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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid 
offentlig upphandling
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0449),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0208/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
16 oktober 20131,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 28 november 20132,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-0004/2014).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Handelshinder till följd av att flera 
rättsliga krav och tekniska standarder 

(5) Handelshinder till följd av att flera 
rättsliga krav och tekniska standarder 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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gällande elektroniska fakturor existerar 
samtidigt och till följd av brist på 
interoperabilitet bör undanröjas eller 
minskas. För att uppnå detta mål bör en 
gemensam europeisk standard utvecklas 
för den semantiska datamodellen för 
kärnan i den elektroniska fakturan.

gällande elektroniska fakturor existerar 
samtidigt och till följd av brist på 
interoperabilitet bör undanröjas eller 
minskas i fall av gränsöverskridande 
handel. För att uppnå detta mål bör en 
gemensam europeisk standard utvecklas 
för den semantiska datamodellen för 
kärnelementen i den elektroniska fakturan. 
Denna standard bör åskådliggöra 
kärnelementen i den elektroniska 
fakturan och garantera att dessa 
kärnelement tillordnas de olika tekniska 
standarderna, för att göra det möjligt att 
sända och motta elektroniska fakturor 
mellan system som bygger på olika 
tekniska standarder. Befintliga nationella 
tekniska standarder bör varken ersättas 
eller försämras genom denna standard 
och bör även i fortsättningen kunna 
användas vid sidan av denna.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att kunna säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av detta direktiv 
bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/20112a.

____________
2a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen bör tillämpa de relevanta 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av 
den 25 oktober 2012 om europeisk 
standardisering3 för att begära att den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen utarbetar en 
europeisk standard för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan. I sin begäran till den relevanta 
europeiska standardiseringsorganisationen 
bör kommission kräva att en sådan 
europeisk standard är tekniskt neutral för 
att undvika snedvriden konkurrens. 
Eftersom elektroniska fakturor kan 
innehålla personuppgifter, bör 
kommissionen också kräva att en sådan 
europeisk standard garanterar skyddet av 
personuppgifter i enlighet med direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter4. 
Förutom dessa minimikrav bör 
kommissionen i sin begäran till den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen fastställa 
ytterligare krav angående innehållet i en 
sådan europeisk standard och ett slutdatum
för dess antagande.

Kommissionen bör tillämpa de relevanta 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av 
den 25 oktober 2012 om europeisk 
standardisering3 för att begära att den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen utarbetar en 
europeisk standard för den semantiska 
datamodellen för kärnelementen i den 
elektroniska fakturan. I sin begäran till den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen bör 
kommission kräva att en sådan europeisk 
standard är tekniskt neutral för att undvika 
snedvriden konkurrens. Eftersom 
elektroniska fakturor kan innehålla 
personuppgifter, bör kommissionen också 
kräva att en sådan europeisk standard 
beaktar skyddet av personuppgifter i 
enlighet med direktiv 95/46/EG av den 24 
oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter4 samt principerna om 
inbyggt uppgiftsskydd, proportionalitet 
och uppgiftsminimering. Förutom dessa 
minimikrav bör kommissionen i sin 
begäran till den relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen fastställa 
ytterligare krav angående innehållet i en 
sådan europeisk standard och en tidsfrist 
på 24 månader för dess antagande.

__________________ __________________
3 EUT L 316, 14.11.2012, s. 12. 3 EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.
4 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. 4 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Definitionerna avseende 
kontraktstilldelning i detta direktiv bör 
följa EU:s lagstiftning om offentlig 
upphandling.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Den europeiska standarden bör 
definiera semantiska dataelement som 
särskilt avser kompletterande uppgifter 
om säljare och köpare, 
processidentifierare, fakturaegenskaper, 
detaljer om föremålet för fakturan, 
leveransinformation, betalningsuppgifter 
och betalningsvillkor. Kärnelementen i en 
elektronisk faktura bör vara förenliga 
med direktiv 2006/112/EG14a och bör ingå 
i varje elektronisk faktura. Detta skulle 
säkerställa en överskådlig och enhetlig 
tillämpning av e-fakturering. Slutligen 
bör standarden vara kompatibel med 
relevanta internationella standarder för 
att undvika tekniska hinder för 
leverantörer från tredjeländer att komma 
in på marknaden.

__________________
4a EUT L 347, 11.12.2006, s.1.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Vidare bör den europeiska 
standarden även vara lämplig att använda 
i samband med handelstransaktioner 
mellan företag. För att privata 
ekonomiska aktörer ska kunna använda 
varje standard som utarbetas för deras 
affärsförbindelser sinsemellan bör därför 
kommissionen se till att ingen standard 
utvecklas endast för användning på 
området offentlig upphandling.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den europeiska standarden för den 
semantiska datamodellen för kärnan i den 
elektroniska fakturan bör bygga på 
befintliga specifikationer, i synnerhet de 
som utvecklats av europeiska eller 
internationella organisationer som CEN 
(CWA 16356 och CWA 16562), ISO 
(finansiell faktura baserad på ISO 20022-
metodiken) samt UN/CEFACT (CII v. 
2.0). Den bör inte kräva elektronisk 
signatur. En sådan europeisk standard ska 
definiera semantiska dataelement som 
särskilt avser kompletterande uppgifter 
om säljare och köpare, 
processidentifierare, fakturaegenskaper, 
detaljer om föremålet för fakturan, 
leveransinformation, betalningsuppgifter 
och betalningsvillkor. Den ska också vara 
kompatibel med befintliga standarder för 

(7) Den europeiska standarden för den 
semantiska datamodellen för 
kärnelementen i den elektroniska fakturan 
bör bygga på och vara kompatibel med 
befintliga specifikationer, i synnerhet de
specifikationer som utvecklats av 
europeiska eller internationella 
organisationer som CEN (CWA 16356-
MUG och CWA 16562-CEN BII), ISO 
(finansiell faktura baserad på ISO 20022-
metodiken) samt UN/CEFACT (CII v. 2.0, 
NDR 2.0 och CCTS 2.01). Den bör inte 
kräva elektronisk signatur. Vid fullgörande 
av det som standardiseringsbegäran rör 
bör den relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen också ta 
hänsyn till resultaten av storskaliga 
pilotprojekt som har genomförts inom 
stödprogrammet för informations- och 
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betalningar för att möjliggöra automatisk 
behandling av betalningar.

kommunikationsteknik inom 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation (CIP), samt till andra 
relevanta organs och organisationers 
specifikationer för e-fakturering som är 
vanligt förekommande i affärsvärlden.
Den bör också vara kompatibel med 
befintliga standarder för betalningar för att 
möjliggöra automatisk behandling av 
betalningar.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att även små och medelstora 
företag ska kunna dra nytta av e-
fakturering vid offentlig upphandling bör 
den europeiska standarden vara 
användarvänlig, dvs. lättbegriplig och 
enkel att tillämpa. I detta sammanhang 
bör det även tas hänsyn till att särskilt 
små och medelstora företag men även 
små upphandlande myndigheter och 
enheter bara har begränsat med personal 
och finansiella resurser. 

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Vid genomförandet av detta direktiv 
bör medlemsstaterna ta hänsyn till små 
och medelstora företags och små 
upphandlande myndigheters och enheters 
behov och ge alla upphandlande 
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myndigheter och upphandlande enheter 
och underleverantörer det stöd de behöver 
så att den nya europeiska standarden kan 
användas. Dessutom bör det erbjudas 
utbildning, särskilt till små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Om den europeiska standard som har 
utarbetats av den relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen uppfyller 
kraven i kommissionens begäran, bör en 
hänvisning till denna standard publiceras i 
Europeiska unionens officiella tidning

(8) Om den europeiska standard som har 
utarbetats av den relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen uppfyller 
kraven i kommissionens begäran och om 
standarden i fråga har testats, bör
kommissionen genom en 
genomförandeakt besluta att offentliggöra 
en hänvisning till denna standard i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Den standard som ska tas fram bör 
säkerställa interoperabiliteten i de 
tillämpningar som bygger på befintliga 
tekniska standarder. För att säkerställa 
standardens anpassning till den snabba 
tekniska utvecklingen på IKT-området 
bör kommissionen ges befogenhet att 
vidta åtgärder i syfte att upprätthålla, se 
över och uppdatera den europeiska 
standarden och möjliggöra tillordning av 
lämpliga tekniska format.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Före införandet i medlemsstaterna av 
den europeiska standarden för den 
semantiska datamodellen för 
kärnelementen i en elektronisk faktura 
bör tillämpningen av standarden i 
praktiken testas på ett adekvat sätt. Det 
bör göras en ingående bedömning av 
tillämpningen av standarden i praktiken, 
med hjälp av en separat testfas eller under 
utarbetandet av standarden. Arbetet med 
denna bedömning bör inbegripa 
slutanvändare och bör i synnerhet 
inriktas på hur praktisk och 
användarvänlig tillämpningen är samt 
bör visa att standarden kan införas på ett 
kostnadseffektivt och proportionerligt sätt.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) I syfte att ändra kraven för den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnelementen i en 
elektronisk faktura bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på anpassningar till 
relevant teknisk och rättslig utveckling på 
området. Det är av särskild betydelse att 
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kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. När kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 
bör den se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Upphandlande myndigheter och enheter 
bör inte vägra ta emot elektroniska 
fakturor som uppfyller en sådan 
gemensam europeisk standard på grund av 
att andra tekniska krav inte uppfylls 
(exempelvis nationella eller 
branschspecifika krav).

(9) Upphandlande myndigheter och enheter 
bör kunna ta emot och behandla
elektroniska fakturor som uppfyller den 
gemensamma europeiska standarden.
Efter det att den tidsfrist som anges i detta 
direktiv har löpt ut, bör de inte vägra ta 
emot fakturor endast på grund av att andra 
tekniska krav inte uppfylls (exempelvis 
nationella eller branschspecifika krav). 
Andra tvingande grunder för avslag 
(t.ex. avtalsrelaterade) bör inte påverkas 
av denna skyldighet. Det bör dock stå 
upphandlande myndigheter och enheter 
fritt att, innan de betalar fakturan, 
kontrollera huruvida innehållet i den 
elektroniska fakturan korrekt återspeglar 
alla uppgifter avseende 
affärstransaktionen. Skyldigheten enligt 
detta direktiv att acceptera elektroniska 
fakturor påverkar inte artikel 4 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/7/EU4a.

____________
4a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner (EUT L 48, 
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23.2.2011, s. 1).

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I sitt yttrande av den 
11 november 2013 offentliggjorde 
Europeiska datatillsynsmannen sina 
rekommendationer för att säkerställa ett 
tillräckligt uppgiftsskydd vid 
tillämpningen av detta direktiv. Dessa 
rekommendationer bör beaktas när 
standarden utarbetas samt när 
personuppgifter behandlas av offentliga 
myndigheter och upphandlande enheter. 
Framför allt bör det klargöras att befintlig 
dataskyddslagstiftning även ska tillämpas 
på e-fakturering och att det 
offentliggörande av personuppgifter som 
görs i öppenhets- och redovisningssyfte 
ska stå i proportion till integritetsskyddet.

(Se ändringsförslagen till artiklarna 3.1 och 4a.)

Motivering

Behandlingen av e-fakturor kräver att även personuppgifter behandlas. Vid e-fakturering är 
uppgiftsskyddet därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Detta direktiv bör gälla elektroniska 
fakturor som tas emot av upphandlande 
myndigheter och enheter och som utfärdas 
till följd av utförda kontrakt som tilldelats i 

(10) Detta direktiv bör gälla elektroniska 
fakturor som tas emot av upphandlande 
myndigheter och enheter och som utfärdas 
och översänds till följd av utförda kontrakt 
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enlighet med direktiv [ersätter 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster5], direktiv [ersätter 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/17/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster6] eller 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/81/EG av den 13 juli 2009 om 
samordning av förfarandena vid tilldelning 
av vissa kontrakt för byggentreprenader, 
varor och tjänster av upphandlande 
myndigheter och enheter på försvars- och 
säkerhetsområdet och om ändring av 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG7.

som tilldelats i enlighet med direktiv 
[ersätter Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster5], 
direktiv [ersätter Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 
2004 om samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster6] eller 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/81/EG av den 13 juli 2009 om 
samordning av förfarandena vid tilldelning 
av vissa kontrakt för byggentreprenader, 
varor och tjänster av upphandlande 
myndigheter och enheter på försvars- och 
säkerhetsområdet och om ändring av 
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG7.
Däremot bör inte upphandlande 
myndigheter och enheter vara skyldiga att 
acceptera elektroniska fakturor enligt 
detta direktiv om de anser att de för att 
skydda säkerhetsintressen måste använda 
fakturaformat eller införa andra 
faktureringskrav som strider mot detta 
direktiv. Det skulle också vara lämpligt att 
undanta kontrakt som tilldelats enligt 
artikel 16 i direktiv 2009/81/EG, eftersom 
dessa bara måste uppfylla vissa krav på 
tekniska specifikationer och meddelanden 
om tilldelning av kontrakt.

__________________ __________________
5 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. 5 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.
6 EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. 6 EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.
7 EUT L 216, 20.8.2009, s. 76. 7 EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.

Motivering

Detta ändringsförslag är avsett att betona att det verkligen rör sig om e-fakturor, som alltså 
överförs elektroniskt, och den senare delen av ändringsförslaget är främst avsedd att 
framhålla att det i vissa fall kan finnas ärendespecifika säkerhetsbehov (t.ex. att fakturor 
måste översändas med postförsändelse eller via särskilda, säkra kanaler) som inte är 
förenliga med skyldigheterna enligt detta direktiv.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Vid genomförandet av detta direktiv 
bör medlemsstaterna ha i åtanke att de 
elektroniska fakturor som mottagits i 
enlighet med den europeiska standarden 
även accepteras vid förvaltningsintern 
behandling hos andra enheter (till 
exempel vid ansökningar om stöd).

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Direktivet bör endast göra det 
obligatoriskt för mottagarna, det vill säga 
upphandlande myndigheter, centrala 
inköpscentraler och upphandlande 
enheter, att acceptera och behandla 
elektroniska fakturor. Däremot bör det stå 
fakturautställaren fritt att utfärda 
fakturan via den europeiska standarden, 
nationella eller andra tekniska standarder 
eller i pappersformat. 

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att göra det möjligt för (18) För att göra det möjligt för 
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upphandlande myndigheter och enheter att 
vidta de tekniska åtgärder som efter 
antagandet av den europeiska standarden 
krävs för att iaktta bestämmelserna i detta 
direktiv, är en tidsfrist för införlivande på 
48 månader motiverad.

upphandlande myndigheter och enheter att 
vidta de tekniska åtgärder som efter 
antagandet av den europeiska standarden 
krävs för att iaktta bestämmelserna i detta 
direktiv, är en tidsfrist för införlivande på 
51 månader motiverad. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att skjuta upp tillämpningen av 
de nationella bestämmelser som krävs för 
överensstämmelse med detta direktiv för 
lokala och regionala upphandlande 
myndigheter och enheter fram till den 
första dagen i den sextiosjunde månaden 
räknat från dagen för detta direktivs 
ikraftträdande.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) En standardisering av 
e-faktureringen är i linje med 
utvecklingen av unionens lagstiftning och 
den nationella och internationella 
lagstiftningen för elektronisk offentlig 
upphandling i unionen.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Den planerade användningen av 
strukturfondsmedel för att stödja 
införandet av elektronisk offentlig 
upphandling inom unionen bör även 
främja användningen av e-fakturering i 
samband med offentliga kontrakt.
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Europeiska datatillsynsmannen har 
hörts i enlighet med artikel 28.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/200111a och avgav 
ett yttrande den 11 november 2013.

_____________
11a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter 
(EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska tillämpas på elektroniska 
fakturor som utfärdas till följd av utförda 
kontrakt som tilldelats i enlighet med
direktiv [ersätter direktiv 2004/18/EG], 
direktiv [ersätter direktiv 2004/17/EG] 
eller direktiv 2009/81/EG.

Detta direktiv ska tillämpas på elektroniska 
fakturor som utfärdas till följd av utförda 
kontrakt som direktiv [ersätter 
direktiv 2004/18/EG], direktiv [ersätter 
direktiv 2004/17/EG] eller 
direktiv 2009/81/EG tillämpas på, med 
undantag för kontrakt som tilldelats enligt 
artikel 16 i direktiv 2009/81/EG.

Artikel 4 i detta direktiv ska inte tillämpas 
om den upphandlande myndigheten eller 
enheten anser att man för att skydda 
säkerhetsintressen måste använda 
fakturaformat eller införa andra 
faktureringskrav som strider mot detta 
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direktiv.

Motivering

Med detta ändringsförslag tas det hänsyn till enstaka fallspecifika säkerhetsfrågor som kan 
uppkomma, vilket är särskilt lämpligt om direktiv 2009/81/EG om upphandling på försvars-
och säkerhetsområdet kommer att omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) elektronisk faktura: en faktura som har 
utfärdats och mottagits i något elektroniskt 
format,

(1) elektronisk faktura: en faktura som har 
utfärdats, överförts och mottagits i ett 
strukturerat elektroniskt format som gör 
att den kan behandlas elektroniskt,

Motivering

I detta ändringsförslag betonas kravet på den elektroniska formen. Endast om fakturorna 
utfärdas och översänds i ett strukturerat elektroniskt format, vilket gör att de kan behandlas 
helt automatiskt, kommer de förväntade effektivitetsvinsterna att kunna uppnås.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) semantisk datamodell: en strukturerad 
och logiskt sammanhängande uppsättning 
termer och innebörder som specificerar det 
innehåll som överförs i elektroniska 
fakturor,

(2) semantisk datamodell: en strukturerad 
och logiskt sammanhängande uppsättning 
termer och deras innebörder som 
specificerar innehållet i kärnelementen i
elektroniska fakturor,

Motivering

En semantisk datamodell är en abstrakt framställning av vissa innehåll och samband. I detta 
fall ska den semantiska datamodellen beskriva innehållet och innebörden i de termer (framför 
allt kärnelementen) som används i elektroniska fakturor. Detta gör det möjligt för sändare 
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och mottagare att lätt förstå och tolka de relevanta termerna och deras innehåll, och att 
vidarebefordra dem i ett datoriserat, maskinläsbart format.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) kärnan i den elektroniska fakturan: en 
delmängd information som ingår i en 
elektronisk faktura och som är viktig för att 
möjliggöra gränsöverskridande 
interoperabilitet, inklusive den information 
som krävs för att säkerställa efterlevnad av 
de lagstadgade kraven,

(3) kärnelementen i en elektronisk 
faktura: de kärnelement som ska ingå i en 
elektronisk faktura och som är viktiga för 
att möjliggöra gränsöverskridande 
interoperabilitet, inklusive den information 
som krävs för att säkerställa efterlevnad av 
de lagstadgade kraven,

Motivering

Kärnelementen i en elektronisk faktura bör fastställas i enlighet med rådets 
direktiv 2006/112/EG och bör ingå i varje elektronisk faktura. Fakturan kommer på så vis att 
bli överskådligare och enhetligare utformad, och kärnelementen kommer att utgöra grunden 
för den nya europeiska standarden.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) centrala statliga myndigheter: 
centrala statliga myndigheter enligt 
definitionen i artikel 2.2 i 
direktiv [ersätter direktiv 2004/18/EG],

Motivering

Nödvändig anpassning i linje med de nya differentierade genomförandebestämmelser i vilka 
det även föreskrivs en period på 15 månader för centrala upphandlande myndigheter.
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) lokala och regionala upphandlande 
myndigheter: lokala och regionala 
upphandlande myndigheter enligt 
definitionen i artikel 2.3 i 
direktiv [ersätter direktiv 2004/18/EG],

Motivering

Nödvändig anpassning i linje med de nya differentierade genomförandebestämmelser i vilka 
det även föreskrivs en period på 18 månader för centrala upphandlande enheter.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) centrala inköpscentraler: centrala 
inköpscentraler enligt definitionen i 
artikel 2.10 i direktiv [ersätter direktiv 
2004/18/EG],

Motivering

Nödvändig anpassning i linje med de nya differentierade genomförandebestämmelser i vilka 
det även föreskrivs en period på 15 månader för centrala upphandlande myndigheter.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska begära att den 
relevanta europeiska 

1. Kommissionen ska, senast [inför 
datum: tre månader efter dagen för detta 
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standardiseringsorganisationen utarbetar en 
europeisk standard för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den 
elektroniska fakturan.

direktivs ikraftträdande], begära att den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen utarbetar en 
europeisk standard för den semantiska 
datamodellen för kärnelementen i en 
elektronisk faktura. Kommissionen ska 
fastställa en tidsfrist på 24 månader för 
den europeiska 
standardiseringsorganisationen när det 
gäller att utarbeta och anta den 
europeiska standarden.

Kommissionen ska kräva att den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den 
elektroniska fakturan ska vara tekniskt 
neutral och säkerställa skyddet av 
personuppgifter i enlighet med direktiv 
95/46/EG.

Kommissionen ska kräva att den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnelementen i en 
elektronisk faktura innehåller minst de 
element som förtecknas i bilagan och 
uppfyller följande krav:

– Den ska vara tekniskt neutral.

– Den ska vara interoperabel.

– Den ska uppfylla kraven enligt direktiv 
2006/112/EG.

– Den ska ta hänsyn till behovet av skydd 
av personuppgifter i enlighet med 
direktiv 95/46/EG, till en metod för 
inbyggt uppgiftsskydd och till principerna 
om proportionalitet, uppgiftsminimering 
och ändamålsbegränsning.

– Den ska möjliggöra upprättande av 
ändamålsenliga, användarvänliga och 
flexibla e-faktureringssystem.

– Den ska ta hänsyn till små och 
medelstora företags och de lokala och 
regionala upphandlande myndigheternas 
och enheternas särskilda behov.

– Den ska vara lämplig att använda i 
samband med handelstransaktioner 
mellan företag.

– Den ska vara kompatibel med relevanta 
internationella standarder för elektronisk 
fakturering.

Begäran ska antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 10.1–5 i förordning 

Begäran ska antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 10.1–5 i förordning 
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(EU) nr 1025/2012. (EU) nr 1025/2012.

2. Så snart den behöriga europeiska 
standardiseringsorganisationen har 
antagit den europeiska standarden för den 
semantiska datamodellen för 
kärnelementen i en elektronisk faktura 
och kommissionen har kontrollerat att 
standarden överensstämmer med begäran, 
ska kommissionen inom sex månader 
testa tillämpningen av standarden i 
praktiken, så som den kommer att finnas 
att tillgå för och användas av 
slutanvändare. Därvid ska kommissionen 
ta särskild hänsyn till respekten för 
kriterierna ändamålsenlighet, 
användarvänlighet och eventuella 
genomförandekostnader i enlighet med 
punkt 1 andra stycket. Inom en månad 
efter det att testförfarandet har avslutats 
ska kommissionen lägga fram en 
testrapport för Europaparlamentet och 
rådet.

3. Kommissionen kan avstå från 
testförfarandet om kommissionen eller 
den behöriga 
standardiseringsorganisationen redan 
under arbetet med att utarbeta 
standarden, i enlighet med punkt 1, har 
kontrollerat att tillämpningen av 
standarden i praktiken, enligt vad som 
avses i punkt 2, uppfyller de relevanta 
kraven.

2. Om den europeiska standard som har 
utarbetats till följd av den begäran som 
avses i punkt 1 uppfyller kraven i denna, 
ska kommissionen offentliggöra 
hänvisningen till denna europeiska 
standard i Europeiska unionens officiella 
tidning.

4. Om den europeiska standard som har 
utarbetats i enlighet med den begäran som 
avses i punkt 1 uppfyller kraven i denna 
och om en testfas i enlighet med punkt 2 
eller 3 har avslutats, ska kommissionen 
anta en genomförandeakt i vilken den ska 
ange att standarden uppfyller kraven i 
begäran och att kommissionen beslutar 
att offentliggöra hänvisningen till denna 
europeiska standard i Europeiska unionens 
officiella tidning. Om punkt 2 tillämpas 
ska kommissionen anta 
genomförandeakten senast nio månader 
efter det att den berörda 
standardiseringsorganisationen antog 
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standarden, och om punkt 3 tillämpas 
senast tre månader efter det att den 
berörda standardiseringsorganisationen 
antog standarden. 

5. De genomförandeakter som avses i 
punkterna 1 och 4 ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 5a.3.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a

Formella invändningar mot den 
europeiska standarden

1. Om en medlemsstat eller 
Europaparlamentet anser att den 
europeiska standarden inte helt uppfyller 
de krav som anges i artikel 3.1 och i 
bilagan ska kommissionen underrättas 
om detta tillsammans med en detaljerad 
förklaring, och kommissionen ska, efter 
samråd med den kommitté som avses i 
artikel 5a, besluta

a) att offentliggöra, inte offentliggöra 
eller delvis offentliggöra hänvisningar till 
den berörda europeiska standarden i 
Europeiska unionens officiella tidning,

b) att behålla, delvis behålla eller dra 
tillbaka hänvisningarna till den berörda 
europeiska standarden i Europeiska 
unionens officiella tidning.

2. Kommissionen ska på sin webbplats 
offentliggöra information om de 
europeiska standarder som har blivit 
föremål för ett sådant beslut som avses i 
punkt 1.

3. Kommissionen ska underrätta den 
berörda europeiska 
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standardiseringsorganisationen om det 
beslut som avses i punkt 1 och, om så 
krävs, begära en översyn av den berörda 
europeiska standarden.

4. Det beslut som avses i punkt 1 a i denna 
artikel ska antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
5a.2.

5. Det beslut som avses i punkt 1 b i denna 
artikel ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
5a.3.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b

Underhåll och vidareutveckling av den 
europeiska standarden

Kommissionen kan begära att den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen 
omarbetar den europeiska standarden för 
den semantiska datamodellen för 
kärnelementen i en elektronisk faktura. 
Denna begäran ska göras i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 3.1. De 
tidsfrister som föreskrivs i artikel 3.1 ska 
inte tillämpas. Kommissionen ska i sin 
begäran fastställa tidsfristen för 
antagande av den omarbetade europeiska 
standarden.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 3c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3c

Ändring av kraven för den europeiska 
standarden

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 5b 
med avseende på ändringar av de krav 
som anges i artikel 3.1 och i bilagan i 
detta direktiv för den europeiska 
standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnelementen i en 
elektronisk faktura.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter inte vägrar att ta 
emot elektroniska fakturor som 
överensstämmer med den europeiska 
standard till vilken en hänvisning har 
offentliggjorts i enlighet med artikel 3.2.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter kan ta emot och 
behandla elektroniska fakturor som 
överensstämmer med den europeiska 
standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnelementen i en 
elektronisk faktura till vilken en 
hänvisning har offentliggjorts i enlighet 
med artikel 3.4. En vägran får inte 
motiveras endast med att fakturan inte 
uppfyller andra tekniska krav.
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Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a

Uppgiftsskydd

1. Tillämplig unionslagstiftning och 
nationell lagstiftning om uppgiftsskydd 
ska inte påverkas av detta direktiv. Sådan 
lagstiftning ska även tillämpas på 
elektronisk fakturering.

2. Om inget annat anges i 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning och utan att det påverkar 
lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 13 i 
direktiv 95/46/EG får personuppgifter 
användas enbart för elektronisk 
fakturering eller för andra ändamål som 
är förenliga med detta.

3. Utan att detta påverkar lämpliga 
skyddsåtgärder enligt artikel 13 i 
direktiv 95/46/EG ska medlemsstaterna se 
till att tillvägagångssätten för att med 
hänsyn till öppenhet och redovisning 
offentliggöra personuppgifter som samlats 
in vid elektronisk fakturering 
överensstämmer med offentliggörandets 
ändamål och med principen om 
integritetsskydd.

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på rekommendationerna i Europeiska datatillsynsmannens 
yttrande av den 11 november 2013.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpningen av bestämmelserna i rådets 
direktiv 2006/112/EG.

utgår

Motivering

Den valda formuleringen är otydlig. Det vore bättre att i den berörda artikeln, som orsakar 
konflikt mellan de båda rättsakterna, uttryckligen ange vilken rättsakt som har företräde i 
detta specifika sammanhang. Den allmänna hänvisningen till mervärdesskattedirektivet 
kommer att integreras i skälen och artikel 3.2.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a

Kommittéförfaranden

1. Kommissionen ska biträdas av den 
kommitté som inrättats genom 
Europaparlamentet och rådets 
förordning (EU) nr 1025/201211b.

1a. Denna kommitté ska vara en kommitté 
i den mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i Europaparlamentet och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas11c.

3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

___________________
11b EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.
11c EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.



RR\1014412SV.doc 29/36 PE521.724v02-00

SV

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater ska senast 48 månader 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft 
sätta i kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa det. De ska 
till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

1. Medlemsstater ska senast [51 månader 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft]
sätta i kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa det. De ska 
omedelbart informera kommissionen om 
detta.

Medlemsstaterna får föreskriva att dessa 
lagar och andra författningar ska 
tillämpas på lokala och regionala statliga 
myndigheter och upphandlande enheter 
från och med första dagen i den 
sextiosjunde månaden räknat från dagen 
för detta direktivs ikraftträdande. 

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv. Kommissionen ska 
underrätta de övriga medlemsstaterna om 
detta.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska granska effekterna av Kommissionen ska granska effekterna av 
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detta direktiv på den inre marknaden och 
på införandet av elektronisk fakturering vid 
offentlig upphandling och senast den 
30 juni 2023 överlämna en rapport om 
detta till Europaparlamentet och rådet. 
Rapporten ska vid behov åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.

detta direktiv på den inre marknaden och 
på införandet av elektronisk fakturering vid 
offentlig upphandling och senast den 
30 juni 2021 överlämna en rapport om 
detta till Europaparlamentet och rådet. 
Rapporten ska vid behov åtföljas av en 
kostnadsnyttoanalys med avseende på 
behovet av ytterligare åtgärder.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Bilaga (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga

Krav på den semantiska datamodellen: 
kärnelementen i den elektroniska 

fakturan

1. Datum för utfärdande av fakturan.

2. Ett löpnummer – baserat på en eller 
flera serier – som entydigt identifierar 
fakturan.

3. Det registreringsnummer för 
mervärdesskatt som avses i artikel 214 i 
direktiv 2006/112/EG och under vilket den 
beskattningsbara personen har utfört 
leveransen av varor eller 
tillhandahållandet av tjänster.

4. Det registreringsnummer för 
mervärdesskatt som avses i artikel 214 i 
direktiv 2006/112/EG och under vilket 
förvärvaren har erhållit en leverans av 
varor eller ett tillhandahållande av 
tjänster för vilken eller vilket han eller 
hon är betalningsskyldig för 
mervärdesskatt, eller en sådan leverans av 
varor som avses i artikel 138 i direktiv 
2006/112/EG.

5. Den beskattningsbara personens och 
förvärvarens fullständiga namn och 
adress.
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6. De levererade varornas mängd och art 
eller de tillhandahållna tjänsternas 
omfattning och art.

7. Det datum då leveransen av varor eller 
tillhandahållandet av tjänster utförs eller 
slutförs eller det datum då den 
förskottsbetalning som avses i 
artikel 220.4 och 220.5 i 
direktiv 2006/112/EG erläggs, om ett 
sådant datum kan fastställas och skiljer 
sig från datumet för fakturans 
utfärdande.

8. Beskattningsunderlaget för varje 
skattesats eller undantag från skatteplikt, 
priset per enhet, exklusive mervärdesskatt, 
samt eventuell prisnedsättning eller rabatt 
om dessa inte är inkluderade i priset per 
enhet.

9. Tillämpad mervärdesskattesats.

10. Den mervärdesskatt som ska betalas, 
såvida inte en särskild ordning tillämpas 
för vilken direktiv 2006/112/EG utesluter 
en sådan uppgift.

11. Vid undantag från skatteplikt eller när 
förvärvaren är betalningsskyldig för 
mervärdesskatt, hänvisning till den 
tillämpliga bestämmelsen i direktiv 
2006/112/EG eller motsvarande nationella 
bestämmelse eller en hänvisning om att 
leveransen av varor eller 
tillhandahållandet av tjänster är 
undantagna från skatteplikt eller föremål 
för förfarandet för omvänd 
skattskyldighet.

12. Vid leveranser av nya transportmedel 
på de villkor som anges i artikel 138.1 och 
138.2 a i direktiv 2006/112/EG, de 
uppgifter som avses i artikel 2.2 b i 
direktiv 2006/112/EG.

13. Vid tillämpning av den särskilda
ordningen för resebyråer, hänvisning till 
artikel 306 i direktiv 2006/112/EG eller 
motsvarande nationella bestämmelser 
eller en hänvisning om att denna ordning 
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tillämpats.

14. Vid tillämpning av någon av de 
särskilda ordningarna för begagnade 
varor, konstverk, samlarföremål och 
antikviteter, hänvisning till artikel 313, 
326 eller 333 i direktiv 2006/112/EG eller 
motsvarande nationella bestämmelser 
eller en hänvisning om att en av dessa 
ordningar tillämpats.

15. Om den beskattningsbara personen är 
en skatterepresentant i den mening som 
avses i artikel 204 i direktiv 2006/112/EG, 
registreringsnumret för mervärdesskatt i 
den mening som avses i artikel 214 i 
direktiv 2006/112/EG och 
skatterepresentantens fullständiga namn 
och adress.
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MOTIVERING

I: Inledning

Syftet med direktivet är möjliggöra interoperabilitet i e-fakturering i samband med offentlig 
upphandling. 

Det är en lovvärd målsättning. 

Denna åtgärd innebär ett viktigt steg på vägen mot en papperslös offentlig förvaltning. 
Användningen av e-fakturor inom offentlig upphandling, liksom främjande av elektroniskt 
baserade upphandlingsförfaranden generellt, bör stödjas. Parlamentet pekade redan i sin 
resolution av den 20 april 2012 på risken för marknadsfragmentering till följd av det ökande 
antalet nationella regler om e-fakturering, liksom på vikten av interoperabla lösningar för e-
fakturering. Även rådet betonade nyligen i sina slutsatser att det är viktigt att driva på 
utvecklingen av en användarvänlig digital inre marknad, och e-fakturering vid offentlig 
upphandling utgör en central del i detta.

I dag existerar ett flertal icke-kompatibla standarder för e-fakturering i olika medlemsstater. 
Detta leder till problem vid gränsöverskridande fakturering, bland annat inom ramen för 
offentlig upphandling. Många medlemsstater och även stora företag har redan tagit fram 
tekniska lösningar som grundar sig på deras egna eller nationella standarder, men dessa är inte 
kompatibla med andra medlemsstaters lösningar.

De många olika kraven, standarderna, nätverken och reglerna för e-fakturering är alltför 
komplicerade för företagen och leder till osäkerhet angående rättsläget, eftersom det inte går 
att utgå från att en elektronisk faktura kommer att godtas i en annan medlemsstat. Avsaknaden 
av en gemensam europeisk standard tvingar företagen att iaktta olika standarder för varje 
marknad. Detta ökar driftskostnaderna och leder i slutändan till högre priser.

II: Direktivet

De befintliga svårigheterna skapar hinder för marknadstillträdet som måste undanröjas. På 
grund av bristen på interoperabilitet väljer företagen i dag att helst inte delta i 
gränsöverskridande upphandlingar, vilket minskar konkurrenskraften och hämmar den inre 
marknaden.

Medlemsstaternas olika tekniska lösningar förvärrar interoperabilitetsproblemet. Målet för 
förslaget till direktiv, vars rättsliga grund är artikel 114 i EUF-fördraget, är att lösa 
interoperabilitetsproblem i samband med gränsöverskridande e-fakturering genom att inrätta 
en europeisk standard – en riktad åtgärd för att underlätta gränsöverskridande fakturering. 
Eftersom direktivet inte föreskriver en obligatorisk europeisk standard utan en samordning av 
nationella standarder genom den nya standarden, och eftersom interoperabiliteten inte kan 
uppnås på nationell nivå, iakttas både proportionalitetsprincipen och subsidiaritetsprincipen.

Direktivet fastställer ingen fullständig harmonisering av de nationella systemen för e-
fakturering. Dessa ska bibehållas och utvecklingen av nationella datamodeller ska inte 
påverkas negativt.
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1) I stället föreskrivs det i direktivet att kommissionen, i linje med 
standardiseringsförordningen (förordning (EG) nr 1025/2012), ska ge den europeiska 
standardiseringsorganisationen i uppdrag att utarbeta en ny europeisk standard för en 
semantisk datamodell för elektroniska fakturor.

Syftet med den europeiska standarden för en semantisk datamodell är att göra de olika 
nationella standarderna kompatibla. Detta ska möjliggöra kommunikation och tillordning av 
fakturainnehållet (termer och deras innebörder) mellan de olika systemen för e-fakturor.

På så sätt ska upphandlande myndigheter och leverantörer så billigt och enkelt som möjligt 
kunna utfärda och motta fakturor i samband med offentliga upphandlingar.

2) Vidare ska enligt direktivet medlemsstaterna inom 48 månader efter det att direktivet trätt i 
kraft säkerställa att upphandlande myndigheter och enheter kan behandla e-fakturor som 
uppfyller den europeiska standarden. Vid tillämpning av standarden är det endast mottagarna 
som är ålagda att ta emot och behandla elektroniska fakturor. De som fakturerar ska däremot 
kunna välja om, och då på grundval av vilken standard, de vill sända en elektronisk faktura 
eller en faktura i pappersformat.

Medlemsstaterna ska ge upphandlande myndigheter och enheter nödvändigt stöd så att dessa 
kan tillämpa den europeiska standarden. Dessutom bör företagen, särskilt små och medelstora 
företag, ges utbildning eftersom de har bäst möjligheter att dra nytta av de förenklingar som 
detta direktiv medför.

III: Ändringsförslagen

Förfarandet för utarbetandet av den nya europeiska standarden bygger på förordning (EU) nr 
1025/2012 om europeisk standardisering. Enligt denna måste kraven avseende standarder 
fastställas i unionens berörda harmoniseringslagstiftning. I förslaget till direktiv tas dock inga 
krav på standardens innehåll upp på vilkas grund ett standardiseringsförfarande skulle kunna 
genomföras. Lagstiftaren kan inte förväntas godkänna ett mandat som saknar konkreta krav på 
innehållet. 

Därför preciseras de kärnelement som ska ingå i en elektronisk faktura i en ny bilaga, i 
överensstämmelse med bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet.

Dessutom vore det lämpligt att fastställa en tidsfrist på 30 månader för utarbetandet av 
standarden. 

Därefter kommer standardens praktiska tillämpning och användarvänlighet att testas under en 
testfas, särskilt huruvida den fungerar, är lätt att använda samt kan införas till låg kostnad för 
upphandlande myndigheter och enheter. Dessutom måste medlemsstaterna ge sitt 
godkännande.

Först därefter bör standarden offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen bör ges befogenhet att anta genomförandeakter för att upprätthålla och skydda 
standarden framöver och för att precisera tillordningen av lämpliga tekniska format.

Tidsfristen för genomförandet av direktivet bör vara bunden till offentliggörandet av 
standarden. För att ge tillräckligt med tid för de nödvändiga tekniska, organisatoriska och 
ekonomiska anpassningarna vore det lämpligt att fastställa en successiv tidsfrist för 
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genomförande på 18 månader för centrala statliga myndigheter och 36 månader för lokala och 
regionala upphandlande myndigheter.
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