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Ændringsforslag 34
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For at sikre ensartede betingelser for 
anvendelsen af dette direktiv bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/20112a. 
____________
2a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 
16. februar 2011 om de generelle regler 
og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2001, s. 13).

Or. de

Ændringsforslag 35
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Kommissionen bør anvende de 
relevante bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om 

(6) Kommissionen bør anvende de 
relevante bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om 
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europæisk standardisering3 for at anmode 
den relevante europæiske 
standardiseringsorganisation om at 
udarbejde en europæisk standard for den 
semantiske datamodel til en elektronisk 
kernefaktura. Kommissionen bør i sin 
anmodning til den relevante europæiske 
standardiseringsorganisation kræve, at en 
sådan europæisk standard er teknologisk 
neutral for at undgå 
konkurrenceforvridninger. Eftersom 
elektroniske fakturaer kan indeholde 
personoplysninger, bør Kommissionen 
også kræve, at en sådan europæisk standard 
garanterer beskyttelsen af 
personoplysninger i henhold til direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger4. Ud over disse 
mindstekrav bør Kommissionen i sin 
anmodning til den relevante europæiske 
standardiseringsorganisation fastlægge 
yderligere krav til indholdet af en sådan 
europæisk standard og en frist for dens 
vedtagelse.

europæisk standardisering3 for at anmode 
den relevante europæiske 
standardiseringsorganisation om at 
udarbejde en europæisk standard for den 
semantiske datamodel til en elektronisk 
kernefaktura. Kommissionen bør i sin 
anmodning til den relevante europæiske 
standardiseringsorganisation kræve, at en 
sådan europæisk standard er teknologisk 
neutral for at undgå 
konkurrenceforvridninger. Eftersom 
elektroniske fakturaer kan indeholde 
personoplysninger, bør Kommissionen 
også kræve, at en sådan europæisk standard 
garanterer beskyttelsen af 
personoplysninger i henhold til direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og overholdelsen af 
principperne om indbygget 
databeskyttelse, proportionalitet og 
dataminimering. Desuden bør standarden 
også kunne anvendes af små og 
mellemstore virksomheder samt små 
ordregivende myndigheder og 
ordregivende enheder, der kun råder over 
begrænsede menneskelige og finansielle 
ressourcer, uden at det giver dem større 
omkostninger. Desuden bør standarden 
også egne sig til handelstransaktioner 
mellem private virksomheder for at undgå 
meromkostninger. Endelig bør normen 
være forenelig med relevante 
internationale standarder, så det undgås, 
at den udgør en teknisk hindring for 
adgangen til markedet for leverandører 
fra tredjelande.

__________________ __________________
3 EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12. 3 EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.
4 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. 4 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Or. de

(Se ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1)
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Begrundelse

Direktivet bør nøjere angive indholdet af Kommissionens mandat til den europæiske 
standardiseringsorganisation. For eksempel bør den nye norm tage hensyn til små og 
mellemstore virksomheders og mindre ordregivende enheders behov, da disse råder over 
begrænsede menneskelige og finansielle ressourcer. Kriterierne for databeskyttelse bør 
suppleres i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse

Ændringsforslag 36
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Kommissionen bør anvende de 
relevante bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om 
europæisk standardisering3 for at anmode 
den relevante europæiske 
standardiseringsorganisation om at 
udarbejde en europæisk standard for den 
semantiske datamodel til en elektronisk 
kernefaktura. Kommissionen bør i sin 
anmodning til den relevante europæiske 
standardiseringsorganisation kræve, at en 
sådan europæisk standard er teknologisk 
neutral for at undgå 
konkurrenceforvridninger. Eftersom 
elektroniske fakturaer kan indeholde 
personoplysninger, bør Kommissionen 
også kræve, at en sådan europæisk standard 
garanterer beskyttelsen af 
personoplysninger i henhold til direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger4. Ud over disse 
mindstekrav bør Kommissionen i sin 
anmodning til den relevante europæiske 
standardiseringsorganisation fastlægge 
yderligere krav til indholdet af en sådan 

(6) Kommissionen bør anvende de 
relevante bestemmelser i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om 
europæisk standardisering3 for at anmode 
den relevante europæiske 
standardiseringsorganisation om at 
udarbejde en europæisk standard for den 
semantiske datamodel til en elektronisk 
kernefaktura. Kommissionen bør i sin 
anmodning til den relevante europæiske 
standardiseringsorganisation kræve, at en 
sådan europæisk standard er teknologisk 
neutral for at undgå 
konkurrenceforvridninger. Eftersom
elektroniske fakturaer kan indeholde 
personoplysninger, bør Kommissionen 
også kræve, at en sådan europæisk standard 
tager hensyn til beskyttelsen af 
personoplysninger i henhold til direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger4. Ud over disse 
mindstekrav bør Kommissionen i sin 
anmodning til den relevante europæiske 
standardiseringsorganisation fastlægge 
yderligere krav til indholdet af en sådan 
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europæisk standard og en frist for dens 
vedtagelse.

europæisk standard og en frist for dens 
vedtagelse.

__________________ __________________
3 EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12. 3 EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.
4 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. 4 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Begrundelse

En standard kan ikke garantere databeskyttelse. Den afhænger af de procedurer, mennesker 
og systemer, der har med forvaltningen og lagringen af data at gøre. En standard kan hjælpe 
til lettere at identificere personoplysninger.

Ændringsforslag 37
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Da der bør tages højde for de 
teknologiske fremskridt og den 
teknologiske udvikling i lovgivningen, bør 
Kommissionen i medfør af artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde få beføjelse til at vedtage 
lovgivningsmæssige retsakter om 
tilpasningen af kravene i dette direktiv til 
den europæiske standard for den 
semantiske datamodel til en elektronisk 
kernefaktura. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig tilsendelse af 
de relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. de
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Ændringsforslag 38
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den europæiske standard for den 
semantiske datamodel til kernefakturaen 
bør bygge på eksisterende specifikationer, 
herunder især de specifikationer, der er 
udviklet af europæiske eller internationale 
organisationer, som f.eks. CEN (CWA
16356 og CWA 16562), ISO (finansiel 
faktura baseret på ISO 20022 om metoder), 
og UN/CEFACT (CII v. 2.0). Der bør ikke 
kræves elektroniske underskrifter. En 
sådan europæisk standard bør definere 
semantiske dataelementer, der især 
henviser til supplerende data om sælger og 
køber, procesidentifikatorer, 
fakturakendetegn og -specifikationer, 
leveringsoplysninger, betalingsoplysninger 
og -vilkår. Den bør også være kompatibel 
med eksisterende standarder for betaling 
for at kunne gøre det muligt at foretage 
automatisk behandling af betalinger.

(7) Den europæiske standard for den 
semantiske datamodel til kernefakturaen 
bør bygge på eksisterende specifikationer, 
herunder især de specifikationer, der er 
udviklet af europæiske eller internationale 
organisationer, som f.eks. CEN (CWA 
16356 og CWA 16562), ISO (finansiel 
faktura baseret på ISO 20022 om metoder), 
og UN/CEFACT (CII v. 2.0). Der bør ikke 
kræves elektroniske underskrifter. I 
gennemførelsen af mandatet bør den 
relevante europæiske 
standardiseringsorganisation desuden 
tage hensyn til erfaringerne fra 
pilotprojekter i stor skala, der 
gennemføres i forbindelse med 
støtteprogrammet under 
rammeprogrammet for konkurrenceevne 
og innovation, og de specifikationer fra 
andre relevante organer og 
organisationer, der anvendes bredt af 
erhvervslivet. En sådan europæisk standard 
bør definere semantiske dataelementer, der 
især henviser til supplerende data om 
sælger og køber, procesidentifikatorer, 
fakturakendetegn og -specifikationer, 
leveringsoplysninger, betalingsoplysninger 
og -vilkår. Den bør også være kompatibel 
med eksisterende standarder for betaling 
for at kunne gøre det muligt at foretage 
automatisk behandling af betalinger.

Or. en

Begrundelse

Hermed sikres det, at der i udarbejdelsen af den nye standard tages hensyn til eksisterende 
forarbejde og gængs praksis, så standarden bliver mere brugbar og relevant.
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Ændringsforslag 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Når Kommissionen har vedtaget den 
nye europæiske standard i henhold til den 
europæiske standardiseringsprocedure, 
bør Kommissionen teste standarden i 
praksis. Kommissionen bør i denne 
testfase beskrive og teste anvendelsen af 
standarden, som den tager sig ud for en 
slutbruger. I denne forbindelse bør 
Kommissionen især være opmærksom på 
brugervenligheden og den praktiske 
anvendelighed og beregne eventuelle 
omkostninger i forbindelse med 
gennemførelsen.

Or. de

Ændringsforslag 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) For at også små og mellemstore 
virksomheder kan få gavn af den 
elektroniske fakturering i forbindelse med 
offentlige ordrer, bør den europæiske 
standard være forståelig, brugervenlig og 
let at anvende.

Or. de

Ændringsforslag 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle
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Forslag til direktiv
Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) Medlemsstaterne bør i forbindelse 
med gennemførelsen tage hensyn til de 
små og mellemstore virksomheders og de 
små ordregivende enheders behov og 
støtte såvel ordregivende myndigheder og 
ordregivende enheder som leverandører, 
så den nye europæiske standard kan tages 
i anvendelse. Der bør desuden tilbydes 
uddannelsesforanstaltninger, særligt for 
små og mellemstore virksomheder.

Or. de

Ændringsforslag 42
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) De europæiske 
standardiseringsorganisationer 
kontrollerer regelmæssigt den europæiske 
standard og opdaterer den om fornødent 
for at tilpasse den til den teknologiske 
udvikling.  I lyset af de hurtige 
nyudviklinger i ikt-sektoren kan 
Kommissionen anmode den relevante 
europæiske standardiseringsorganisation 
om regelmæssigt at kontrollere og 
opdatere standarden, så der tages hensyn 
til nyudviklinger, og så der sikres fortsat 
interoperabilitet.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sikres, at standarden forbliver nyttig og relevant over tid.
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Ændringsforslag 43
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De ordregivende myndigheder og 
ordregivende enheder bør ikke afvise at 
modtage elektroniske fakturaer, som 
opfylder en sådan fælles europæisk 
standard, med henvisning til at de ikke 
opfylder andre tekniske krav (f.eks. 
nationale eller sektorspecifikke krav).

(9) De ordregivende myndigheder og 
ordregivende enheder bør ikke afvise at 
modtage elektroniske fakturaer, som 
opfylder en sådan fælles europæisk 
standard, med henvisning til at de ikke 
opfylder andre tekniske krav (f.eks. 
nationale eller sektorspecifikke krav).
Ordregivende myndigheder og 
ordregivende enheder bør dog være frit 
stillet til før betaling af den elektroniske 
faktura at kontrollere, om alle detaljer i 
handelstransaktionen er gengivet korrekt. 
Forbuddet mod at afvise en elektronisk 
faktura i overensstemmelse med dette 
direktiv påvirker ikke artikel 4 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket 
betaling i handelstransaktioner.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag ønskes det tydeliggjort, at forpligtelsen til at anerkende en 
elektronisk faktura kun gælder, hvad angår de tekniske standarder. Direktivet vedrører ikke 
andre handelsmæssige forhold – som spørgsmålet om, hvorvidt fakturaen er berettiget – og 
sætter dem ikke ud af kraft.

Ændringsforslag 44
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I sin udtalelse af 11. november 2013 
offentliggjorde den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse sine 
anbefalinger til sikring af et passende 
databeskyttelsesniveau i forbindelse med 
anvendelsen af dette direktiv. Der bør 
tages hensyn til disse anbefalinger ved 
udarbejdelsen af standarderne og i 
forbindelse med de ordregivende 
myndigheders og de ordregivende 
enheders behandling af 
personoplysninger. Det skal især gøres 
klart, at den eksisterende 
databeskyttelseslovgivning også finder 
anvendelse, hvad angår elektronisk 
fakturering, og at der skal findes en 
rimelig balance mellem offentliggørelsen 
af personoplysninger af hensyn til 
gennemsigtigheden og af 
regnskabsmæssige grunde og beskyttelsen 
af privatlivets fred.

Or. de

(Se ændringsforslagene til artikel 3, stk. 1 og stk. 4a)

Begrundelse

Behandling af elektroniske fakturaer kræver også behandling af persondata. Databeskyttelsen 
spiller derfor en vigtig rolle i elektronisk fakturering.

Ændringsforslag 45
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Dette direktiv bør gælde for 
elektroniske fakturaer, der er modtaget af 
ordregivende myndigheder og 
ordregivende enheder, og som er udstedt 

(10) Dette direktiv bør gælde for 
elektroniske fakturaer, der er modtaget af 
ordregivende myndigheder og 
ordregivende enheder, og som er udstedt 
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som følge af en gennemførelse af 
kontrakter, der er tildelt i henhold til 
direktiv [der afløser Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 
2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter5], direktiv [der 
afløser Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester6] eller Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 
2009 om samordning af fremgangsmåderne 
ved ordregivende myndigheders eller 
ordregiveres indgåelse af visse bygge- og 
anlægs-, vareindkøbs- og 
tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og 
sikkerhedsområdet, og om ændring af 
direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF7. 

og fremsendt som følge af en 
gennemførelse af kontrakter, der er tildelt i 
henhold til direktiv [der afløser Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige 
bygge- og anlægskontrakter5], direktiv [der 
afløser Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester6] eller Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 
2009 om samordning af fremgangsmåderne 
ved ordregivende myndigheders eller 
ordregiveres indgåelse af visse bygge- og 
anlægs-, vareindkøbs- og 
tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og 
sikkerhedsområdet, og om ændring af 
direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF7.
Ordregivende myndigheder og 
ordregivende enheder er dog ikke 
forpligtet til at modtage elektroniske 
fakturaer i medfør af dette direktiv, når de 
af sikkerhedshensyn finder det nødvendigt 
at anvende fortryk eller kræve andre 
betingelser opfyldt, der er uforenelige med 
dette direktiv. Desuden undtages 
kontrakter, der er udarbejdet i medfør af 
artikel 16 i direktiv 2009/81/EF, da disse 
kontrakter kun er underlagt specifikke 
krav vedrørende tekniske specifikationer 
og bekendtgørelser om indgåede 
kontrakter.

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

Or. en
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Begrundelse

Med dette ændringsforslag skal det tydeligøres, at det drejer sig om elektroniske fakturaer, og 
at de altså overføres elektronisk. Hensigten med den anden halvdel af ændringsforslaget er at 
fremhæve, at der kan være enkelte tilfælde, hvor hensyn til sikkerheden gør det umuligt at 
overholde kravene i dette direktiv (f.eks. fakturaer, der sendes per kurer, eller hvor der 
anvendes særligt sikre kanaler).

Ændringsforslag 46
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Dette direktiv berører ikke 
anvendelsen af artikel 346 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde. 
Erklæres udførelsen af en kontrakt for 
hemmelig, eller skal den udføres i 
henhold til andre gældende rets- og 
forvaltningsforskrifter i den pågældende 
medlemsstat, navnlig 
sikkerhedsforskrifter, og har 
medlemsstaten fastslået, at de pågældende 
væsentlige interesser ikke kan forsvares 
med mindre indgribende foranstaltninger, 
kan de ordreafgivende myndigheder eller 
de ordreafgivende enheder desuden 
beslutte at fastlægge andre betingelser for 
faktureringen end dem, der er fastsat i 
dette direktiv. I sådanne tilfælde skal den 
ordregivende myndighed eller den 
ordregivende enhed angive disse 
betingelser i udbudsbetingelserne.

Or. en

Begrundelse

Det er et alternativt forslag til Malcolm Harbours ændringsforslag til betragtning 10. Den 
omhandler undtagelserne fra EU-udbudsdirektiverne før udbudstildelingen.
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Ændringsforslag 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Medlemsstaterne skal i forbindelse 
med gennemførelsen tage højde for, at de 
tilsvarende europæiske standarder for 
modtagelse af elektroniske fakturaer også 
accepteres i den efterfølgende behandling 
hos andre myndigheder (f.eks. vedrørende 
støtteansøgninger). 

Or. de

Ændringsforslag 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Direktivet bør kun forpligte 
modtagerne, dvs. de ordregivende 
myndigheder, indkøbscentralerne og 
ordregivende enheder, til at acceptere og 
behandle elektroniske fakturaer. I 
modsætning hertil bør fakturaudstederen 
kunne vælge, om han vil sende sin 
faktura via den europæiske standard, 
nationale eller andre tekniske standarder 
eller i papirformat.

Or. de

Ændringsforslag 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at give de ordregivende 
myndigheder og de ordregivende enheder
mulighed for at træffe de tekniske 
foranstaltninger efter indførelsen af den 
europæiske standard, som er nødvendige 
for at overholde bestemmelserne i dette 
direktiv, er det berettiget med en 
gennemførelsesfrist på 48 måneder.

(18) For at give de ordregivende 
myndigheder og de ordregivende enheder 
mulighed for at træffe de tekniske 
foranstaltninger efter indførelsen af den 
europæiske standard, som er nødvendige 
for at overholde bestemmelserne i dette 
direktiv, er det berettiget med en 
gennemførelsesfrist på 18 måneder efter 
offentliggørelse af den europæiske 
standard i Den Europæiske Unions 
Tidende. Statslige myndigheder og 
indkøbscentraler bør anvende de 
bestemmelser, som medlemsstaterne 
indfører til omsættelse af dette direktiv 
senest 18 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden. Ordregivende myndigheder 
og ordregivende enheder på lavere niveau 
bør anvende disse bestemmelser senest 36 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. de

Ændringsforslag 50
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at give de ordregivende 
myndigheder og de ordregivende enheder 
mulighed for at træffe de tekniske 
foranstaltninger efter indførelsen af den 
europæiske standard, som er nødvendige 
for at overholde bestemmelserne i dette 
direktiv, er det berettiget med en 
gennemførelsesfrist på 48 måneder. 
Målene med hensyn til at fjerne markeds-
og handelshindringer, der er en følge af de 
forskellige nationale bestemmelser og 
standarder, og sikre interoperabiliteten kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre opnås 

(18) For at give de ordregivende 
myndigheder og de ordregivende enheder 
mulighed for at træffe de tekniske 
foranstaltninger efter indførelsen af den 
europæiske standard, som er nødvendige 
for at overholde bestemmelserne i dette 
direktiv, er det berettiget med en 
gennemførelsesfrist på 12 måneder for 
statslige myndigheder og indkøbscentraler 
og 24 måneder for ordregivende 
myndigheder og ordregivende enheder på 
lavere niveau efter offentliggørelsen af 
standarden.
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på EU-plan;

Or. de

Begrundelse

(Se ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1) Forslagsstilleren støtter ordførerens forslag om 
graduerede omsættelsesfrister, der tager hensyn til de små ordregivende enheders behov, men 
mener, at de foreslåede frister er for lange. Da standarden kun kommer til at indeholde en 
liste over de dataelementer, der er nødvendige for elektronisk fakturering, får de 
ordregivende myndigheder og ordregivende enheder relativt lave tilpasningsomkostninger. 
Derfor er det realistisk med kortere omsættelsesfrister.

Ændringsforslag 51
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) En forenkling af den elektroniske 
fakturering er i tråd med udbygningen af 
EU-lovgivningen og den nationale og 
internationale lovgivning i forbindelse 
med e-indkøb i EU.

Or. de

Ændringsforslag 52
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Den planlagte anvendelse af midler 
fra strukturfondene til fremme af e-
indkøb i EU bør også fremme 
anvendelsen af e-fakturering.
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Or. de

Ændringsforslag 53
Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse er blevet hørt i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/200111a og afgav 
udtalelse den 11. november 2013.
_____________
11a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Or. de

Ændringsforslag 54
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
elektroniske fakturaer, der er udstedt som 
følge af opfyldelse af kontrakter, der er 
tildelt i overensstemmelse med direktiv 
[der afløser direktiv 2004/18/EF], direktiv 
[der afløser direktiv 2004/17/EF] eller
direktiv 2009/81/EF.

Dette direktiv finder anvendelse på 
elektroniske fakturaer, der er udstedt som 
følge af opfyldelse af kontrakter, der er 
tildelt i overensstemmelse med direktiv 
[der afløser direktiv 2004/18/EF], direktiv 
[der afløser direktiv 2004/17/EF], direktiv 
2009/81/EF og direktiv om koncessioner 
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[direktiv ...].

Or. en

Ændringsforslag 55
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
elektroniske fakturaer, der er udstedt som 
følge af opfyldelse af kontrakter, der er 
tildelt i overensstemmelse med direktiv 
[der afløser direktiv 2004/18/EF], direktiv 
[der afløser direktiv 2004/17/EF] eller 
direktiv 2009/81/EF.

Dette direktiv finder anvendelse på 
elektroniske fakturaer, der er udstedt som 
følge af opfyldelse af kontrakter, hvor
direktiv [der afløser direktiv 2004/18/EF], 
direktiv [der afløser direktiv 2004/17/EF] 
eller direktiv 2009/81/EF finder 
anvendelse.

Er den ordregivende myndighed eller den 
ordregivende enhed af den opfattelse, at 
det af sikkerhedshensyn er nødvendigt at 
anvende fortryk eller kræve andre 
betingelser opfyldt, der ikke er forenelige 
med dette direktiv eller artikel 16 i direktiv 
2009/81/EF, finder artikel 4 i dette 
direktiv ikke anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tages der højde for, at der kan forekomme enkelte sager, hvor 
sikkerhedsaspektet er af stor betydning, og det tilføjes særligt for det tilfælde, at dette direktiv 
skulle finde anvendelse på direktiv 2009/81 om forsvars- og sikkerhedsspørgsmål.

Ændringsforslag 56
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) en faktura, der er udstedt og modtaget i 
et elektronisk format

(1) "elektronisk faktura": en faktura, der er 
udstedt, fremsendt og modtaget i et 
elektronisk format, så det er muligt at 
behandle den elektronisk

Or. en

Begrundelse

I dette ændringsforslag fremhæves det "elektroniske aspekt".

Ændringsforslag 57
Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) "statslige myndigheder": statslige 
myndigheder, jf. artikel 2, nr. 2, i direktiv 
[der afløser direktiv 2004/18/EF]

Or. de

Begrundelse

Det er en nødvendig tilpasning til den nye udformning af de graduerede 
omsættelsesbestemmelser, hvor der ligeledes er fastsat en frist på 18 måneder for statslige 
ordregivere.

Ændringsforslag 58
Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) "ordregivende myndigheder på 
lavere niveau": ordregivende 
myndigheder på lavere niveau, jf. artikel 
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2, nr. 3, i direktiv [der afløser direktiv 
2004/18/EF]

Or. de

Begrundelse

Det er en nødvendig tilpasning til den nye udformning af de graduerede 
omsættelsesbestemmelser, hvor der ligeledes er fastsat en frist på 18 måneder for 
indkøbscentraler.

Ændringsforslag 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) "indkøbscentraler": statslige 
indkøbscentraler, jf. artikel 2, nr. 10, i 
direktiv [der afløser direktiv 2004/18/EF]

Or. de

Begrundelse

Det er en nødvendig tilpasning til den nye udformning af de graduerede 
omsættelsesbestemmelser, hvor der ligeledes er fastsat en frist på 18 måneder for 
indkøbscentraler.

Ændringsforslag 60
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kræver, at den europæiske 
standard for den semantiske datamodel til 
kernefakturaen er teknologisk neutral og 
garanterer beskyttelse af 
personoplysninger i overensstemmelse med 

Kommissionen kræver, at den europæiske 
standard for den semantiske datamodel til 
kernefakturaen som minimum opfylder 
følgende betingelser:
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direktiv 95/46/EF.
a) den skal være teknologisk neutral

b) den skal tage hensyn til den nødvendige
beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF

c) den skal udformes således, at den kan 
anvendes i handelstransaktioner mellem 
virksomheder
d) den skal bringes på linje med relevante 
internationale standarder for e-
fakturering
e) den skal gøre det muligt at indføre 
hensigtsmæssige, brugervenlige og 
fleksible systemer til e-fakturering
f) den skal ikke berøre bestemmelserne i 
direktiv 2006/112/EF
g) den må ikke medføre 
meromkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 61
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Kommissionen kræver, at den europæiske 
standard for den semantiske datamodel til 
kernefakturaen er teknologisk neutral og 
garanterer beskyttelse af 
personoplysninger i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF.

Kommissionen kræver, at den europæiske 
standard for den semantiske datamodel til 
kernefakturaen omfatter de i bilaget 
nævnte elementer og som minimum 
opfylder følgende betingelser:

- Teknologisk neutralitet
- Garanti for beskyttelse af 
personoplysninger i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF og for overholdelse af
principperne om indbygget 
databeskyttelse, proportionalitet og 
dataminimering
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- Hensyntagen til behovene hos de små og 
mellemstore virksomheder og hos 
ordregivende myndigheder og 
ordregivende enheder på lavere niveau
- Egnet til brug i transaktionerne mellem 
virksomheder
- Kompatibilitet med relevante 
internationale standarder.

Or. de

Begrundelse

(Jf. ændringsforslag til betragtning 6): Direktivet bør nøjere angive indholdet af 
Kommissionens mandat til den europæiske standardiseringsorganisation. For eksempel bør 
den nye standard tage hensyn til små og mellemstore virksomheders og mindre ordregivende 
enheders behov, da disse råder over begrænsede menneskelige og finansielle ressourcer. 
Kriterierne for databeskyttelse bør suppleres i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Ændringsforslag 62
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kræver, at den europæiske 
standard for den semantiske datamodel til 
kernefakturaen er teknologisk neutral og 
garanterer beskyttelse af 
personoplysninger i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF.

Kommissionen kræver, at den europæiske 
standard for den semantiske datamodel til 
kernefakturaen som minimum opfylder 
følgende betingelser:

- Teknologisk neutralitet
- Interoperabilitet
- Hensyntagen til beskyttelse af 
personoplysninger i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF og til overholdelse af 
principperne om indbygget 
databeskyttelse, proportionalitet, 
dataminimering og formålsbegrænsning. 

Or. en
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Begrundelse

Standarden skal være i tråd med god praksis i forbindelse med udformningen af IT-systemer.

Ændringsforslag 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kræver, at den europæiske 
standard for den semantiske datamodel til 
kernefakturaen er teknologisk neutral og 
garanterer beskyttelse af personoplysninger 
i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF.

Kommissionen kræver, at den europæiske 
standard for den semantiske datamodel til 
kernefakturaen er teknologisk neutral og 
garanterer beskyttelse af personoplysninger 
i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 
Denne standard skal revideres mindst 
hvert tredje år.

Or. pl

Begrundelse

Standarden bør i højere grad afspejle de tekniske fremskridt.

Ændringsforslag 64
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Så snart den relevante europæiske 
standardiseringsorganisation har 
udarbejdet en europæisk standard for den 
semantiske datamodel til 
kerneelementerne i en elektronisk 
faktura, og Kommissionen har 
kontrolleret, at standarden lever op til 
kravene, tester Kommissionen brugen af 
standarden, sådan som den tager sig ud 
for en slutbruger (navnlig hvad angår 
kriterierne for anvendelighed, 
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brugervenlighed og de mulige 
implementeringsomkostninger) inden seks 
måneder. Senest en måned efter 
afslutningen af testproceduren forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en testrapport herom.

Or. de

Ændringsforslag 65
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan afstå fra at 
gennemføre testene, når den praktiske 
anvendelse af standarden allerede er 
blevet påvist af Kommissionen eller den 
relevante standardiseringsorganisation 
under udarbejdelsen af den i denne 
artikel omhandlede standard.

Or. de

Begrundelse

Hvis der allerede er gennemført en testfase af brugere i forbindelse med Den Europæiske 
Standardiseringsorganisations udarbejdelse af standarden, kan der ses bort fra en ny testfase.

Ændringsforslag 66
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den europæiske standard, der er 
blevet udarbejdet efter den i stk. 1 
omhandlede anmodning, opfylder kravene 
deri, offentliggør Kommissionen 

2. Hvis den europæiske standard, der er 
blevet udarbejdet efter den i stk. 1 
omhandlede anmodning, opfylder kravene 
deri, offentliggør Kommissionen 
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henvisningen til en sådan europæisk 
standard i Den Europæiske Unions 
Tidende.

henvisningen til en sådan europæisk 
standard med angivelse af de vedtagne 
syntakser i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 67
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fastslår Kommissionen i forbindelse 
med gennemførelsesretsakten, at den 
europæiske standard, der er blevet 
udarbejdet efter den i stk. 1 omhandlede 
anmodning, opfylder kravene i bilaget til 
dette direktiv, offentliggør Kommissionen 
henvisningen til en sådan europæisk 
standard i Den Europæiske Unions 
Tidende.
Gennemførelsesretsakterne i stk. 1 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 5a, stk. 3.

Or. de

Ændringsforslag 68
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Den europæiske standard for den 
semantiske datamodel til en elektronisk 
kernefaktura opfylder bestemmelserne i 
Rådets direktiv 2006/112/EF.
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Or. de

Ændringsforslag 69
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
1. Kommissionen anmoder den relevante 
europæiske standardiseringsorganisation 
om at udarbejde en liste med et begrænset 
antal syntakser, der lever op til den 
europæiske standard for den semantiske 
datamodel, og anbefalinger om 
interoperabiliteten mellem 
overførselsvejene for at lette anvendelsen 
af den semantiske datamodel.
2. Kommissionen godkender ved 
gennemførelsesretsakter (vedtaget i 
medfør af den rådgivningsprocedure, der 
er nævnt i artikel 5, litra a), andet afsnit) 
den begrænsede liste af syntakser, der 
lever op til den europæiske standard. For 
at begrænse antallet af syntakser på listen 
og med henblik på at sikre en omfattende 
og varig interoperabilitet har 
Kommissionen ret til i medfør af artikel 5, 
litra a), afsnit 2, at efterprøve den 
godkendte liste af syntakser.

Or. en

Ændringsforslag 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Vedligeholdelse og videreudvikling af den 

europæiske standard
Kommissionen kan anmode den relevante 
europæiske standardiseringsorganisation 
om at foretage ændringer i den 
europæiske standard for den semantiske 
datamodel til kerneelementerne i en 
elektronisk faktura. Denne anmodning 
følger den procedure, der henvises til i 
artikel 3, stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 71
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Delegerede retsakter

Kommissionen tillægges beføjelse til i 
overensstemmelse med artikel 5b at 
vedtage delegerede retsakter til ændring 
af de i artikel 3, afsnit 2b, artikel 3a, 
afsnit 1, og i bilaget til dette direktiv 
nævnte krav til den europæiske standard 
for den semantiske datamodel til en 
elektronisk kernefaktura.

Or. de

Ændringsforslag 72
Malcolm Harbour
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater sikrer, at de ordregivende 
myndigheder og ordregivende enheder ikke 
afviser at modtage elektroniske fakturaer, 
som er i overensstemmelse med den 
europæiske standard, hvis reference er 
blevet offentliggjort i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 2.

Medlemsstater sikrer, at de ordregivende 
myndigheder og ordregivende enheder er i 
stand til at modtage og behandle
elektroniske fakturaer og ikke afviser dem 
af andre årsager, når disse fakturaer er i 
overensstemmelse med den europæiske 
standard for den semantiske datamodel til 
kernefakturaen, hvis reference er blevet 
offentliggjort i overensstemmelse med 
artikel 3, stk. 2, og følger en af de 
syntakser, der er opført på den liste, der er 
offentliggjort i medfør af artikel 3.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bliver tydeligheden og sikkerheden generelt forbedret, og det 
fremhæves, at direktivet nu skal omhandle både syntakser og semantiske standarder.

Ændringsforslag 73
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Databeskyttelse

1. De relevante 
databeskyttelsesbestemmelser i de 
europæiske og nationale retsforskrifter 
berøres ikke af dette direktiv og finder 
også anvendelse i forbindelse med 
elektronisk fakturering. 
2. Såfremt der ikke fastlægges andet i 
europæisk eller national ret og med 
forbehold for passende 
beskyttelsesforanstaltninger i medfør af 
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artikel 13 i direktiv 95/46/EF, kan 
personoplysninger kun udveksles til 
behandling af elektroniske fakturaer eller 
til formål i overensstemmelse hermed.
3. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentliggørelsen af personoplysninger 
indsamlet af hensyn til gennemsigtighed 
og faktureringsformål i forbindelse med 
elektronisk fakturering og med forbehold 
af passende beskyttelsesforanstaltninger i 
medfør af artikel 13 i direktiv 95/46/EF 
står i et passende forhold til formålet for 
offentliggøren og lever op til beskyttelsen 
af privatlivets fred.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring baserer sig på anbefalingerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse i dennes erklæring fra 11.11.2013.

Ændringsforslag 74
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Formelle indsigelser mod den europæiske 

standard
(1) Er en medlemsstat eller Europa-
Parlamentet af den mening, at den 
europæiske standard ikke fuldt ud lever 
op til de krav, der er nævnt i artikel 3, 
stk. 2b, artikel 3, stk. 1 og i bilaget til dette 
direktiv, underretter den pågældende 
medlemsstat eller Europa-Parlamentet 
Kommissionen herom og giver den en 
udførlig forklaring herpå, og 
Kommissionen beslutter efter høring af 
udvalget, jf. ny artikel 5a, og ellers ved en 
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anden form for høring af sektoreksperter
a) at offentliggøre eller ikke at 
offentliggøre referencerne for den 
pågældende europæiske standard i Den 
Europæiske Unions Tidende eller at 
offentliggøre referencerne med 
begrænsninger
b) at opretholde, opretholde med 
begrænsninger eller at tilbagetrække 
referencerne til den pågældende 
europæiske standard i Den Europæiske 
Unions Tidende.
(2) Kommissionen offentliggør på sit 
websted oplysninger om den europæiske 
standard, hvis den har været genstand for 
en afgørelse som omhandlet i stk. 1.
(3) Kommissionen underretter den berørte 
europæiske standardiseringsorganisation 
om sin afgørelse som omhandlet i stk. 1 
og anmoder om nødvendigt om ændring 
af den pågældende europæiske standard.
(4) Den i nærværende artikels stk. 1, litra 
a), omhandlede afgørelse vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 5a, stk. 2.
(5) Den afgørelse, der er omhandlet i stk. 
1, litra b), i denne artikel vedtages efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 5a, stk. 3.

Or. de

Ændringsforslag 75
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Formelle indsigelser

1. Er en medlemsstat eller Europa-
Parlamentet af den mening, at den 
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europæiske standard for den semantiske 
datamodel til en elektronisk kernefaktura 
ikke fuldt ud overholder de krav, de har 
fastsat, og som nævnes i artikel 3, stk. 1, 
første afsnit og i bilaget, underetter 
medlemsstaten eller Europa-Parlamentet 
Kommissionen herom og fremlægger en 
nærmere forklaring, hvorefter 
Kommissionen efter høring af det i artikel 
5b nævnte udvalg beslutter
a) at offentliggøre eller ikke at 
offentligøre den europæiske standard for 
den semantiske datamodel til den 
elektroniske kernefaktura i Den 
Europæiske Unions Tidende eller at 
offentliggøre henvisningerne med 
begrænsninger
b) at opretholde, opretholde med 
begrænsninger eller at tilbagetrække 
referencerne til den europæiske standard 
for den semantiske datamodel til den 
elektroniske kernefaktura i Den 
Europæiske Unions Tidende.
2. Kommissionen underretter den berørte 
europæiske standardiseringsorganisation 
om sin afgørelse som omhandlet i stk. 1 
og anmoder om nødvendigt om ændring 
af den pågældende europæiske standard 
for den semantiske datamodel til 
kernefakturaen.
3. Den i denne artikels stk. 1, litra a), 
omhandlede afgørelse skal vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 5, litra b), 
afsnit 2.
4. Den i denne artikels stk. 1, litra b), 
omhandlede afgørelse skal vedtages efter
rådgivningsproceduren i artikel 5, litra b), 
afsnit 3.

Or. en

Begrundelse

Eftersom artikel 11 i standardiseringsforordningen kun finder anvendelse på harmoniserede 
standarder, og da den nye standard for elektronisk fakturering ikke er omfattet heraf, er det 
nødvendigt med en lignende bestemmelse i dette direktiv for at give Europa-Parlamentet og 
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medlemsstaterne mulighed for at gøre formel indsigelse mod den nye standard.

Ændringsforslag 76
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Udvalgsprocedure

Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som defineret i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendelse.7

Or. en

Ændringsforslag 77
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Gennemførelsesbestemmelser

(1) Kommissionen bistås af det udvalg, 
der er oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 
1025/201211a

(2) Når der henvises til dette afsnit, finder 
artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/201111b

anvendelse.
(3) Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 
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anvendelse.
____________
11a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1025/2012 af 
25.10.12 om europæisk standardisering, 
om ændring af Rådets direktiv 
89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 
94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 
2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 
2009/105/EF og om ophævelse af Rådets 
beslutning 87/95/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1673/2012/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, 
s. 12) 
11b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s.  13).

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til indførelsen af gennemførelsesretsakter. Det udvalg, der oprettes i medfør af 
artikel 22, stk. 1 i forordning (EU) nr. 1025/2012, er det samme som det, der blev hørt af 
Kommissionen i forbindelse med den oprindelige standardisering.

Ændringsforslag 78
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5b
Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som defineret i 
forordning (EU) nr. 182/201111c.



PE523.101v01-00 34/39 AM\1009911DA.doc

DA

2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendelse.
3. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendelse.
____________
11c Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Se samme ophavsmænds ændringsforslag til artikel 5a vedrørende "Formelle indsigelser".

Begrundelse

Tærsklen for at gøre indsigelser mod en standard, der er offentliggjort, bør være højere end 
for standarder, der endnu ikke er offentliggjort. Derfor er det passende at anvende 
undersøgelsesproceduren i første tilfælde og rådgivningsproceduren i det andet tilfælde.

Ændringsforslag 79
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5b
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 3b 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra [datoen for dette 
direktivs ikrafttræden].
3. Den i artikel 3b omhandlede delegation 
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af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller på et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3b træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for den frist på 
to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. de

Ændringsforslag 80
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 48 
måneder efter ikrafttrædelsen. De
tilsender straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 18 
måneder fra datoen for offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende. 
Medlemsstaterne tilsender straks 
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Kommissionen teksten til disse
bestemmelser.

Medlemsstaterne anvender disse love og 
administrative bestemmelser i statslige 
myndigheder og indkøbscentraler fra den 
første dag i den 19.måned efter 
offentliggørelsen af henvisningen til den 
europæiske standard i Den Europæiske 
Unions Tidende. Medlemsstaterne 
anvender disse love og administrative 
bestemmelser i ordregivende myndigheder 
og ordregivende enheder på lavere niveau 
fra den første dag i den 37.måned efter 
offentliggørelsen af henvisningen til den 
europæiske standard i Den Europæiske 
Unions Tidende. 

Or. de

Begrundelse

Mange ordregivende myndigheder og ordregivende enheder bruger for tiden ingen 
elektroniske faktureringssystemer. Omsættelsen af direktivet vil kræve, at de tilpasser og 
ændrer de interne metoder og it-systemer på forskellige områder. I fastsættelsen af fristen for 
omsættelse, skal der tages hensyn til dette. Omsættelsesfristen bør beregnes fra 
offentliggørelsen af standarden og ikke offentliggørelsen af direktivet. Desuden bør der være 
forskellige omsættelsesfrister for statslige myndigheder, indkøbscentraler og ordregivende 
myndigheder og enheder på lavere niveau. De sidstnævnte skal have en længere frist til at 
indarbejde og anvende standarden, så de får tilstrækkelig tid til at foretage de interne 
organisatoriske og økonomiske ændringer.

Ændringsforslag 81
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 48 
måneder efter ikrafttrædelsen. De 
tilsender straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv. De 
tilsender straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser.
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Or. de

(Se ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, afsnit 1a (ny))

Begrundelse

Forslagsstilleren støtter ordførerens forslag om graduerede omsættelsesfrister, der tager 
hensyn til de små ordregivende enheders behov, men mener, at de foreslåede frister er for 
lange. Da standarden kun kommer til at indeholde en liste over de dataelementer, der er 
nødvendige for elektronisk fakturering, får de ordregivende myndigheder og ordregivende 
enheder relativt lave tilpasningsomkostninger. Derfor er det realistisk med kortere 
omsættelsesfrister.

Ændringsforslag 82
Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 48 
måneder efter ikrafttrædelsen. De 
tilsender straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 12 
måneder fra datoen for offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende af 
henvisningen til den europæiske standard 
og angivelsen af de godkendte syntakser, 
jf. artikel 3, stk. 2. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 48

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest 36
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måneder efter ikrafttrædelsen. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

måneder efter ikrafttrædelsen. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Or. pl

Ændringsforslag 84
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter offentliggørelsen af den europæiske 
standard i henhold til artikel 3, stk. 2, har 
statslige myndigheder og indkøbscentraler 
12 måneder og ordregivende myndigheder 
og ordregivende enheder på lavere niveau 
24 måneder til at efterkomme denne 
forpligtelse.

Or. de

(Se. ændringsforslag til betragtning 18)

Begrundelse

Forslagsstilleren støtter ordførerens forslag om graduerede omsættelsesfrister, der tager 
hensyn til de små ordregivende enheders behov, men mener, at de foreslåede frister er for 
lange. Da standarden kun kommer til at indeholde en liste over de dataelementer, der er 
nødvendige for elektronisk fakturering, får de ordregivende myndigheder og ordregivende 
enheder relativt lave tilpasningsomkostninger. Derfor er det realistisk med kortere 
omsættelsesfrister.

Ændringsforslag 85
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Efter offentliggørelsen af den 
europæiske standard i henhold til artikel 
3, stk. 2, har statslige myndigheder 36 
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måneder og ordregivende myndigheder og 
ordregivende enheder på lavere niveau 48 
måneder til at efterkomme denne 
forpligtelse.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaternes omsættelsesfrist bør begynde ved offentliggørelsen af standarden og være 
tilstrækkelig lang til at muliggøre de retlige og tekniske ændringer i betragtning af de 
omstillingsbehov, som især ordregivende myndigheder og ordregivende enheder på lavere 
niveau står over for.

Ændringsforslag 86
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen undersøger, hvordan dette 
direktiv påvirker det indre marked, og 
hvordan elektronisk fakturering indføres 
inden for offentlige indkøb, og aflægger 
rapport herom til Europa-Parlamentet og 
Rådet senest den 30. juni 2023. Om 
nødvendigt ledsages rapporten af et forslag 
til en retsakt.

Kommissionen undersøger, hvordan dette 
direktiv påvirker det indre marked, og 
hvordan elektronisk fakturering indføres 
inden for offentlige indkøb, og aflægger 
rapport herom til Europa-Parlamentet og 
Rådet senest den 30. juni 2023. Om 
nødvendigt ledsages rapporten af en 
costbenefitanalyse af nødvendigheden af 
yderligere foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Før der foreslås yderligere tilpasninger af dette EU-direktiv, bør Kommissionen leve op til 
bedre reguleringsprincipper og undersøge, om der er gode grunde til at foretage ændringer.


