przyjazna użytkownikowi, a konkretnie 
łatwa do zrozumienia i łatwa w 
użytkowaniu, tak aby również małe i 
średnie przedsiębiorstwa mogły odnosić 
korzyści z istnienia faktur elektronicznych 
przy zamówieniach publicznych. W 
związku z tym należy uwzględnić także 
fakt, że w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz mniejsze podmioty 
zamawiające i instytucje zamawiające 
dysponują ograniczonymi zasobami 
ludzkimi i finansowymi. 
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) W ramach wykonywania niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie powinny 
uwzględniać potrzeby małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz mniejszych instytucji 
zamawiających i podmiotów 
zamawiających, a ponadto zaoferować 
niezbędne wsparcie zarówno podmiotom 
zamawiającym i instytucjom 
zamawiającym, jak i dostawcom, tak aby 
mogli oni stosować nową normę 
europejską. Ponadto należy przewidzieć 
szkolenia, szczególnie dla małych i 
średnich przedsiębiorstw.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W przypadku gdy norma europejska 
sporządzona przez odpowiednią europejską 
organizację normalizacyjną spełni wymogi 
zawarte we wniosku Komisji, odniesienia 
do takiej normy europejskiej powinny 
zostać opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

(8) W przypadku gdy norma europejska 
sporządzona przez odpowiednią europejską 
organizację normalizacyjną spełni wymogi 
zawarte we wniosku Komisji i gdy zostanie 
ona przetestowana, Komisja powinna w 
drodze aktu wykonawczego podjąć decyzję 
o opublikowaniu odniesienia do takiej 
normy europejskiej w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Opracowywana norma powinna 
zapewnić interoperacyjność aplikacji 
opierających się na obowiązujących 
standardach technicznych. W celu 
zapewnienia dostosowania do szybkiego 
postępu technicznego w sektorze 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych Komisja powinna być 
uprawniona do podejmowania działań 
mających na celu utrzymanie, przegląd i 
aktualizację normy europejskiej oraz 
umożliwienie przyporządkowania 
właściwych formatów technicznych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Przed wprowadzeniem w państwach 
członkowskich normy europejskiej 
dotyczącej semantycznego modelu danych 
dla istotnych elementów faktury 
elektronicznej należy w dostatecznym 
stopniu przetestować praktyczne 
zastosowanie tej normy. Praktyczne 
zastosowanie normy należy dogłębnie 
przetestować w trakcie odrębnej fazy 
testowej lub ewentualnie w trakcie 
procesu opracowywania normy. W 
procesie testowania normy powinni 
uczestniczyć użytkownicy końcowi; proces 
ten powinien dotyczyć w szczególności 
aspektów praktyczności i łatwości 
użytkowania, a także powinien wykazać, 
że norma może zostać wdrożona w 
oszczędny i współmierny sposób.



RR\1014412PL.doc 13/36 PE521.724v02-00

PL

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8c) W celu zmiany wymogów dla normy 
europejskiej dotyczącej semantycznego 
modelu danych dla istotnych elementów 
faktury elektronicznej należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do dostosowywania do 
postępu technicznego i zmian prawa w tej 
dziedzinie. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające nie powinny odmawiać
odbioru faktur elektronicznych, które 
spełniają wspomnianą wspólną normę 
europejską, z powodu niezgodności z 
innymi wymogami technicznymi (na 
przykład wymogami krajowymi lub 
dotyczącymi poszczególnych sektorów).

(9) Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające powinny być zdolne do
odbioru i przetwarzania faktur 
elektronicznych spełniających wspólną 
normę europejską. Po upływie terminu 
przewidzianego w niniejszej dyrektywie 
odmowa odbioru nie powinna mieć 
miejsca jedynie z powodu niespełnienia 
innych wymogów technicznych (na 
przykład wymogów krajowych lub 
dotyczących poszczególnych sektorów).
Obowiązek ten nie powinien odnosić się 
do innych istotnych przyczyn odmowy (np. 
przyczyn określonych umownie). 
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Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające powinny zachować swobodę 
weryfikowania – przed opłaceniem 
faktury – czy treść faktury elektronicznej 
prawidłowo odzwierciedla wszystkie 
szczegóły transakcji handlowej. 
Obowiązek nieodrzucania faktur 
elektronicznych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą pozostaje bez uszczerbku dla 
art. 4 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/7/UE4a.

____________
4a Dyrektywa 2011/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych (Dz.U. L 48 z 
23.2.2011, s. 1).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W opinii z dnia 11 listopada 2013 r. 
Europejski Inspektor Ochrony Danych 
opublikował zalecenia dotyczące 
zagwarantowania odpowiedniej ochrony 
danych przy zastosowaniu niniejszej 
dyrektywy. Te zalecenia należy uwzględnić 
przy opracowywaniu normy oraz 
przetwarzaniu danych osobowych przez 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające. W szczególności należy
wyjaśnić, że obowiązujące przepisy 
dotyczące ochrony danych mają 
zastosowanie również w dziedzinie 
fakturowania elektronicznego, a przy 
publikowaniu danych osobowych należy 
zachować odpowiednią równowagę 
pomiędzy wymogami przejrzystości i 
rozliczalności a ochroną prywatności.

(Zob. poprawka do art. 3 ust. 1 i art. 4a)
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Uzasadnienie

Przetwarzanie faktur elektronicznych wymaga też przetwarzania danych osobowych. W 
związku z tym ochrona danych odgrywa istotną rolę w fakturowaniu elektronicznym.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do faktur elektronicznych 
odbieranych przez instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające oraz wystawianych 
w związku z realizacją zamówień 
udzielanych zgodnie z dyrektywą 
[zastępującą dyrektywę 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych 
na roboty budowlane, dostawy i usługi5], 
dyrektywą [zastępującą dyrektywę 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującą procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych6] bądź 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie koordynacji procedur udzielania 
niektórych zamówień na roboty 
budowlane, dostawy i usługi przez 
instytucje lub podmioty zamawiające w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i 
zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE7.

(10) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do faktur elektronicznych 
odbieranych przez instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające, wystawianych i 
przesyłanych w związku z realizacją 
zamówień udzielanych zgodnie z 
dyrektywą [zastępującą dyrektywę 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi5], dyrektywą [zastępującą 
dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. koordynującą procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych6] bądź 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie koordynacji procedur udzielania 
niektórych zamówień na roboty 
budowlane, dostawy i usługi przez 
instytucje lub podmioty zamawiające w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i 
zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE7. Jednak nie należy wymagać 
od instytucji zamawiających ani od 
podmiotów zamawiających odbioru faktur 
elektronicznych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, gdy w interesie bezpieczeństwa 
uznają one za konieczne korzystanie z 
formatów faktur lub postawienie innych 
wymogów dotyczących fakturowania, 
które są niezgodne z niniejszą dyrektywą. 
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Ponadto właściwe byłoby również 
wyłączenie zamówień udzielanych na 
mocy art. 16 dyrektywy 2009/81/WE, gdyż 
zamówienia te podlegają jedynie 
szczegółowym wymogom regulującym 
specyfikacje techniczne i ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia.

__________________ __________________
5 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114. 5 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.
6 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1. 6 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.
7 Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76. 7 Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu podkreślenie, że chodzi faktycznie o faktury ELEKTRONICZNE, a 
więc przesyłane drogą elektroniczną, a druga część poprawki ma przede wszystkim na celu 
podkreślenie, że sporadycznie, w niektórych specyficznych przypadkach, mogą istnieć względy 
bezpieczeństwa (np. faktury muszą być przekazywane przez kuriera lub konkretnymi 
bezpiecznymi kanałami), które nie będą zgodne z wymogami zawartymi w rozpatrywanej 
dyrektywie.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wykonując niniejszą dyrektywę, 
państwa członkowskie powinny zwrócić 
uwagę na to, by faktury elektroniczne 
odbierane zgodnie z normą europejską 
były akceptowane również w ramach ich 
wewnętrznego przetwarzania 
administracyjnego przez inne instytucje 
(np. wnioski o dotacje).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Dyrektywa powinna zobowiązywać 
do akceptowania i przetwarzania faktur 
elektronicznych wyłącznie ich odbiorców, 
tj. instytucje zamawiające, centralne 
jednostki zakupujące i podmioty 
zamawiające. Z kolei wystawca rachunku 
powinien mieć możliwość wyboru między 
wystawieniem faktury zgodnie z normą 
europejską, normą krajową lub z innym 
standardem technicznym a wystawieniem 
jej w formie papierowej. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby umożliwić instytucjom 
zamawiającym i podmiotom 
zamawiającym podjęcie środków 
technicznych, które w następstwie 
ustanowienia normy europejskiej są 
niezbędne do zapewnienia zgodności z 
przepisami niniejszej dyrektywy, 
uzasadnione jest ustalenie terminu 
transpozycji wynoszącego 48 miesięcy.

(18) Aby umożliwić instytucjom 
zamawiającym i podmiotom 
zamawiającym podjęcie środków 
technicznych, które w następstwie 
ustanowienia normy europejskiej są 
niezbędne do zapewnienia zgodności z 
przepisami niniejszej dyrektywy, 
uzasadnione jest ustalenie terminu 
transpozycji wynoszącego 51 miesięcy.
Państwa członkowskie powinny móc 
odroczyć stosowanie krajowych przepisów 
dotyczących podmiotów zamawiających i 
instytucji zamawiających poniżej szczebla 
centralnego, niezbędnych do wykonania 
niniejszej dyrektywy do pierwszego dnia 
67. miesiąca po dacie wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Ujednolicenie fakturowania 
elektronicznego jest zgodne z procesem 
rozszerzania prawa unijnego oraz prawa 
krajowego i międzynarodowego 
dotyczącego elektronicznych zamówień 
publicznych w Unii.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Stosowaniu fakturowania 
elektronicznego w zamówieniach 
publicznych powinno także sprzyjać 
wykorzystanie środków z funduszy 
strukturalnych przeznaczonych na 
wsparcie wprowadzania elektronicznych 
zamówień publicznych w Europie.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Zgodnie z art. 28 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady11a

zasięgnięto opinii Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych, który wydał 
opinię w dniu 11 listopada 2013 r.

_____________
11a Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i 
organy wspólnotowe i o swobodnym 
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przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 
12.1.2001, s. 1).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
faktur elektronicznych wystawianych w 
związku z realizacją zamówień
udzielanych zgodnie z dyrektywą 
[zastępującą dyrektywę 2004/18/WE],
dyrektywą [zastępującą dyrektywę 
2004/17/WE] bądź dyrektywą
2009/81/WE.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
faktur elektronicznych wystawianych w 
związku z realizacją zamówień, do których 
stosuje się dyrektywa [zastępująca
dyrektywę 2004/18/WE], dyrektywa 
[zastępująca dyrektywę 2004/17/WE] bądź
dyrektywa 2009/81/WE, z wyjątkiem 
zamówień udzielanych na mocy art. 16 
dyrektywy 2009/81/WE.

Artykuł 4 niniejszej dyrektywy nie ma 
zastosowania, gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający w interesie 
bezpieczeństwa uzna za konieczne 
korzystanie z formatów faktur lub 
wprowadzenie innych wymogów 
dotyczących fakturowania, które są 
niezgodne z niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Poprawka ta bierze pod uwagę mogące sporadycznie wystąpić w specyficznych przypadkach 
sytuacje i powinna zostać uwzględniona, zwłaszcza jeżeli zakresem rozpatrywanej dyrektywy 
zostanie objęta dyrektywa 2009/81 dotycząca dziedzin obronności i bezpieczeństwa.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „faktura elektroniczna” oznacza fakturę, 
która została wystawiona i odebrana w
dowolnym formacie elektronicznym;

1) „faktura elektroniczna” oznacza fakturę, 
która została wystawiona, przesłana i 
odebrana w formacie ustrukturyzowanym 
umożliwiającym jej elektroniczne 
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przetwarzanie;

Uzasadnienie
Poprawka ta podkreśla wymóg dotyczący elektronicznej natury faktury. Tylko faktury 
wystawione i przekazane w formacie ustrukturyzowanym pozwolą uzyskać oczekiwane 
korzyści w zakresie wydajności, ponieważ tylko one mogą być poddane całkowicie 
automatycznej obróbce.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „semantyczny model danych” oznacza 
uporządkowany i logicznie powiązany 
zestaw terminów i znaczeń, które określają
treść wymienianą w fakturach
elektronicznych;

2) „semantyczny model danych” oznacza 
uporządkowany i logicznie powiązany 
zbiór terminów i znaczeń, które oddają
treść istotnych elementów faktur
elektronicznych;

Uzasadnienie

Semantyczny model danych to abstrakcyjna prezentacja pewnych treści i powiązań. W tym 
przypadku semantyczny model danych powinien oddawać treść i znaczenie pojęć stosowanych 
w fakturze elektronicznej (przede wszystkim jej istotnych elementów). Dzięki temu nadawca i 
odbiorca będą w stanie tak samo rozumieć odpowiednie pojęcia i ich treść, tak samo je 
wykładać i przekazywać w ramach skomputeryzowanej procedury, którą będzie można 
wykonywać maszynowo.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „podstawowa faktura elektroniczna” 
oznacza podzbiór informacji zawartych w 
fakturze elektronicznej, które mają 
zasadnicze znaczenie dla umożliwienia 
interoperacyjności transgranicznej, w tym 
informacje niezbędne do zapewnienia 
zgodności z przepisami prawa;

3) „istotne elementy faktury 
elektronicznej” oznaczają istotne 
elementy, które muszą być zawarte w 
fakturze elektronicznej, aby umożliwić 
interoperacyjność transgraniczną, 
włącznie z informacjami niezbędnymi do 
zapewnienia zgodności z prawem;
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Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE istotnych elementów faktury 
elektronicznej, które muszą być zawarte w każdej fakturze elektronicznej. Dzięki temu 
wystawiane faktury będą bardziej przejrzyste i jednolite, zaś istotne elementy będą stanowić 
podstawę nowej normy europejskiej.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) „instytucje administracji centralnej” 
oznaczają instytucje administracji 
centralnej w rozumieniu art. 2 pkt 2 
dyrektywy [zastępującej dyrektywę 
2004/18/WE];

Uzasadnienie

Niezbędne dostosowanie do nowego tekstu przepisów dotyczących stopniowego wdrażania, 
przewidujących dla centralnych instytucji zamawiających również termin 15 miesięcy.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b) „instytucje zamawiające poniżej 
szczebla centralnego” oznaczają instytucje 
zamawiające poniżej szczebla centralnego 
w rozumieniu art. 2 pkt 3 dyrektywy 
[zastępującej dyrektywę 2004/18/WE];

Uzasadnienie

Niezbędne dostosowanie do nowego tekstu przepisów dotyczących stopniowego wdrażania, 
przewidujących dla centralnych instytucji zamawiających również termin 18 miesięcy.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 2 – punkt 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c) „centralne jednostki zakupujące” 
oznaczają centralne jednostki zakupujące 
w rozumieniu art. 2 pkt 10 dyrektywy 
[zastępującej dyrektywę 2004/18/WE];

Uzasadnienie

Niezbędne dostosowanie do nowego tekstu przepisów dotyczących stopniowego wdrażania, 
przewidujących dla centralnych instytucji zamawiających również termin 15 miesięcy.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja zwraca się do odpowiedniej 
europejskiej organizacji normalizacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie normy 
europejskiej dotyczącej semantycznego 
modelu danych dla podstawowej faktury 
elektronicznej.

1. Najpóźniej do dnia [trzy miesiące od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy]
Komisja zwraca się do odpowiedniej 
europejskiej organizacji normalizacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie normy 
europejskiej dotyczącej semantycznego 
modelu danych dla istotnych elementów
faktury elektronicznej. Komisja wyznacza 
europejskiej organizacji normalizacyjnej 
termin 24 miesięcy na opracowanie i 
przyjęcie normy europejskiej.

Komisja określa wymóg, zgodnie z którym 
norma europejska dotycząca 
semantycznego modelu danych dla
podstawowej faktury elektronicznej musi
być neutralna pod względem 
technologicznym i gwarantować ochronę 
danych osobowych zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE.

Komisja określa wymóg, zgodnie z którym 
norma europejska dotycząca 
semantycznego modelu danych dla
istotnych elementów faktury elektronicznej
zawiera co najmniej elementy wymienione 
w załączniku i spełnia następujące 
wymogi:

– jest neutralna pod względem 
technologicznym;

– spełnia wymogi dotyczące 
interoperacyjności;

– spełnia wymogi dyrektywy Rady 
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2006/112/WE;

– uwzględnia potrzebę ochrony danych 
osobowych zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE, podejście polegające na 
uwzględnieniu ochrony danych już w fazie 
projektowania oraz zasady 
proporcjonalności, minimalizacji danych i 
celowości;

– umożliwia stworzenie praktycznych, 
elastycznych i przyjaznych użytkownikowi 
systemów e-fakturowania;

– uwzględnia szczególne potrzeby małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów 
zamawiających i instytucji zamawiających 
poniżej szczebla centralnego;

– jest odpowiednia do stosowania w 
transakcjach handlowych między 
przedsiębiorstwami prywatnymi;

– jest zgodna z odpowiednimi normami 
międzynarodowymi dotyczącymi 
fakturowania elektronicznego.

Wniosek przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 10 ust. 1-5 
rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.

Wniosek przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 10 ust. 1–5 
rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.

2. Po zakończeniu przez właściwą 
europejską organizację normalizacyjną 
prac nad normą europejską dotyczącą 
semantycznego modelu danych dla 
istotnych elementów faktury 
elektronicznej i dokonaniu przez Komisję 
weryfikacji zgodności tej normy z 
wnioskiem, przez okres 6 miesięcy 
Komisja testuje praktyczne zastosowanie 
tej normy w formie, w jakiej będzie ona 
dostępna dla użytkownika końcowego. 
Komisja uwzględnia przy tym w 
szczególności spełnienie kryteriów 
funkcjonalności, łatwości użytkowania i 
możliwych kosztów wdrożenia zgodnie z 
ust. 1 akapit drugi. W ciągu miesiąca po 
zakończeniu procedury testowej Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie w tej sprawie.

3. Komisja może zrezygnować z procedury 
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testowej, jeżeli w trakcie procesu 
opracowywania normy, o którym mowa w 
ust. 1, Komisja lub właściwa organizacja 
normalizacyjna stwierdziła, że praktyczne 
zastosowanie normy, o którym mowa w 
ust. 2, spełnia odnośne wymogi.

2. W przypadku gdy norma europejska 
sporządzona w następstwie wniosku, o 
którym mowa w ust. 1, spełnia zawarte w 
nim wymogi, Komisja publikuje
odniesienie do takiej normy europejskiej w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. W przypadku gdy norma europejska 
sporządzona zgodnie z wnioskiem, o 
którym mowa w ust. 1, spełnia zawarte w 
nim wymogi oraz po zakończeniu fazy 
testowej zgodnie z ust. 2 lub 3, Komisja
przyjmuje akt wykonawczy, w którym 
stwierdza, że norma spełnia wymogi 
zawarte we wniosku oraz że postanawia 
opublikować odniesienie do takiej normy 
europejskiej w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Jeżeli zastosowanie ma 
ust. 2, Komisja przyjmuje akt wykonawczy 
najpóźniej po upływie 9 miesięcy od dnia 
przyjęcia normy przez odpowiednią 
organizację normalizacyjną, a jeżeli 
zastosowanie ma ust. 3 – najpóźniej po 
upływie 3 miesięcy od dnia przyjęcia 
normy przez właściwą organizację 
normalizacyjną. 

5. Akty wykonawcze, o których mowa 
w ust. 1 i 4, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 5a ust. 3.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a

Formalne zastrzeżenia do normy 
europejskiej

1. Gdy państwo członkowskie lub 
Parlament Europejski uzna, że norma 
europejska nie w pełni spełnia wymogi 
określone w art. 3 ust. 1 i w załączniku, 
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informuje o tym Komisję, szczegółowo to 
uzasadniając, a Komisja po zasięgnięciu 
opinii komitetu, o którym mowa w art. 5a, 
podejmuje decyzję o:

a) opublikowaniu, niepublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
odniesień do danej normy europejskiej lub 
ich opublikowaniu z ograniczeniami;

b) utrzymaniu, utrzymaniu z 
ograniczeniami odniesień do danej normy 
europejskiej w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub wycofaniu z niego 
tych odniesień.

2. Komisja publikuje na swojej stronie 
internetowej informacje o normie 
europejskiej będącej przedmiotem decyzji, 
o której mowa w ust. 1.

3. Komisja informuje daną europejską 
organizację normalizacyjną o decyzji, 
o której mowa w ust. 1, oraz, w razie 
potrzeby, zwraca się z wnioskiem 
o nowelizację danej normy europejskiej.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1 lit. a) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 5a ust. 2.

5. Decyzję, o której mowa w ust. 1 lit. b) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 5a ust. 3.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b

Aktualizacja i uzupełnianie normy 
europejskiej

Komisja może zwrócić się do odpowiedniej 
europejskiej organizacji normalizacyjnej z 
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wnioskiem o nowelizację normy 
europejskiej dotyczącej semantycznego 
modelu danych dla istotnych elementów 
faktury elektronicznej. Komisja składa 
taki wniosek zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 3 ust. 1. Terminy 
przewidziane w art. 3 ust. 1 nie mają tu 
zastosowania. W swoim wniosku Komisja 
wyznacza termin na przyjęcie 
znowelizowanej normy europejskiej.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3c

Zmiana wymogów dla normy europejskiej

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 5b w 
celu zmiany określonych w art. 3 ust. 1 i w 
załączniku do niniejszej dyrektywy 
wymogów dla normy europejskiej 
dotyczącej semantycznego modelu danych 
dla istotnych elementów faktury 
elektronicznej.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające nie odmawiały odbioru faktur 
elektronicznych spełniających normę
europejską, do której odniesienie zostało 
opublikowane zgodnie z art. 3 ust. 2.

Państwa członkowskie dopilnowują, by
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające były zdolne do odbioru i 
przetwarzania faktur elektronicznych 
spełniających normę europejską dotyczącą 
semantycznego modelu danych dla 
podstawowej części faktury elektronicznej, 
do której odniesienie zostało opublikowane 
zgodnie z art. 3 ust. 4. Odmowy odbioru 
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nie można uzasadnić jedynie tym, że 
faktura nie spełnia innych wymogów 
technicznych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Ochrona danych

1. Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
naruszają obowiązujących przepisów 
dotyczących ochrony danych w prawie 
unijnym i krajowym. Prawo to obowiązuje 
również w odniesieniu do fakturowania 
elektronicznego. 

2. Jeżeli prawo unijne lub krajowe nie 
stanowi inaczej i bez uszczerbku dla 
stosownych środków ochronnych zgodnie 
z art. 13 dyrektywy 95/46/WE, dane 
osobowe mogą być wykorzystywane 
jedynie do celów fakturowania 
elektronicznego lub do powiązanych z nim 
celów.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
bez uszczerbku dla stosownych środków 
ochronnych zgodnie z art. 13 dyrektywy 
95/46/WE, warunki publikowania danych 
osobowych gromadzonych w ramach 
fakturowania elektronicznego do celów 
przejrzystości i rozliczalności były zgodne 
z celem takiego publikowania i z zasadą 
ochrony prywatności. 

Uzasadnienie

Podstawą powyższej poprawki są zalecenia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
zawarte w opinii z dnia 11 listopada 2013 r.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla przepisów dyrektywy Rady 
2006/112/WE.

skreślony

Uzasadnienie

Wybrane sformułowanie jest niejasne. Należałoby raczej wskazać na konkretnym artykule 
powodującym sprzeczność obu aktów prawnych, który akt prawny ma w takim przypadku 
pierwszeństwo. Natomiast ogólne odesłanie do dyrektywy VAT zostało zawarte w motywach i 
w art. 3 ust. 2..

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a

Procedury komitetowe

(1) Komisję wspomaga komitet 
ustanowiony na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1025/201211b.

(1a) Komitet ten jest komitetem 
w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

(2) W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/201111c.

(3) W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

___________________
11b Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
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11c Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie
48 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Niezwłocznie przekazują Komisji teksty 
tych przepisów.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 
[51 miesięcy od daty wejścia w życie
niniejszej dyrektywy]. Niezwłocznie
informują o nich Komisję.

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że te przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne mają zastosowanie do 
instytucji zamawiających i podmiotów 
zamawiających poniżej szczebla 
centralnego od pierwszego dnia 67. 
miesiąca po dacie wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy. 

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji.
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji.
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst podstawowych przepisów 
prawa krajowego przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą. Komisja 
informuje o nich pozostałe państwa 
członkowskie.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu skutków 
niniejszej dyrektywy dla rynku 
wewnętrznego, a także dla 
upowszechniania fakturowania 
elektronicznego w zamówieniach 
publicznych, oraz przekazuje sprawozdanie 
na ten temat Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie do dnia 30 czerwca 2023 r. W
stosownych przypadkach sprawozdaniu 
towarzyszy wniosek legislacyjny.

Komisja dokonuje przeglądu skutków 
niniejszej dyrektywy dla rynku 
wewnętrznego, a także dla 
upowszechniania fakturowania 
elektronicznego w zamówieniach 
publicznych, oraz przekazuje sprawozdanie 
na ten temat Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie do dnia 30 czerwca 2021 r. W 
stosownych przypadkach sprawozdaniu 
towarzyszy ocena kosztów i korzyści 
dotycząca potrzeby podjęcia dalszych 
działań.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik

Wymogi dotyczące semantycznego modelu 
danych: istotne elementy faktury 

elektronicznej

1. Data wystawienia faktury;

2. kolejny numer, nadany w ramach 
jednej lub kilku serii, który w sposób 
jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3. numer identyfikacyjny VAT, o którym 
mowa w art. 214 dyrektywy 2006/112/WE, 
pod którym podatnik dostarczył towary lub 
świadczył usługi;

4. numer identyfikacyjny VAT nabywcy 
lub usługobiorcy, o którym mowa w art. 
214 dyrektywy 2006/112/WE, pod którym 
otrzymał on towary lub usługi, z tytułu 
których jest zobowiązany do zapłaty VAT, 
lub też otrzymał towary, o których mowa 
w art. 138 dyrektywy 2006/112/WE;

5. pełną nazwę (nazwisko i imię) i adres 
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podatnika oraz nabywcy lub usługobiorcy;

6. ilość i rodzaj dostarczonych towarów 
lub zakres i rodzaj wykonanych usług;

7. data dokonania lub zakończenia 
dostawy towarów lub wykonania usług lub 
data dokonania wpłaty zaliczki, o której 
mowa w art. 220 pkt 4 i 5 dyrektywy 
2006/112/WE, o ile taka data jest 
określona i różni się od daty wystawienia 
faktury;

8. podstawa opodatkowania dla każdej 
stawki podatku lub zwolnienia, cena 
jednostkowa z wyłączeniem VAT, a także 
wszelkie upusty lub rabaty, o ile nie 
zostały one uwzględnione w cenie 
jednostkowej;

9. zastosowana stawka VAT;

10. kwota VAT do zapłaty, chyba że 
zastosowano procedurę szczególną, która 
zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE 
wyklucza podawanie takiej informacji;

11. w przypadku zwolnienia albo gdy 
nabywca lub usługobiorca jest 
zobowiązany do zapłaty VAT: odesłanie 
do właściwego przepisu dyrektywy 
2006/112/WE lub do odpowiedniego 
przepisu krajowego lub każde inne 
odesłanie wskazujące, że dostawa towarów 
lub świadczenie usług podlega zwolnieniu 
lub procedurze odwrotnego obciążenia;

12. w przypadku dostaw nowych środków 
transportu dokonywanych na warunkach 
przewidzianych w art. 138 ust. 1 i ust. 2 
lit. a) dyrektywy 2006/112/WE: 
szczegółowe informacje, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 lit. b) dyrektywy 
2006/112/WE;

13. w przypadku stosowania procedury 
szczególnej dla biur podróży: odesłanie do 
art. 306 dyrektywy 2006/112/WE lub do 
odpowiednich przepisów krajowych lub 
każde inne odesłanie wskazujące, że
została zastosowana ta procedura;
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14. w przypadku stosowania procedur 
szczególnych dla towarów używanych, 
dzieł sztuki, przedmiotów 
kolekcjonerskich i antyków: odesłanie do 
art. 313, 326 lub 333 dyrektywy 
2006/112/WE lub do odpowiednich 
przepisów krajowych lub każde inne 
odesłanie wskazujące, że została 
zastosowana ta procedura;

15. w przypadku, gdy podatnik jest 
przedstawicielem podatkowym w 
rozumieniu art. 204 dyrektywy 
2006/112/WE: numer identyfikacyjny 
VAT w rozumieniu art. 214 dyrektywy 
2006/112/WE, pełne nazwisko, imię i 
adres przedstawiciela podatkowego.
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UZASADNIENIE

I: Wprowadzenie:

Wniosek dotyczący dyrektywy ma na celu ułatwienie interoperacyjności fakturowania 
elektronicznego w zamówieniach publicznych. 

Jest to cel, który należy przyjąć z wielkim zadowoleniem. 

To kolejny ważny krok na drodze ku elektronicznej administracji publicznej. Należy wspierać 
zarówno stosowanie faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych, jak i w ogóle 
elektronicznych procedur dla zamówień publicznych. Już w swojej rezolucji z 20 kwietnia 
2012 r. Parlament wskazał na niebezpieczeństwo rozdrobnienia rynku w związku z rosnącą 
liczbą przepisów krajowych dotyczących fakturowania elektronicznego, a także na 
konieczność stworzenia interoperacyjnego rozwiązania dla faktur elektronicznych. Również 
Rada Europejska podkreśla w swoich aktualnych wnioskach znaczenie i pilny charakter 
wysiłków na rzecz stworzenia wygodnego dla uczestników cyfrowego rynku wewnętrznego, 
do którego należy też elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.

W poszczególnych państwach członkowskich UE istnieją liczne, niezgodne ze sobą 
standardy, odnoszące się do fakturowania elektronicznego; prowadzi to do problemów przy 
transgranicznej wymianie faktur, między innymi w ramach zamówień publicznych. Wiele 
państw członkowskich, a także większych przedsiębiorstw, stworzyło już rozwiązania 
techniczne na podstawie standardów własnych lub narodowych, które jednak nie są zgodne ze 
standardami innym państw członkowskich.

Duża liczba wymogów, norm, sieci i przepisów dotyczących fakturowania elektronicznego 
powoduje nadmierną ilość komplikacji oraz niepewność prawną, ponieważ nie można 
wychodzić z założenia, że dana faktura elektroniczna zostanie zaakceptowana w innym 
państwie członkowskim. Brak wspólnego europejskiego standardu zmusza przedsiębiorstwa 
do dostosowywania się do odrębnych norm dla każdego rynku. Prowadzi to do zwiększenia 
kosztów operacyjnych, a przez to także do podwyższenia cen.

II: Dyrektywa:

Istniejące trudności stanowią przeszkodę w dostępie do rynków, którą należy usunąć. Z 
powodu braku interoperacyjności systemów, przedsiębiorstwa niechętnie biorą udział w 
przetargach transgranicznych, co powoduje mniejszą konkurencję oraz utrudnienia w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

Różne rozwiązania techniczne stosowane w poszczególnych krajach członkowskich 
zaostrzają problem braku interoperacyjności. Celem wniosku dotyczącego dyrektywy jest, 
zgodnie z podstawą prawną art. 114 TFUE, rozwiązanie problemu braku interoperacyjności w 
transgranicznym fakturowaniu elektronicznym poprzez stworzenie normy europejskiej jako 
właściwego sposobu na ułatwienie fakturowania elektronicznego w obiegu transgranicznym. 
Wniosek dotyczący dyrektywy jest zgodny z zasadami proporcjonalności i pomocniczości, 
ponieważ nie przewiduje stworzenia obowiązującego standardu europejskiego, lecz jedynie 
powiązanie standardów narodowych poprzez nową normę, zaś interoperacyjność nie może 
być osiągnięta na poziomie krajowym.
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Dyrektywa nie przewiduje pełnej harmonizacji systemów krajowych odnoszących się do 
fakturowania elektronicznego. Mają one zostać zachowane, bez szkody dla rozwoju 
krajowych modeli obróbki danych.

1) Dyrektywa przewiduje, że Komisja zleci europejskiej organizacji normalizacyjnej, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012/WE w sprawie 
normalizacji europejskiej, opracowanie nowej normy europejskiej dla całego semantycznego 
modelu danych w fakturze elektronicznej.

Celem normy europejskiej odnoszącej się do semantycznego modelu danych jest osiągnięcie 
zgodności różnych standardów krajowych. Powinno to umożliwić komunikację i 
przyporządkowanie treści faktury (pojęć i ich znaczenia) między poszczególnymi systemami 
fakturowania elektronicznego.

W ten sposób zleceniodawcy i zleceniobiorcy w ramach zamówień publicznych mogliby 
wymieniać się fakturami przy możliwie najniższych kosztach i przy jak najniższym stopniu 
skomplikowania dokumentów.

2) Dyrektywa przewiduje ponadto, że państwa członkowskie w ciągu 48 miesięcy od wejścia 
w życie dyrektywy zapewnią, aby instytucje zamawiające i podmioty zamawiające były 
gotowe do przetwarzania faktur elektronicznych odpowiadających normie europejskiej. Przy 
stosowaniu tej normy należy zobowiązać jedynie odbiorcę, aby akceptował i poddawał 
przetwarzaniu fakturę elektroniczną. Wystawca faktury może decydować sam, czy i na 
podstawie jakich standardów wystawi fakturę elektroniczną oraz czy będzie przesyłał fakturę 
papierową.

Państwa członkowskie powinny zaoferować niezbędne wsparcie zarówno instytucjom 
zamawiającym, jak i podmiotom zamawiającym, tak aby mogły stosować nową normę 
europejską. Ponadto trzeba przewidzieć przeprowadzenie działań edukacyjnych, szczególnie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ powinny one skorzystać na ułatwieniach, 
które niesie ze sobą ta dyrektywa.

III: Propozycje poprawek:

Procedura tworzenia nowej normy europejskiej opiera się na rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012/WE w sprawie normalizacji europejskiej. 
Przewiduje ona, że wymogi dotyczące mandatu muszą mieć umocowanie we właściwych 
przepisach dotyczących harmonizacji prawa. Jednak we wniosku dotyczącym dyrektywy nie 
wymieniono merytorycznych wymogów dotyczących tej normy, na podstawie których można 
by przeprowadzić procedurę normalizacyjną. Nie można wymagać od ustawodawcy, aby 
udzielał mandatu bez konkretnych wymogów merytorycznych. 

Dlatego istotne elementy faktury elektronicznej zostały sprecyzowane w proponowanym 
obecnie załączniku opierającym się na wymogach wskazanych w dyrektywie VAT.

Ponadto wydaje się, że właściwym terminem na opracowanie normy jest termin 30 miesięcy. 

Następnie należy w fazie testowej sprawdzić funkcjonalność i użyteczność normy przez 
użytkowników, w szczególności zaś, czy norma w ogóle działa, czy jest łatwa do 
zastosowania i czy możliwa jest jej implementacja w instytucjach zamawiających i u 
podmiotów zamawiających przy niewielkich nakładach finansowych. Ponadto konieczne jest 
uzyskanie zgody państw członkowskich.
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Dopiero wówczas powinno nastąpić opublikowanie normy w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Komisja powinna, w trybie aktu wykonawczego, zostać upoważniona do utrzymywania 
normy w przyszłości, aktualizowania jej i przyporządkowywania do niej odpowiednich 
formatów technicznych.

Termin implementacji dyrektywy powinien być związany z terminem publikacji normy. 
Właściwe wydaje się przy tym ustalenie zróżnicowanych terminów implementacji dla 
centralnych organów rządowych oraz organów zamawiających niższego szczebla, 
odpowiednio 18 i 36 miesięcy, tak aby miały one wystarczająco dużo czasu na dostosowania 
techniczne, organizacyjne i finansowe.
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