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Изменение 34
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле

Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) За да се гарантират еднакви 
условия за прилагане на настоящата
директива, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета2a.
____________
2a Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите-
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията (ОВ L 55, 
28.2.2011 г., стр. 13).

Or. de

Изменение 35
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Комисията следва да прилага 
съответните разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 

(6) Комисията следва да прилага 
съответните разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
европейската стандартизация3, за да 
поиска от съответната европейска 
организация за стандартизация да 
изработи европейски стандарт за 
семантичен модел на данните от 
основната електронна фактура. В своето 
искане до съответната европейска 
организация за стандартизация 
Комисията следва да изиска този 
европейски стандарт да бъде 
технологично неутрален, за да се 
избегне всякакво нарушаване на 
конкуренцията. Тъй като електронните 
фактури може да съдържат лични 
данни, Комисията следва също така да 
изиска този европейски стандарт да 
гарантира защитата на личните данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни4. В допълнение към тези 
минимални изисквания в своето 
искане до съответната европейска 
организация за стандартизация 
Комисията следва да определи 
допълнителни изисквания за 
съдържанието на европейския 
стандарт и краен срок за неговото 
приемане.

Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
европейската стандартизация3, за да 
поиска от съответната европейска 
организация за стандартизация да 
изработи европейски стандарт за 
семантичен модел на данните от 
основната електронна фактура. В своето 
искане до съответната европейска 
организация за стандартизация 
Комисията следва да изиска този 
европейски стандарт да бъде 
технологично неутрален, за да се 
избегне всякакво нарушаване на 
конкуренцията. Тъй като електронните 
фактури може да съдържат лични 
данни, Комисията следва също така да 
изиска този европейски стандарт да 
гарантира защитата на личните данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни4 и с принципите за 
защита на личните данни още при 
проектирането („data protection by 
design“), на пропорционалността, 
както и на свеждане на данните до 
минимум. В допълнение, стандартът 
трябва да бъде приложим и за
малките и средните предприятия, 
както и за по-малките възлагащи 
органи и възложители, които 
разполагат с ограничен персонал и 
ограничени финансови средства, без 
да ги натоварва в по-голяма степен. 
Освен това стандартът трябва да 
може да се прилага и в търговските 
сделки между частните 
предприятия, за да се избегнат 
допълнителни разходи. Накрая, 
стандартът трябва да бъде 
съвместим с актуалните 
международни стандарти, за да се 
избегнат техническите бариери за 
достъп до пазара за доставчици от 
трети страни. 
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__________________ __________________
3 ОВ L 316 от 14.11.2012 г., стр. 12. 3 ОВ L 316 от 14.11.2012 г., стр. 12.
4 ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31. 4 ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31.

Or. de

(вж. изменение на член 3, параграф 1)

Обосновка

Настоящата директива следва да посочи по-точни норми по отношение на мандата, 
предоставен от Комисията на европейския орган по стандартизация. Например 
новият стандарт трябва да вземе предвид специфичните потребности на малките и 
средните предприятия, както и на по-малките възложители, които разполагат с 
ограничен персонал и ограничени финансови средства. Критериите за защита на 
данните следва да се допълнят по смисъла на препоръките на Европейския надзорен 
орган по защита на данните.

Изменение 36
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Комисията следва да прилага 
съответните разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
европейската стандартизация3, за да 
поиска от съответната европейска 
организация за стандартизация да 
изработи европейски стандарт за 
семантичен модел на данните от 
основната електронна фактура. В своето 
искане до съответната европейска 
организация за стандартизация 
Комисията следва да изиска този 
европейски стандарт да бъде 
технологично неутрален, за да се 
избегне всякакво нарушаване на 
конкуренцията. Тъй като електронните 
фактури може да съдържат лични 

(6) Комисията следва да прилага 
съответните разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
европейската стандартизация3, за да 
поиска от съответната европейска 
организация за стандартизация да 
изработи европейски стандарт за 
семантичен модел на данните от 
основната електронна фактура. В своето 
искане до съответната европейска 
организация за стандартизация 
Комисията следва да изиска този 
европейски стандарт да бъде 
технологично неутрален, за да се 
избегне всякакво нарушаване на 
конкуренцията. Тъй като електронните 
фактури може да съдържат лични 
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данни, Комисията следва също така да 
изиска този европейски стандарт да 
гарантира защитата на личните данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни4. В допълнение към тези 
минимални изисквания в своето искане 
до съответната европейска организация 
за стандартизация Комисията следва да 
определи допълнителни изисквания за 
съдържанието на европейския стандарт 
и краен срок за неговото приемане.

данни, Комисията следва също така да 
изиска този европейски стандарт да 
вземе предвид защитата на личните 
данни в съответствие с 
Директива 95/46/ЕО от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни4. В допълнение към тези 
минимални изисквания в своето искане 
до съответната европейска организация 
за стандартизация Комисията следва да 
определи допълнителни изисквания за 
съдържанието на европейския стандарт 
и краен срок за неговото приемане.

__________________ __________________
3 ОВ L 316 от 14.11.2012 г., стр. 12. 3 ОВ L 316 от 14.11.2012 г., стр. 12.
4 ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31. 4 ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31.

Or. en

Обосновка

Един стандарт не може да гарантира защитата на личните данни; това зависи от 
процедурата, хората и системите, свързани с управлението и съхраняването на 
данни. Един стандарт може да допринесе за по-лесно установяване на личните данни. 

Изменение 37
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се отговори на 
технологичния напредък и промените 
в законодателството, на Комисията 
следва да се предоставят правомощия 
съгласно член 290 от Договора за
функционирането на Европейския 
съюз да приема актове относно 
съгласуването на посочените в 
настоящата директива изисквания с
европейския стандарт за семантичен 
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модел на данните от основните 
елементи на електронната фактура. 
От особено значение е Комисията в 
хода на своите подготвителни 
работи да провежда съответни 
консултации, също и на равнище 
експерти. При подготовката и 
изготвянето на делегирани актове 
Комисията следва да гарантира, че 
съответните документи се 
предоставят своевременно и по 
подходящ начин едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 38
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Европейският стандарт за 
семантичен модел на данните от 
основната електронна фактура следва да 
се основава на съществуващите 
спецификации, включително по-
специално онези, разработени от 
европейски или международни 
организации като CEN (CWA 16356 и 
CWA 16562), ISO (финансова фактура 
въз основа на методология ISO 20022) и 
UN/CEFACT (CII V. 2.0). Стандартът 
следва да не налага използването на 
електронни подписи. Този европейски 
стандарт следва да определи 
семантични елементи на данните, 
отнасящи се в частност до 
допълнителни данни за продавача и 
купувача, идентификатори на процеса, 
елементи на фактурата, подробни данни 
за позициите във фактурата, 
информация за доставките, банкова 
информация и условия. Той също следва 

(7) Европейският стандарт за 
семантичен модел на данните от 
основната електронна фактура следва да 
се основава на съществуващите 
спецификации, включително по-
специално онези, разработени от 
европейски или международни 
организации като CEN (CWA 16356 и 
CWA 16562), ISO (финансова фактура 
въз основа на методология ISO 20022) и 
UN/CEFACT (CII V. 2.0). Стандартът 
следва да не налага използването на 
електронни подписи. При 
упражняването на мандата 
компетентната организация за 
стандартизация следва освен това да 
се съобрази с мащабни пилотни 
проекти, които се изпълняват във 
връзка с Програмата за подпомагане 
на Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации, 
както и със спецификациите на други 
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да е съвместим със съществуващите 
стандарти за плащания, за да може да се 
извършва автоматична обработка на 
плащанията.

важни органи и организации относно 
електронното фактуриране. Този 
европейски стандарт следва да определи 
семантични елементи на данните, 
отнасящи се в частност до 
допълнителни данни за продавача и 
купувача, идентификатори на процеса, 
елементи на фактурата, подробни данни 
за позициите във фактурата, 
информация за доставките, банкова 
информация и условия. Той също следва 
да е съвместим със съществуващите 
стандарти за плащания, за да може да се 
извършва автоматична обработка на 
плащанията.

Or. en

Обосновка

С настоящото се допринася за това при изготвянето на новия стандарт да се вземе 
предвид вече свършената предварителна работа и утвърдените практики, за да бъде 
стандартът по-лесно приложим и по-целесъобразен.

Изменение 39
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) След приемането на новия 
европейски стандарт от Комисията, 
в съответствие с процеса на 
стандартизация на европейско 
равнище, Комисията следва да 
изпробва стандарта на практика. 
През този пробен период Комисията 
следва да опише и провери 
прилагането на стандарта от страна 
на крайния потребител. При това 
Комисията следва да обърне по-
специално внимание на удобството за 
ползване и целесъобразността и да 
калкулира възможните разходи във 
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връзка с транспонирането.

Or. de

Изменение 40
Биргит Колин-Ланген, Хайде Рюле

Предложение за директива
Съображение 7б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) За да могат също така и малките 
и средните предприятия да се 
възползват от електронното 
фактуриране при обществените 
поръчки, европейският стандарт 
следва да бъде разбираем, удобен и 
лесен за ползване.

Or. de

Изменение 41
Биргит Колин-Ланген, Хайде Рюле

Предложение за директива
Съображение 7в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) В рамките на транспонирането 
държавите членки следва да вземат 
предвид потребностите на малките и 
средните предприятия и на по-
малките възложители и да 
предоставят необходимата подкрепа 
както на възлагащите органи и 
възложителите, така и на 
доставчиците, за да може да се 
ползва новият европейски стандарт. 
Освен това следва да се предвидят 
образователни проекти, по-специално 
за малките и средните предприятия.
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Or. de

Изменение 42
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Европейските организации за 
стандартизация проверяват редовно 
европейския стандарт и при 
необходимост го актуализират с цел 
адаптиране към техническите 
разработки. С оглед на темпото, с 
което се появяват нови разработки в 
ИКТ сектора, Комисията може да 
възложи на компетентната 
организация за стандартизация 
редовно да проверява и актуализира 
стандарта, за да се интегрират 
новите разработки и да се гарантира 
дългосрочна оперативна 
съвместимост.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да повиши целесъобразността на стандарта и да 
поддържа неговата актуалност.

Изменение 43
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Възлагащите органи и 
възложителите следва да не отказват да 
приемат електронни фактури, които 
отговарят на общия европейски 

(9) Възлагащите органи и 
възложителите следва да не отказват да 
приемат електронни фактури, които 
отговарят на общия европейски 
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стандарт под претекст, че не изпълняват 
други технически изисквания (например 
национални или секторни специфични 
изисквания).

стандарт под претекст, че не изпълняват 
други технически изисквания (например 
национални или секторни специфични 
изисквания). Въпреки това
възлагащите органи и 
възложителите следва да имат 
правото преди плащане на 
електронната фактура да проверят 
верността на съдържанието на 
всички детайли в търговската сделка. 
Задължението да не се отказва 
електронна фактура в съответствие 
с настоящата директива не 
накърнява член 4 от Директива 
2011/7/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета относно борбата със 
забавяне на плащането по търговски 
сделки.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да внесе яснота, че задължението за признаване на 
електронни фактури се отнася само до техническите стандарти. Директивата не 
засяга и не отменя валидността на другите търговски аспекти, като например 
въпроса дали фактурата е валидна сама по себе си.

Изменение 44
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В своето становище от 11
ноември 2013 г. Европейският 
надзорен орган за защита на данните 
публикува своите препоръки за 
гарантиране на достатъчна защита 
на личните данни при прилагане на 
настоящата директива. Тези 
препоръки следва да се вземат под 
внимание от страна на възлагащите 
органи и възложители при 
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разработването на стандарта и при 
обработката на личните данни. По-
специално, следва да се внесе яснота 
за това, че съществуващите закони за 
защита на личните данни се 
прилагат и в сферата на 
електронното фактуриране и че 
публикуването на лични данни за 
целите на прозрачността и 
отчетността трябва да бъде 
съобразено по адекватен начин със 
защита на правото на личен живот.

Or. de

(вж. измененията на член 3, параграф 1 и член 4a))

Обосновка

Обработката на електронните фактури изисква обработване също и на лични данни. 
Защитата на данните следователно играе важна роля в електронното фактуриране.

Изменение 45
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на електронните 
фактури, получени от възлагащи органи 
и възложители и издадени във връзка с 
изпълнението на договори, възложени в 
съответствие с Директива [заменила 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 31 март 
2004 г. относно координирането на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги5], Директива 
[заменила Директива 2004/17/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на поръчки 

(10) Настоящата директива следва да се 
прилага по отношение на електронните 
фактури, получени от възлагащи органи 
и възложители и издадени и предадени 
във връзка с изпълнението на договори, 
възложени в съответствие с Директива 
[заменила Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, 
доставки и услуги5], Директива 
[заменила Директива 2004/17/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на поръчки 



AM\1009911BG.doc 13/43 PE523.101v01-00

BG

от възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги6] или Директива 2009/81/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на някои 
поръчки за строителство, доставки и 
услуги от възлагащи органи или 
възложители в областта на отбраната и 
сигурността и за изменение на 
директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО7.

от възложители, извършващи дейност в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетиката, транспорта и пощенските 
услуги6] или Директива 2009/81/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 юли 2009 г. относно координирането 
на процедурите за възлагане на някои 
поръчки за строителство, доставки и 
услуги от възлагащи органи или 
възложители в областта на отбраната и 
сигурността и за изменение на 
директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО7. 
Възлагащите органи и 
възложителите обаче не следва да 
бъдат задължени съгласно 
настоящата директива да приемат 
електронни фактури, когато в името 
на сигурността считат за 
необходимо да използват формуляри 
за фактури или да въведат други 
бланки за калкулиране, които не са в 
съответствие с посочените в 
настоящата директива разпоредби. 
Освен това изключение правят и 
поръчки, възложени съгласно член 16 
от Директива 2009/81/ЕО, тъй като 
спрямо тях има специфични 
изисквания, регламентирани от
техническите спецификации и 
отчети.

__________________ __________________
5 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. 5 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
6 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1. 6 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.
7 ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76. 7 ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение следва да се даде ясна представа, че тук става дума за 
електронни фактури, които след това се предават по електронен път; с втората 
част на изменението се посочва на първо място, че от време на време и в определени 
случаи могат да възникнат изисквания, свързани със сигурността (например, ако 
фактурите трябва да се изпратят по куриер или трябва да се използват специфични 
и сигурни пътища на предаване), които не са в съответствие с посочените в 
настоящата директива разпоредби.
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Изменение 46
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Настоящата директива не 
засяга прилагането на член 346 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Ако изпълнението 
на дадена поръчка се категоризира 
като поверително или ако 
изпълнението й съгласно актуалните 
в конкретната държава членка 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби е 
свързано с особени мерки за сигурност
и ако държавата членка е 
констатирала, че съответните 
основни интереси не могат да бъдат 
гарантирани с по-малко радикални 
мерки, възлагащите органи и 
възложителите могат, освен това, да 
вземат решение да въведат 
специални, непредвидени в 
настоящата директива отчетни 
формуляри за определена поръчка. В 
тези случаи възлагащите органи и 
възложителите следва да включат 
тези формуляри в документацията на 
поръчката.

Or. en

Обосновка

Тук става дума за алтернативно предложение към изменението към Съображение 10 
на Малкълм Харбър. То засяга дерогациите към директивите за възлагане на 
обществени поръчки на ЕС, които следва да се прилагат още преди възлагането.

Изменение 47
Биргит Колин-Ланген, Хайде Рюле
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Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) В рамките на транспонирането 
държавите членки следва да вземат 
предвид, че приетите в съответствие 
с европейския стандарт електронни 
фактури се приемат също и от други 
институции за по-нататъшна 
обработка от вътрешно 
административен характер 
(например при заявления за отпускане 
на безвъзмездни средства).

Or. de

Изменение 48
Биргит Колин-Ланген, Хайде Рюле

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Директивата следва да 
задължава единствено получателите, 
т.е. възлагащите органи, 
централните органи за обществени 
поръчки и възложителите, да 
приемат и обработват електронни 
фактури. За разлика от това лицето, 
което издава фактура, следва да има 
избор дали да издаде своята фактура 
посредством европейския стандарт, 
националните или други технически 
стандарти или на хартиен носител.

Or. de

Изменение 49
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле
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Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се даде възможност на 
възлагащите органи и възложителите да 
предприемат след създаването на 
европейски стандарт необходимите 
технически мерки, за да се съобразят с 
разпоредбите на настоящата директива, 
срокът за транспонирането от 48 месеца 
е обоснован.

(18) С цел да се даде възможност на 
възлагащите органи и възложителите да 
предприемат след създаването на 
европейски стандарт необходимите 
технически мерки, за да се съобразят с 
разпоредбите на настоящата директива, 
срокът за транспонирането от 18 месеца 
след публикуването на европейския 
стандарт в Официален вестник на 
Европейския съюз е обоснован.
Централните държавни органи и 
централните органи за обществени 
поръчки би следвало да прилагат 
разпоредбите на настоящата
директива, транспонирани от 
държавите членки, 18 месеца след 
нейното влизане в сила. Регионалните
възлагащи органи и възложители би 
следвало да прилагат тези разпоредби 
36 месеца след влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. de

Изменение 50
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се даде възможност на 
възлагащите органи и възложителите да 
предприемат след създаването на 
европейски стандарт необходимите 
технически мерки, за да се съобразят с 
разпоредбите на настоящата директива, 
срокът за транспонирането от 48 месеца 
е обоснован.

(18) С цел да се даде възможност на 
възлагащите органи и възложителите да 
предприемат след създаването на 
европейски стандарт необходимите 
технически мерки, за да се съобразят с 
разпоредбите на настоящата директива, 
срокът за транспонирането от 12 месеца 
за централните държавни органи и 
централните органи за обществени 
поръчки и от 24 месеца за 
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регионалните възлагащи органи и 
възложители след публикуването на 
стандарта е обоснован. 

Or. de

Обосновка

(Вж. изменението на член 6, параграф 1): Авторът подкрепя предложението на 
докладчика за различни срокове за прилагане, което взема под внимание специфичните 
потребности на по-малките възложители, но счита сроковете за прекалено дълги. 
Тъй като стандартът ще съдържа само списък на необходимите за електронната 
фактура елементи от базата данни, то можем да разчитаме на относително ниски 
разходи за адаптация на възлагащите органи и възложители. Така по-кратките 
срокове за прилагане изглеждат реалистични.

Изменение 51
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле

Предложение за директива
Съображение 18б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) Хармонизирането на 
електронното фактуриране е в 
съответствие с развитието на 
единно право на ЕС, както и на 
национално и международно право за 
електронни обществени поръчки в 
Съюза.

Or. de

Изменение 52
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле

Предложение за директива
Съображение 19б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Средствата от структурните 
фондове, предвидени да се използват 
за подпомагане на внедряването на 
електронното възлагане на 
обществени поръчки в Европа, би 
следвало да стимулира и прилагането 
на електронното фактуриране при 
обществените поръчки.

Or. de

Изменение 53
Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Беше проведена консултация с 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните в съответствие с 
член 28, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 45/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета11a и на 11
ноември 2013 г. той излезе със 
становище.
_____________
11a Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2000 г. относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Or. de
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Изменение 54
Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се прилага за 
електронните фактури, издавани във 
връзка с изпълнението на договори, 
възложени в съответствие с Директива 
[заменила Директива 2004/18/ЕО], 
Директива [заменила Директива 
2004/17/ЕО] или Директива 2009/81/ЕО.

Настоящата директива се прилага за 
електронните фактури, издавани във 
връзка с изпълнението на договори, 
възложени в съответствие с Директива 
[заменила Директива 2004/18/ЕО], 
Директива [заменила Директива 
2004/17/ЕО], Директива 2009/81/ЕО и 
Директивата за концесиите 
[Директива ..].

Or. en

Изменение 55
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се прилага за 
електронните фактури, издавани във 
връзка с изпълнението на договори, 
възложени в съответствие с 
Директива [заменила Директива 
2004/18/ЕО], Директива [заменила 
Директива 2004/17/ЕО] или Директива 
2009/81/ЕО.

Настоящата директива се прилага за 
електронните фактури, издавани във 
връзка с изпълнението на договори, 
които попадат в приложното поле на
Директива [заменила Директива 
2004/18/ЕО], Директива [заменила 
Директива 2004/17/ЕО] или Директива 
2009/81/ЕО.

Ако възлагащите органи и 
възложителите счетат за 
необходимо в името на сигурността 
да използват формуляри за фактури 
или да въведат други бланки за 
калкулиране, които не са в 
съответствие с настоящата 
директива или с член 16 от
Директива 2009/81/EC, член 4 от 
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настоящата директива не се прилага.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се вземат предвид извънредни и възникващи в единични 
случаи специфични изисквания, свързани със сигурността, които могат да се появят 
най-вече тогава, когато Директива 2009/81/ЕО в областта на отбраната и 
сигурността попада в приложното поле на настоящата директива.

Изменение 56
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „електронна фактура“ означава 
фактура, която е издадена и получена в 
какъвто и да било електронен формат;

(1) „електронна фактура“ означава 
фактура, която е издадена, 
предоставена и получена в какъвто и да 
било електронен формат, позволяващ 
електронна обработка;

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се дефинира “електронният” аспект. 

Изменение 57
Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 2 – точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) „централни държавни органи“ са 
централните държавни органи по 
смисъла на член 2, точка 2 от
Директива [заменила Директива 
2004/18/ЕО];
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Or. de

Обосновка

Необходимо адаптиране към новата версия на разпоредбите за различни срокове за 
транспониране, които разпоредби предвиждат за централните органи за възлагане на 
поръчки също срок от 18 месеца.

Изменение 58
Биргит Колин-Ланген

Предложение за директива
Член 2 – точка 4б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) „регионални възлагащи органи“ са 
регионалните възлагащи органи по 
смисъла на член 2, точка 3 от
Директива [заменила Директива 
2004/18/ЕО];

Or. de

Обосновка

Необходимо адаптиране към новата версия на разпоредбите за различни срокове за
транспониране, които разпоредби предвиждат за централните органи за възлагане на 
поръчки също срок от 18 месеца.

Изменение 59
Биргит Колин-Ланген, Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 2 – точка 4в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) „централни органи за обществени 
поръчки“ са централните органи за 
обществени поръчки по смисъла на 
член 2, точка 10 от Директива 
[заменила Директива 2004/18/ЕО]; 

Or. de



PE523.101v01-00 22/43 AM\1009911BG.doc

BG

Обосновка

Необходимо адаптиране към новата версия на разпоредбите за различни срокове за 
транспониране, които разпоредби предвиждат за централните органи за възлагане на 
поръчки също срок от 18 месеца.

Изменение 60
Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изисква европейският 
стандарт за семантичен модел на 
данните от основната електронна 
фактура да бъде неутрален в 
технологично отношение и да 
гарантира защитата на личните 
данни в съответствие с Директива 
95/46/ЕО.

Комисията изисква европейският 
стандарт за семантичен модел на 
данните от основната електронна 
фактура да отговаря най-малкото на 
следните критерии:

a) да бъде неутрален в технологично 
отношение;

б) да взема под внимание
необходимостта от защита на 
личните данни в съответствие с 
Директива 95/46/ЕО;

в) да бъде формулиран така, че да 
може да се прилага в търговските 
сделки между предприятията;
г) да отговаря на актуалните 
международни стандарти за 
електронно фактуриране;
д) да позволява въвеждането на 
целесъобразни, удобни за ползване и 
гъвкави системи за електронно 
фактуриране;
е) да не бъде в противоречие с 
разпоредбите на Директива 
2006/112/ЕО;
ж) да не изисква допълнителни 
разходи.
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Or. en

Изменение 61
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изисква европейският 
стандарт за семантичен модел на 
данните от основната електронна 
фактура да бъде неутрален в 
технологично отношение и да гарантира
защитата на личните данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Комисията изисква европейският 
стандарт за семантичен модел на 
данните от основната електронна 
фактура да съдържа изброените в 
приложението елементи и да 
отговаря най-малкото на следните 
изисквания:
- да бъде неутрален в технологично 
отношение;
- да гарантира защитата на личните 
данни в съответствие с Директива 
95/46/ЕО, както и с принципите за 
защита на личните данни още при 
проектирането („data protection by 
design“), на пропорционалността и на 
свеждане на данните до минимум;
- да взема предвид специфичните 
потребности на малките и средните
предприятия, както и на 
регионалните възлагащи органи и 
възложители;
- да бъде адаптиран за използване в 
търговските сделки между 
предприятията;
- да бъде съвместим с актуалните 
международни стандарти. 

Or. de

Обосновка

(Вж. изменението на съображение 6): Настоящата директива следва да посочи по-
точни норми по отношение на мандата, предоставен от Комисията на европейския 
орган по стандартизация. Например новият стандарт следва да вземе предвид 
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специфичните потребности на малките и средните предприятия, както и на по-
малките възложители, които разполагат с ограничен персонал и ограничени 
финансови средства. Критериите за защита на данните следва да се допълнят по 
смисъла на препоръките на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение 62
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изисква европейският 
стандарт за семантичен модел на 
данните от основната електронна 
фактура да бъде неутрален в 
технологично отношение и да 
гарантира защитата на личните 
данни в съответствие с Директива 
95/46/ЕО.

Комисията изисква европейският 
стандарт за семантичен модел на 
данните от основната електронна 
фактура да отговаря най-малкото на 
следните критерии:

- да бъде неутрален в технологично 
отношение;

- да бъде оперативно съвместим;
- да взема под внимание 
необходимостта от защита на 
личните данни в съответствие с 
Директива 95/46/ЕО, принципа за 
„защита на личния живот още при 
проектирането“ („privacy by design“), 
както и на принципите на 
пропорционалността, на свеждане на 
данните до минимум и на 
ограничаване до предвидената цел;

Or. en

Обосновка

Стандартът следва да държи сметка за утвърдените методи на ИТ дизайна.

Изменение 63
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Рафал Тшасковски
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изисква европейският 
стандарт за семантичен модел на 
данните от основната електронна 
фактура да бъде неутрален в 
технологично отношение и да гарантира 
защитата на личните данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Комисията изисква европейският 
стандарт за семантичен модел на 
данните от основната електронна 
фактура да бъде неутрален в 
технологично отношение и да гарантира 
защитата на личните данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО.
Настоящият стандарт следва да се 
проверява на всеки три години.

Or. pl

Обосновка

Стандартът трябва да отразява възможно най-добре техническия напредък. 

Изменение 64
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Веднага щом съответната 
европейска организация за 
стандартизация приключи 
изработването на европейския 
стандарт за семантичен модел на 
данните от основните елементи на 
електронната фактура и Комисията 
провери съответствието на 
стандарта с искането, Комисията 
изпробва практическото прилагане на 
стандарта във вида, в който се 
предоставя за ползване на крайния 
потребител [особено с оглед на 
критериите за целесъобразност и 
удобство за ползване и с оглед на 
разходите за внедряване] в рамките 
на период от 6 месеца. В рамките на 
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един месец след приключване на 
процедурата за изпитване Комисията 
представя на Европейския парламент
и на Съвета доклад от изпитване във 
връзка с това.

Or. de

Изменение 65
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1a (нов) – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да се откаже от 
процедурата по изпробване, ако 
практическото приложение на 
стандарта е проверено по отношение 
на изискванията от Комисията или 
организацията за стандартизация 
още по време на посоченото в 
настоящия член изработване на 
стандарта.

Or. de

Обосновка

Ако от потребителите е предприето изпробване още по време на изработването на 
стандарта от европейската организация за стандартизация, би могло да се избегне 
повторен пробен период.

Изменение 66
Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато европейският стандарт, 
изготвен в отговор на искането по 

2. Когато европейският стандарт, 
изготвен в отговор на искането по 
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параграф 1, отговаря на посочените в 
искането изисквания, Комисията 
публикува номера на този европейски 
стандарт в Официален вестник на 
Европейския съюз.

параграф 1, отговаря на посочените в 
искането изисквания, Комисията 
публикува номера на този европейски 
стандарт в Официален вестник на 
Европейския съюз с приетия списък на 
синтактичните структури.

Or. en

Изменение 67
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако Комисията установи с акт за 
изпълнение, че европейският 
стандарт, изготвен в рамките на 
посоченото в параграф 1 искане, 
съответства на изискванията, 
изложени в приложението към 
настоящата директива, Комисията 
се разпорежда номерът на стандарта 
да бъде публикуван в Официален 
вестник на Европейския съюз.
Посочените в параграф 1 актове за 
изпълнение се издават в 
съответствие с посочената в член 5a 
параграф 3 процедура по разглеждане.

Or. de

Изменение 68
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Европейският стандарт за 
семантичен модел на данните от 
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основните елементи на 
електронната фактура отговаря на 
разпоредбите на Директива 
2006/112/ЕО на Съвета.

Or. de

Изменение 69
Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
1. Комисията възлага на 
компетентната европейска 
организация за стандартизация да 
състави списък на ограничен брой 
синтактични структури, които 
отговарят на европейския стандарт 
за семантичен модел на данните, и да 
даде препоръки за оперативната 
съвместимост на начините на 
предоставяне, за да се улесни 
прилагането на стандарта за 
семантичен модел на данните.
2. Комисията одобрява посредством 
актове за изпълнение [в
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 5, буква 
а) параграф 2] ограничените списъци 
на синтактичните структури, 
отговарящи на европейския 
стандарт. За да се ограничи броя на 
въведените в списъка синтактични 
структури и да се гарантира 
всеобхватна и дългосрочна 
оперативна съвместимост, на 
Комисията се делегират пълномощия 
да проверява одобрения списък на 
синтактичните структури в 
съответствие с [процедурата по 
консултиране, посочена в член 5, буква 
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а) параграф 2].

Or. en

Изменение 70
Биргит Колин-Ланген, Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Насърчаване и доразвиване на 

европейския стандарт
Комисията може да възложи на 
компетентната европейска 
организация за стандартизация да 
преработи европейския стандарт за 
семантичен модел на данните от 
основните елементи на 
електронната фактура. Възлагането 
на тази поръчка се извършва по 
посочената в член 3, алинея 1 
процедура по разглеждане.

Or. de

Изменение 71
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Делегирани актове

На Комисията се предоставят
правомощия да издава делегирани 
актове съгласно член 5б във връзка с 
измененията на посочените в член 3,
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параграф 2б, член 3а, параграф 1 и в 
приложението към настоящата 
директива изисквания за европейски 
стандарт за семантичен модел на 
данните от основните елементи на 
електронната фактура.

Or. de

Изменение 72
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
възлагащите органи и възложителите не 
отказват да получават електронни 
фактури, които отговарят на 
европейския стандарт, чийто 
референтен номер е публикуван в 
съответствие с член 3, параграф 2.

Държавите членки гарантират, че 
възлагащите органи и възложителите 
могат да получават, обработват и 
няма да отказват по други причини
електронни фактури, които отговарят на 
европейския стандарт за семантичен 
модел на данните от основната 
електронна фактура, чийто 
референтен номер е публикуван в 
съответствие с член 3, параграф 2 и 
които са изготвени в съответствие с 
публикувания съгласно член 3 списък 
на синтактичните структури.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се подобрява като цяло прегледността и сигурността и се 
подчертава, че директивата следва да покрива и синтактичните, и семантичните 
стандарти.

Изменение 73
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 4a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Защита на данните

1. Приложимите разпоредби за 
защита на данните в европейското и 
националните законодателства 
остават незасегнати от настоящата 
директива и също така са в сила в
сферата на електронното 
фактуриране.
2. Ако в европейското или национално
право не е регламентирано друго и 
независимо от адаптираните мерки 
за защита съгласно член 13 от 
Директива 95/46/ЕО личните данни 
могат да се използват изключително 
само за обработка на електронните 
фактури или респективно – за цели, 
свързани с това.
3. Държавите членки гарантират, че 
начините за публикуване на лични 
данни, събрани в рамките на 
електронното фактуриране за 
целите на прозрачността и 
отчетността, независимо от
съответните защитни мерки 
съгласно член 13 от Директива
95/46/ЕО, са в съответствие с целите 
на публикуването и защитата на 
правото на личен живот.

Or. de

Обосновка

Настоящото изменение се основава на препоръките на Европейския надзорен орган по 
защита на данните в неговото становище от 11.11.2013 г.

Изменение 74
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле
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Предложение за директива
Член 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Официални възражения срещу 

европейския стандарт
(1) Ако държава членка или 
Европейският парламент са на 
мнение, че европейският стандарт не 
отговаря напълно на посочените в 
член 3, параграф 2б, член 3а, параграф 
1 и в приложението към настоящата 
директива изисквания, съответната 
държава членка или Европейският 
парламент следва да уведомят
Комисията за това, като приложат
подробно разяснение, и след 
консултация с Комитета съгласно 
член 5а (нов) или след друга 
консултация с експерти в 
съответния сектор Комисията взема 
решение
a) да публикува или не номера на 
съответния европейски стандарт в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или да го публикува с 
ограничения;
б) да остави номера на съответния 
европейски стандарт в Официален 
вестник на Европейския съюз, да го 
остави с ограничения или да го 
зачеркне.
(2) Комисията публикува на своята 
интернет страница информация за 
европейския стандарт, ако той е 
предмет на решението, посочено в 
параграф 1.
(3) Комисията информира 
съответната европейска организация 
за стандартизация за решението, 
посочено в параграф 1, и при нужда 
изисква преработване на съответния 
европейски стандарт.
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(4) Решението, посочено в параграф 1, 
буква а) от настоящия член, се 
приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 5а, параграф 2.
(5) Решението, посочено в параграф 1, 
буква б) от настоящия член, се 
приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 5а, параграф 3.

Or. de

Изменение 75
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Официални възражения 

1. Ако държава членка или 
Европейският парламент са на 
мнение, че европейският стандарт за 
семантичен модел на данните от 
основната електронна фактура не 
отговаря напълно на поставените и 
посочени в член 3, параграф 1, алинея 
2 и в приложението изисквания, 
съответната държава членка или 
Европейският парламент следва да 
уведомят Комисията за това, като 
приложат подробно разяснение, и 
след изслушване на Комитета, 
посочен в член 5б), Комисията взема 
решение:
a) да публикува номера на съответния 
европейски стандарт за семантичен 
модел на данните от основната 
електронна фактура в Официален 
вестник на Европейския съюз, да не го 
публикува или съответно да го 
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публикува с ограничения;
б) да остави номера на съответния 
европейски стандарт за семантичен 
модел на данните от основната 
електронна фактура в Официален 
вестник на Европейския съюз, да го 
остави с ограничения или да го 
премахне от Официален вестник.
2. Комисията информира 
съответната европейска организация 
за стандартизация за решението, 
посочено в параграф 1, и при нужда 
възлага преработване на съответния 
европейски стандарт за семантичен 
модел на данните от основната 
електронна фактура.
3. Решението, посочено в параграф 1, 
буква а) от настоящия член, се 
приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 5б, параграф 2.
4. Решението, посочено в параграф 1, 
буква б) от настоящия член, се 
приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 5б, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Тъй като член 11 от Регламента относно европейската стандартизация се прилага 
единствено при хармонизирани стандарти и следователно новият стандарт за 
електронното фактуриране не попада в неговото приложно поле, трябва да се приеме 
аналогична разпоредба в настоящата директива, за да могат Европейският 
парламент и държавите членки да правят официални възражения срещу новия 
стандарт.

Изменение 76
Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 5a (нов)



AM\1009911BG.doc 35/43 PE523.101v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Процедура на комитология

Комисията се подпомага от 
комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 77
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Разпоредби за прилагане

(1) Комисията се подпомага от 
комитет, създаден с Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета11a.
(2) При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на 
Съвета11б.
(3) При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
____________
11a Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. относно 
европейската стандартизация, за 
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изменение на директиви 89/686/ЕИО и
93/15/ЕИО на Съвета, както и на 
Директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 
95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 
2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и
2009/105/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна 
на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на 
Решение № 1673/2012/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12) 
11б Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията (ОВ L 55, 
28.2.2011 г., стр. 13).

Or. de

Обосновка

Адаптиране към въвеждането на актовете за изпълнение. Създаденият съгласно член 
22, параграф 1 от Регламент (ЕС) 1025/2012 комитет е същият, с който беше
проведена консултация на Комисията по време на първоначалния мандат.

Изменение 78
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Процедура на комитология

1. Комисията се подпомага от 
комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на
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Регламент (ЕС) № 182/201111в.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
____________
11в Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията (ОВ L 55, 
28.2.2011 г., стр. 13).

Or. en

(вж. изменение на въведението на член 5a „Официални възражения“ от същия автор)

Обосновка

Повдигането на възражения срещу съществуващ стандарт отнема повече време и 
средства след публикуването му. Следователно е подходящо в първия случай да се 
приложи процедурата по разглеждане, а във втория – процедурата по консултиране.

Изменение 79
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Упражняване на делегираните 

правомощия
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
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условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3б, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, [считано от 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3б, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз или на 
по-късна, посочена в решението дата.
Решението за оттегляне не засяга 
валидността на делегирани актове, 
които са вече в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
3б, влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от два месеца след 
нотифицирането му на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. de

Изменение 80
Биргит Колин-Ланген, Малкълм Харбър, Хайде Рюле
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за спазване на настоящата 
директива, най-късно 48 месеца след 
влизането й в сила. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за спазване на настоящата 
директива, най-късно 18 месеца след 
публикуването на номера на 
европейския стандарт в Официален 
вестник на Европейския съюз. 
Държавите членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Държавите членки прилагат тези 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби от 
първия ден на 19-ия месец след 
публикуването на номера на 
европейския стандарт в Официален 
вестник на Европейския съюз, що се 
отнася до централните държавни 
органи и централните органи за 
възлагане на поръчки. Държавите 
членки прилагат тези законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби от първия ден на 37-ия 
месец след публикуването на номера 
на европейския стандарт в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, що се отнася до регионалните 
възлагащи органи и възложители.

Or. de

Обосновка

Viele öffentliche Auftraggeber und Vergabestellen nutzen derzeit noch keine elektronischen 
Rechnungsstellungssysteme. Die Umsetzung der Richtlinie macht eine Anpassung und 
Abstimmung der internen Abläufe und IT-Lösungen in verschiedenen Bereichen erforderlich. 
Die Umsetzungsfrist sollte diesem Umstand Rechnung tragen. Die Umsetzungsfrist sollte an 
die Veröffentlichung der Norm geknüpft werden und nicht an die Veröffentlichung der 
Richtlinie. Außerdem ist bei der Umsetzungsfrist zwischen zentralen Regierungsbehörden, 
zentralen Beschaffungsstellen und subzentralen öffentlichen Auftraggebern und 
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Vergabestellen zu unterscheiden. Letzteren ist eine längere Frist einzuräumen, um die neue 
Norm zu integrieren und anzuwenden, damit ausreichend Zeit für die internen, 
organisatorischen und finanziellen Anpassungen ist.

Изменение 81
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за спазване на настоящата 
директива, най-късно 48 месеца след
влизането й в сила. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за спазване на настоящата 
директива. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Or. de

(вж. изменение към член 6, параграф 1, алинея 1a (нова))

Обосновка

Авторът подкрепя предложението на докладчика за различни срокове за прилагане, 
което взема под внимание специфичните потребности на по-малките възложители, 
но счита сроковете за прекалено дълги. Тъй като стандартът ще съдържа само 
списък на необходимите за електронната фактура елементи от базата данни, то 
можем да разчитаме на относително ниски разходи за адаптация на възлагащите 
органи и възложители. Така по-кратките срокове за прилагане изглеждат 
реалистични.

Изменение 82
Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законови, подзаконови и 

Държавите членки въвеждат в сила 
законови, подзаконови и 
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административни разпоредби, 
необходими за спазване на настоящата 
директива, най-късно 48 месеца след 
влизането й в сила. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

административни разпоредби, 
необходими за спазване на настоящата 
директива, най-късно 12 месеца след 
публикуването в съответствие с член 
3, параграф 2 на номера на 
европейския стандарт и на списъка на 
одобрените синтактични структури 
в Официален вестник на Европейския 
съюз. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Or. en

Изменение 83
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Рафал Тшасковски

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за спазване на настоящата 
директива, най-късно 48 месеца след 
влизането ѝ в сила. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за спазване на настоящата 
директива, най-късно 36 месеца след 
влизането ѝ в сила. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. pl

Изменение 84
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След публикуването на европейския 
стандарт съгласно член 3, параграф 2 
централните държавни органи и 
централните органи за възлагане на 
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поръчки разполагат с 12 месеца, а 
регионалните възлагащи органи и 
възложители с 24 месеца, за да 
изпълнят това задължение.

Or. de

(вж. изменение на Съображение 18)

Обосновка

Авторът подкрепя предложението на докладчика за различни срокове за прилагане, 
което взема под внимание специфичните потребности на по-малките възложители, 
но счита сроковете за прекалено дълги. Тъй като стандартът ще съдържа само 
списък на необходимите за електронната фактура елементи от базата данни, то 
можем да разчитаме на относително ниски разходи за адаптация на възлагащите 
органи и възложители. Така по-кратките срокове за прилагане изглеждат 
реалистични.

Изменение 85
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. След публикуването на 
европейския стандарт съгласно 
член 3, параграф 2 централните 
държавни органи разполагат с 
36 месеца, а регионалните възлагащи 
органи и възложители с 48 месеца, за 
да изпълнят това задължение.

Or. de

Обосновка

Срокът за прилагане от държавите членки трябва да бъде обвързан с публикуването 
на стандарта и да бъде достатъчно дълъг, за да даде възможност за правно и 
техническо прилагане с оглед на очакваните потребности по време на 
преустройството, особено при регионалните възлагащи органи и възложители.
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Изменение 86
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията прави преглед на 
въздействието на директивата върху 
вътрешния пазар и на използването на 
електронното фактуриране при 
обществените поръчки и докладва за 
това на Европейския парламент и 
Съвета до 30 юни 2023 г. Когато е 
уместно, предлага законодателни 
промени.

Комисията прави преглед на 
въздействието на директивата върху 
вътрешния пазар и на използването на 
електронното фактуриране при 
обществените поръчки и докладва за 
това на Европейския парламент и 
Съвета до 30 юни 2023 г. Когато е 
уместно, прилага към доклада анализ 
на съотношението разходи/ползи във 
връзка с необходимостта от нови 
мерки.

Or. en

Обосновка

Преди да бъдат предложени други адаптации на настоящата директива на ЕС, 
Комисията би трябвало да спазва по-добри регулаторни принципи и да провери дали 
са налице основателни причини за адаптациите.


