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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Om eenvormige voorwaarden voor 
de uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad2bis. 
____________
2bisVerordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Or. de

Amendement 35
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Commissie moet op grond van de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 1025/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende Europese normalisatie3 de 
desbetreffende Europese normalisatie-
instelling verzoeken een Europese norm te 

(6) De Commissie moet op grond van de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 1025/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende Europese normalisatie3 de 
desbetreffende Europese normalisatie-
instelling verzoeken een Europese norm te 
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ontwikkelen voor het semantische 
gegevensmodel van de basisfactuur. In 
haar verzoek aan de relevante Europese 
normalisatie-instelling moet de Commissie 
eisen dat een dergelijke Europese norm 
technologisch neutraal is, zodat iedere 
verstoring van de mededinging wordt 
voorkomen. Omdat elektronische facturen 
persoonsgegevens kunnen bevatten, moet 
de Commissie ook voorschrijven dat een 
dergelijke Europese norm de bescherming 
van persoonsgegevens garandeert 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van 24 
oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens4. In aanvulling op deze 
minimumvereisten moet de Commissie in 
haar verzoek aan de desbetreffende 
Europese normalisatie-instelling verdere 
eisen stellen ten aanzien van de inhoud 
van een dergelijke Europese norm en een 
uiterste termijn bepalen voor de 
vaststelling ervan.

ontwikkelen voor het semantische 
gegevensmodel van de basisfactuur. In 
haar verzoek aan de relevante Europese 
normalisatie-instelling moet de Commissie 
eisen dat een dergelijke Europese norm 
technologisch neutraal is, zodat iedere 
verstoring van de mededinging wordt 
voorkomen. Omdat elektronische facturen 
persoonsgegevens kunnen bevatten, moet 
de Commissie ook voorschrijven dat een 
dergelijke Europese norm de bescherming 
van persoonsgegevens garandeert 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van 24 
oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens4, alsook overeenkomstig de 
beginselen van gegevensbescherming "by 
design", van evenredigheid en van het 
minimale gebruik van gegevens.
Daarnaast moet de norm ook zonder dat 
dit een grote bijkomende belasting 
oplevert toepasbaar zijn voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook voor 
kleinere aanbestedende diensten en 
instanties, die slechts over weinig 
personeel en financiële middelen 
beschikken. Daarnaast moet de norm ook 
geschikt zijn om te worden toegepast bij 
transacties tussen particuliere 
ondernemingen, om bijkomende kosten te 
vermijden. Tot slot moet de norm 
verenigbaar zijn met relevante 
internationale normen, teneinde 
technische obstakels voor de toegang tot 
de markt voor leveranciers uit derde 
landen te vermijden.

__________________ __________________
3 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12. 3 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.
4 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 4 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Or. de

(Zie het amendement op artikel 3, lid 1).
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Motivering

Deze richtlijn moet wat de inhoud van het mandaat van de Commissie voor de Europese 
normalisatieinstelling betreft, duidelijker zijn. Zo moet de norm rekening houden met de 
bijzondere behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen, alsook van kleinere 
aanbestedende diensten, die slechts over weinig personeel en financiële middelen beschikken. 
De gegevensbeschermingscriteria moeten aangevuld worden, rekening houdend met de 
aanbevelingen van de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Amendement 36
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Commissie moet op grond van de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 1025/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende Europese normalisatie3 de 
desbetreffende Europese normalisatie-
instelling verzoeken een Europese norm te 
ontwikkelen voor het semantische 
gegevensmodel van de basisfactuur. In 
haar verzoek aan de relevante Europese 
normalisatie-instelling moet de Commissie 
eisen dat een dergelijke Europese norm 
technologisch neutraal is, zodat iedere 
verstoring van de mededinging wordt 
voorkomen. Omdat elektronische facturen 
persoonsgegevens kunnen bevatten, moet 
de Commissie ook voorschrijven dat een 
dergelijke Europese norm de bescherming 
van persoonsgegevens garandeert
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van 24 
oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens4. In aanvulling op deze 
minimumvereisten moet de Commissie in 
haar verzoek aan de desbetreffende 
Europese normalisatie-instelling verdere 
eisen stellen ten aanzien van de inhoud van 

(6) De Commissie moet op grond van de 
relevante bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 1025/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende Europese normalisatie3 de 
desbetreffende Europese normalisatie-
instelling verzoeken een Europese norm te 
ontwikkelen voor het semantische 
gegevensmodel van de basisfactuur. In 
haar verzoek aan de relevante Europese 
normalisatie-instelling moet de Commissie 
eisen dat een dergelijke Europese norm 
technologisch neutraal is, zodat iedere 
verstoring van de mededinging wordt 
voorkomen. Omdat elektronische facturen 
persoonsgegevens kunnen bevatten, moet 
de Commissie ook voorschrijven dat een 
dergelijke Europese norm oog moet 
hebben voor de bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens4. In 
aanvulling op deze minimumvereisten 
moet de Commissie in haar verzoek aan de 
desbetreffende Europese normalisatie-
instelling verdere eisen stellen ten aanzien 
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een dergelijke Europese norm en een 
uiterste termijn bepalen voor de 
vaststelling ervan.

van de inhoud van een dergelijke Europese 
norm en een uiterste termijn bepalen voor 
de vaststelling ervan. 

__________________ __________________
3 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12. 3 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.
4 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 4 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Or. en

Motivering

Een gegevensnorm kan persoonsgegevens niet beschermen; dat hangt af van de processen, de 
individuen en de systemen voor de verwerking en de opslag van gegevens. Een norm kan wel 
de identificatie van persoonsgegevens vergemakkelijken.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Teneinde rekening te houden met 
de technologische vooruitgang, alsook 
met de ontwikkelingen op wetgevingsvlak, 
moet aan de Commissie overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende 
werking van de Europese Unie de 
bevoegdheid worden toegekend 
wetgevingshandelingen vast te stellen 
betreffende de aanpassing van de in deze 
richtlijn bedoelde eisen aan de Europese 
norm voor het semantische 
gegevensmodel van de kernonderdelen 
van elektronische facturen.   Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet er bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
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toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. de

Amendement 38
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Europese norm voor het 
semantische gegevensmodel van de 
elektronische basisfactuur moet gebaseerd 
zijn op bestaande specificaties, waaronder 
met name die welke zijn ontwikkeld door 
Europese of internationale organisaties als 
CEN (CWA 16356 en CWA 16562), ISO 
(financiële facturen ("financial invoice") op 
basis van de ISO 20022 methode), en 
UN/CEFACT (CII v. 2.0). Elektronische 
handtekeningen mogen niet worden 
verplicht worden gesteld. Een dergelijke 
Europese norm moet de semantische 
gegevenselementen definiëren die met 
name betrekking hebben op 
complementaire gegevens inzake verkoper 
en koper, proceskenmerken, 
factuurattributen, details inzake 
factuurposten, informatie over aflevering, 
betalingsdetails en -voorwaarden. De norm 
moet ook verenigbaar zijn met de 
bestaande betalingsnormen zodat 
betalingen automatisch verwerkt kunnen 
worden.

(7) De Europese norm voor het 
semantische gegevensmodel van de 
elektronische basisfactuur moet gebaseerd 
zijn op bestaande specificaties, waaronder 
met name die welke zijn ontwikkeld door 
Europese of internationale organisaties als 
CEN (CWA 16356 en CWA 16562), ISO 
(financiële facturen ("financial invoice") op 
basis van de ISO 20022 methode), en 
UN/CEFACT (CII v. 2.0). Elektronische 
handtekeningen mogen niet worden 
verplicht worden gesteld. Bij de uitvoering 
van haar mandaat moet de relevante 
Europese normalisatie-instelling ook 
rekening houden met de resultaten van 
grootschalige proefprojecten in het kader 
van het programma voor 
beleidsondersteuning van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, 
alsook met de e-factureringsspecificaties 
van alle andere relevante organen en 
organisaties die ruim ingang hebben 
gevonden bij het bedrijfsleven. Een 
dergelijke Europese norm moet de 
semantische gegevenselementen definiëren 
die met name betrekking hebben op 
complementaire gegevens inzake verkoper 
en koper, proceskenmerken, 
factuurattributen, details inzake 
factuurposten, informatie over aflevering, 
betalingsdetails en -voorwaarden. De norm 
moet ook verenigbaar zijn met de 
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bestaande betalingsnormen zodat 
betalingen automatisch verwerkt kunnen 
worden.

Or. en

Motivering

Dit draagt ertoe bij dat bij het ontwikkelen van de nieuwe norm rekening wordt gehouden met 
reeds bestaand werk en reeds bestaande praktijken, hetgeen het nut en de relevante van de 
nieuwe norm ten goede zal komen.

Amendement 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Na de vaststelling van een nieuwe 
Europese norm door de Commissie, in 
overeenstemming met het Europese 
normalisatieproces, moet de Commissie de 
norm in de praktijk testen. De Commissie 
moet in deze testfase de toepassing van de 
norm, in de vorm waarin deze aan de 
eindgebruiker wordt voorgelegd, 
beschrijven en toetsen. Daarbij moet de 
Commissie met name rekening houden 
met de gebruiksvriendelijkheid en de 
functionaliteit, en moet zij de mogelijke 
kosten van de uitvoering berekenen.

Or. de

Amendement 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Om ervoor te zorgen dat ook kleine 
en middelgrote ondernemingen bij 
overheidsopdrachten van e-facturering 
kunnen profiteren, moet de Europese 
norm begrijpelijk, gebruiksvriendelijk en 
gemakkelijk toepasbaar zijn.

Or. de

Amendement 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quater) De lidstaten moeten in het 
kader van de omzetting rekening houden 
met de behoeften van kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook van 
kleinere aanbestedende diensten, en zowel 
de aanbestedende diensten en instanties, 
als de leveranciers de nodige 
ondersteuning bieden, zodat de nieuwe 
Europese norm kan worden toegepast. 
Daarnaast moet worden voorzien in 
trainingen, met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Or. de

Amendement 42
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Europese normalisatie-instellingen 
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zorgen ervoor dat de Europese norm 
regelmatig wordt herzien en, indien nodig, 
geactualiseerd, teneinde rekening te 
houden met technologische 
ontwikkelingen. Gezien het snelle tempo 
van dergelijke ontwikkelingen in de ict-
sector kan de Commissie de relevante 
Europese normalisatie-instelling vragen 
de norm regelmatig te herzien en te 
actualiseren, teneinde hiermee rekening 
te houden en interoperabiliteit te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Met het oog op het waarborgen van het nut van de norm en om te voorkomen dat de norm 
achterhaald raakt.

Amendement 43
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Aanbestedende diensten en instanties 
mogen niet weigeren om elektronische 
facturen die aan een dergelijke 
gemeenschappelijke Europese norm 
voldoen, in ontvangst te nemen op grond 
dat niet is voldaan aan andere technische 
eisen (bijvoorbeeld nationale of 
sectorspecifieke eisen).

(9) Aanbestedende diensten en instanties 
mogen niet weigeren om elektronische 
facturen die aan een dergelijke 
gemeenschappelijke Europese norm 
voldoen, in ontvangst te nemen op grond 
dat niet is voldaan aan andere technische 
eisen (bijvoorbeeld nationale of 
sectorspecifieke eisen). Aanbestedende 
diensten en instanties moet het echter vrij 
blijven staan om voor het betalen van een 
factuur te controleren of de inhoud van de 
elektronische factuur alle details van de 
handelstransactie bevat. De verplichting 
om elektronische facturen overeenkomstig 
deze richtlijn te aanvaarden, geldt 
onverminderd artikel 4 van Richtlijn 
2011/7/EU van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende bestrijding van 
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betalingsachterstand bij 
handelstransacties.

Or. en

Motivering

Dit AM beoogt duidelijk te maken dat de verplichting om elektronische facturen te 
aanvaarden alleen betrekking heeft op de technische specificaties.  De richtlijn is niet van 
invloed op of doet niets af aan bredere commerciële vraagstukken, zoals de inhoudelijke 
geldigheid van de factuur.

Amendement 44
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In zijn advies van 11 november 
2013 publiceerde de Europees 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming zijn aanbevelingen 
voor het waarborgen van een passende 
gegevensbescherming bij de toepassing 
van deze richtlijn. Met deze 
aanbevelingen moet bij het ontwikkelen 
van de norm en bij de verwerking van 
persoonsgegevens door aanbestedende 
diensten en instanties rekening worden 
gehouden. Met name moet worden 
verduidelijkt dat de bestaande wetgeving 
op het gebied van gegevensbescherming 
ook bij e-facturering moet worden 
toegepast en dat bij de openbaarmaking 
van persoonsgegevens voor een passend 
evenwicht moet worden gezorgd tussen de 
belangen van transparantie en 
controleerbaarheid enerzijds, en 
bescherming van de privacy anderzijds. 

Or. de

(Zie de amendementen op artikel 3, lid 1, en artikel 4 bis).
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Motivering

Bij de verwerking van elektronische facturen is ook sprake van verwerking van 
persoonsgegevens. Bij e-facturering speelt gegevensbescherming dus een belangrijke rol.

Amendement 45
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De richtlijn moet van toepassing zijn 
op elektronische facturen die worden 
ontvangen door aanbestedende diensten en 
instanties en die worden uitgeschreven als 
gevolg van de uitvoering van 
overeenkomsten die zijn gegund 
overeenkomstig Richtlijn [ter vervanging 
van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten5], Richtlijn [ter 
vervanging van Richtlijn 2004/17/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 31
maart 2004 houdende coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten6] of Richtlijn 2009/81/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen door 
aanbestedende diensten van bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten op defensie- en veiligheidsgebied, 
en tot wijziging van de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG7.

(10) De richtlijn moet van toepassing zijn 
op elektronische facturen die worden 
ontvangen door aanbestedende diensten en 
instanties en die worden uitgeschreven en 
doorgegeven als gevolg van de uitvoering 
van overeenkomsten die zijn gegund 
overeenkomstig Richtlijn [ter vervanging 
van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten], Richtlijn [ter 
vervanging van Richtlijn 2004/17/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 houdende coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten] of Richtlijn 2009/81/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen door 
aanbestedende diensten van bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten op defensie- en veiligheidsgebied, 
en tot wijziging van de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG.
Aanbestedende diensten en instanties 
moeten evenwel niet worden verplicht 
elektronische facturen overeenkomstig 
deze richtlijn te aanvaarden wanneer zij 
met het oog op de veiligheid van oordeel 
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zijn dat niet met deze richtlijn in 
overeenstemming zijnde modellen van 
facturen moeten worden gebruikt of dat 
andere factureringseisen moeten worden 
gehanteerd. Daarnaast zou het goed zijn 
opdrachten zoals bedoeld in artikel 16 van 
Richtlijn 2009/81/EG uit te sluiten, 
aangezien voor deze uitsluitend specifieke 
eisen met betrekking tot technische 
specificaties en kennisgevingen 
betreffende de gunning van de opdracht 
gelden.

__________________ __________________
5 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114. 5 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.
6 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1. 6 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.
7 PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76. 7 PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76.

Or. en

Motivering

Dit AM beoogt te verduidelijken dat het hier inderdaad om elektronische facturen gaat, die 
derhalve elektronisch worden doorgegeven; het tweede deel van het AM beoogt te 
onderstrepen dat er van tijd tot tijd sprake kan zijn van gevalsgebonden, niet met de eisen van 
deze richtlijn in overeenstemming zijnde veiligheidsvereisten (bijv. doorgifte via een koerier 
of via speciale beveiligde kanalen). 

Amendement 46
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Deze richtlijn laat de toepassing 
van artikel 346 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie onverlet. Wanneer de uitvoering van 
een opdracht overeenkomstig de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaat in kwestie geheim is verklaard of 
met speciale veiligheidsmaatregelen 
gepaard moet gaan, en op voorwaarde dat 
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de lidstaat in kwestie heeft bepaald dat de 
essentiële belangen in kwestie niet door 
minder ingrijpende maatregelen kunnen 
worden gegarandeerd, kunnen 
aanbestedende diensten en instanties 
daarnaast besluiten voor een specifieke 
opdracht speciale factureringseisen op te 
leggen, andere dan die welke zijn bedoeld 
in deze richtlijn. In dergelijke gevallen 
moeten de aanbestedende diensten en 
instanties die eisen in de 
aanbestedingsdocumenten opnemen.

Or. en

Motivering

Dit is een alternatief voorstel voor het voorstel van de heer Harbour voor overweging 10. Het 
weerspiegelt uitzonderingen voor de fase voorafgaand aan de gunning van opdrachten in 
Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Amendement 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De lidstaten moeten er bij de 
omzetting voor zorgen dat de 
elektronische facturen die overeenkomstig 
de Europese norm worden ontvangen ook 
bij verdere interne verwerking door 
andere diensten (bijvoorbeeld bij subsidie-
aanvragen) worden aanvaard. 

Or. de

Amendement 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De richtlijn moet alleen de 
ontvangers, dat wil zeggen de 
aanbestedende diensten en instanties, 
verplichten om elektronische facturen te 
accepteren en te verwerken. De verzender 
van de factuur moet daarentegen de keuze 
hebben of hij zijn factuur volgens de 
Europese norm, de nationale norm of 
andere technische normen of in 
papiervorm opstelt.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om het voor de aanbestedende 
diensten en instanties mogelijk te maken de 
technische maatregelen te nemen die na de 
vaststelling van de Europese norm nodig 
zijn om aan de bepalingen van deze 
richtlijn te voldoen, is een termijn van 48
maanden voor de omzetting 
gerechtvaardigd.

(18) Om het voor de aanbestedende 
diensten en instanties mogelijk te maken de 
technische maatregelen te nemen die na de 
vaststelling van de Europese norm nodig 
zijn om aan de bepalingen van deze 
richtlijn te voldoen, is een termijn van 18
maanden na de bekendmaking van de 
Europese norm in het Publicatieblad van 
de Europese Unie voor de omzetting 
gerechtvaardigd. Centrale 
overheidsinstanties en centrale 
aanbestedende diensten moeten de door 
de lidstaten omgezette bepalingen van 
deze richtlijn 18 maanden na de 
inwerkingtreding ervan toepassen. Lagere 
aanbestedende diensten en instanties 
moeten deze bepalingen 36 maanden na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn 
toepassen.

Or. de
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Amendement 50
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om het voor de aanbestedende 
diensten en instanties mogelijk te maken de 
technische maatregelen te nemen die na de 
vaststelling van de Europese norm nodig 
zijn om aan de bepalingen van deze 
richtlijn te voldoen, is een termijn van 48
maanden voor de omzetting 
gerechtvaardigd.

(18) Om het voor de aanbestedende 
diensten en instanties mogelijk te maken de 
technische maatregelen te nemen die na de 
vaststelling van de Europese norm nodig 
zijn om aan de bepalingen van deze 
richtlijn te voldoen, is een termijn voor de 
omzetting van 12 maanden voor de 
centrale overheidsinstanties en 24 
maanden voor lagere aanbestedende 
diensten en instanties na de 
bekendmaking van de norm
gerechtvaardigd.

Or. de

Motivering

(Zie het amendement op artikel 6, lid 1). De indiener ondersteunt het voorstel van de 
rapporteur voor getrapte omzettingstermijnen, waarmee rekening wordt gehouden met de 
specifieke omstandigheden van kleinere aanbestedende diensten, maar vindt de termijnen te 
ruimhartig. Aangezien de norm alleen uit een lijst van voor de elektronische facturen 
verplichte gegevenselementen bestaat, zijn er voor aanbestedende diensten en instanties 
hoogstwaarschijnlijk slechts relatief geringe aanpassingskosten. Tegen deze achtergrond zijn 
kortere omzettingstermijnen niet onrealistisch.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Harmonisatie van elektronische 
facturen strookt met de verdere 
ontwikkeling van het uniaal recht, alsook 
het nationale en internationale recht, voor 
elektronische aanbestedingen in de Unie,
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Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) De ter ondersteuning van de 
invoering van e-aanbesteding voorziene 
financiële middelen van de 
Structuurfondsen moeten ook de 
invoering van e-facturering bij 
overheidsopdrachten ten goede komen.

Or. de

Amendement 53
Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming is geraadpleegd 
overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad11bis en 
heeft op 11 november 2013 advies 
uitgebracht.
_____________
11bis Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen 
en betreffende het vrije verkeer van die 
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gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Or. de

Amendement 54
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op 
elektronische facturen die worden 
uitgeschreven als gevolg van de uitvoering 
van overeenkomstig Richtlijn [ter 
vervanging van Richtlijn 2004/18/EG], 
Richtlijn [ter vervanging van Richtlijn 
2004/17/EG], of Richtlijn 2009/81/EG 
gegunde overeenkomsten.

Deze richtlijn is van toepassing op 
elektronische facturen die worden 
uitgeschreven als gevolg van de uitvoering 
van overeenkomstig Richtlijn [ter 
vervanging van Richtlijn 2004/18/EG], 
Richtlijn [ter vervanging van Richtlijn 
2004/17/EG], Richtlijn 2009/81/EG en de 
Richtlijn betreffende concessiecontracten 
[Richtlijn ...] gegunde overeenkomsten.

Or. en

Amendement 55
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op 
elektronische facturen die worden 
uitgeschreven als gevolg van de uitvoering 
van overeenkomstig Richtlijn [ter 
vervanging van Richtlijn 2004/18/EG], 
Richtlijn [ter vervanging van Richtlijn 
2004/17/EG], of Richtlijn 2009/81/EG 
gegunde overeenkomsten.

Deze richtlijn is van toepassing op 
elektronische facturen die worden 
uitgeschreven als gevolg van de uitvoering 
van onder Richtlijn [ter vervanging van 
Richtlijn 2004/18/EG], Richtlijn [ter 
vervanging van Richtlijn 2004/17/EG], of 
Richtlijn 2009/81/EG vallende
overeenkomsten.

Artikel 4 van deze richtlijn is niet van 
toepassing wanneer de aanbestedende 
dienst of instantie met het oog op de 
veiligheid van oordeel is dat niet met deze 
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richtlijn of met artikel 16 van Richtlijn 
2009/81/EG in overeenstemming zijnde 
modellen van facturen moeten worden 
gebruikt of dat andere factureringseisen 
moeten worden gehanteerd.

Or. en

Motivering

Dit AM beoogt rekening te houden met incidentele gevalsgebonden veiligheidsvereisten en is 
met name belangrijk indien Richtlijn 2009/81/EG betreffende defensie en veiligheid onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn wordt gebracht.

Amendement 56
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "elektronische factuur": een factuur die 
in eender welke elektronische vorm is 
uitgeschreven en ontvangen;

(1) "elektronische factuur": een factuur die 
in eender welke elektronische, voor 
elektronische verwerking geschikte vorm 
is uitgeschreven, doorgegeven en 
ontvangen;

Or. en

Motivering

Dit AM onderstreept het elektronische karakter van de facturen in kwestie.

Amendement 57
Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) "centrale overheidsinstantie": 
centrale overheidsdienst zoals 
gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van 
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Richtlijn [ter vervanging van Richtlijn 
2004/18/EG];

Or. de

Motivering

Noodzakelijke aanpassing aan de nieuwe tekst van de getrapte tenuitvoerleggingsbepalingen, 
waarin voor centrale aanbestedende diensten ook een termijn van 18 maanden is vastgesteld.

Amendement 58
Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) "lagere aanbestedende dienst": 
lagere aanbestedende zoals gedefinieerd
in artikel 2, punt 3, van Richtlijn [ter 
vervanging van Richtlijn 2004/18/EG];

Or. de

Motivering

Noodzakelijke aanpassing aan de nieuwe tekst van de getrapte tenuitvoerleggingsbepalingen, 
waarin voor centrale aanbestedende diensten ook een termijn van 18 maanden is vastgesteld.

Amendement 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) "centrale aanbestedende 
dienst": centrale aanbestedende dienst 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 10, 
van Richtlijn [ter vervanging van 
Richtlijn 2004/18/EG];



AM\1009911NL.doc 21/41 PE523.101v01-00

NL

Or. de

Motivering

Noodzakelijke aanpassing aan de nieuwe tekst van de getrapte tenuitvoerleggingsbepalingen, 
waarin voor centrale aanbestedende diensten ook een termijn van 18 maanden is vastgesteld.

Amendement 60
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie schrijft voor dat de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de elektronische 
basisfactuur technologisch neutraal is en 
waarborgt de bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG.

De Commissie schrijft voor dat de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de elektronische 
basisfactuur voldoet aan de onderstaande 
criteria:

a) technologische neutraliteit;
b) waarborging van de bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG;
c) formulering die het gebruik van de 
norm in de B2B-sector mogelijk maakt;
d) overeenstemming met relevante 
internationale normen op het gebied van 
e-facturering;
e) geschiktheid voor de ontwikkeling van 
"fit-for-purpose"-, gebruiksvriendelijke 
en flexibele systemen voor e-facturering;
f) geen beïnvloeding van de bepalingen 
van Richtlijn 2006/112/EG;
g) geen bijkomende kosten.

Or. en
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Amendement 61
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie schrijft voor dat de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de elektronische 
basisfactuur technologisch neutraal is en 
waarborgt de bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG.

De Commissie schrijft voor dat de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de elektronische 
basisfactuur de in de bijlage opgesomde 
elementen bevat en ten minste aan de 
volgende eisen voldoet:

- technologische neutraliteit;
- waarborging van de bescherming van
persoonsgegevens overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG, alsook 
overeenkomstig de beginselen van 
gegevensbescherming "by design", van 
evenredigheid en van het minimale 
gebruik van gegevens;
- inachtneming van de specifieke 
behoeften van kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook van lagere 
aanbestedende diensten en instanties;
- geschiktheid voor gebruik bij transacties 
tussen ondernemingen;
- verenigbaarheid met relevante 
internationale normen.

Or. de

Motivering

(Zie het amendement op overweging 6). Deze richtlijn moet wat de inhoud van het mandaat 
van de Commissie voor de Europese normalisatieinstelling betreft, duidelijker zijn. Zo moet 
de norm rekening houden met de bijzondere behoeften van kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook van kleinere aanbestedende diensten, die slechts over weinig 
personeel en financiële middelen beschikken. De gegevensbeschermingscriteria moeten 
aangevuld worden, rekening houdend met de aanbevelingen van de Europees Toezichthouder 
voor gegevensbescherming.
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Amendement 62
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie schrijft voor dat de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de elektronische 
basisfactuur technologisch neutraal is en 
waarborgt de bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG.

De Commissie schrijft voor dat de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de elektronische 
basisfactuur ten minste voldoet aan de 
onderstaande criteria:

- technologische neutraliteit;
- interoperabiliteit;
- waarborging van de bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG, overeenkomstig de 
"privacy by design"-benadering en de 
beginselen van evenredigheid, het 
minimale gebruik van gegevens en 
"purpose limitation"; 

Or. en

Motivering

De norm moet voldoen aan goede praktijken op het gebied van it-design.

Amendement 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie schrijft voor dat de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de elektronische 
basisfactuur technologisch neutraal is en 
waarborgt de bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig 

De Commissie schrijft voor dat de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de elektronische 
basisfactuur technologisch neutraal is en 
waarborgt de bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
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Richtlijn 95/46/EG. Richtlijn 95/46/EG. Deze norm moet ten 
minste elke drie jaar opnieuw getoetst 
worden.

Or. pl

Motivering

De norm moet nauwer aansluiten bij de technologische ontwikkelingen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zodra de relevante Europese 
normalisatie-instelling de Europese norm 
voor het semantische gegevensmodel van 
de kernonderdelen van een elektronische 
factuur heeft ontwikkeld en de Commissie 
heeft gecontroleerd of de norm met het 
verzoek overeenstemt, toetst de Commissie 
binnen een termijn van 6 maanden de 
praktische toepassing van de norm in de 
vorm waarin deze aan de eindgebruiker 
wordt voorgelegd [met name wat 
functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en 
de eventuele implementatiekosten betreft]. 
Binnen een maand na de afronding van 
de testprocedure doet de Commissie een 
verslag hiervan toekomen aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) – alinea 2 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan van de testprocedure 
afzien wanneer de praktische toepassing 
van de norm reeds tijdens de in dit artikel 
genoemde ontwikkeling ervan door de 
Commissie of de bevoegde normalisatie-
instelling aan de hand van de eisen aan 
die norm is getest.

Or. de

Motivering

Indien de norm tijdens de ontwikkeling ervan door de Europese normalisatie-instelling reeds 
door gebruikers is getest, kan van een nieuwe test worden afgezien.

Amendement 66
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de naar aanleiding van het in 
lid 1 bedoelde verzoek opgestelde 
Europese norm voldoet aan de daarin 
vermelde eisen, zal de Commissie de 
referentie van deze Europese norm 
bekendmaken in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

2. Wanneer de naar aanleiding van het in 
lid 1 bedoelde verzoek opgestelde 
Europese norm voldoet aan de daarin 
vermelde eisen, zal de Commissie de 
referentie van deze Europese norm samen 
met de goedgekeurde lijst van syntaxen 
bekendmaken in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien de Commissie bij het 
ontwikkelen van een uitvoeringshandeling 
vaststelt dat de in het kader van de in lid 1 
genoemde opdracht ontwikkelde Europese 
norm voldoet aan de in de bijlage bij deze 
richtlijn vermelde eisen, publiceert zij de 
referentie aan de norm in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.
De in lid 1 bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 5 
bis, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Europese norm voor een 
semantisch gegevensmodel van de 
kernonderdelen van elektronische 
facturen voldoet aan het bepaalde in 
Richtlijn 2006/112/EG van de Raad.

Or. de

Amendement 69
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
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1. De Commissie verzoekt de relevante 
Europese normalisatie-instelling een lijst 
op te stellen met een beperkt aantal 
syntaxen die voldoen aan de Europese 
norm voor het semantische 
gegevensmodel, alsmede aanbevelingen te 
formuleren betreffende transmissie-
interoperabiliteit, teneinde het gebruik 
van de semantische gegevensnorm te 
vergemakkelijken.
2. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen [die worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 5 bis, lid 2] de beperkte lijst van 
syntaxen vast die voldoen aan de 
Europese norm.  Teneinde het aantal
syntaxen op de lijst te beperken en om de 
volledige en continue interoperabiliteit te 
waarborgen, is de Commissie gemachtigd 
overeenkomstig de 
[raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 5 bis, lid 2] de goedgekeurde lijst 
van syntaxen te herzien. 

Or. en

Amendement 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Bijwerking en verdere ontwikkeling van 

de Europese norm
De Commissie kan de bevoegde Europese 
normalisatie-instelling verzoeken de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de kernonderdelen 
van een elektronische factuur bij te 
werken en verder te ontwikkelen. Bij dit 
verzoek wordt de in artikel 3, lid 1, 
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bedoelde procedure gevolgd.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 ter
Gedelegeerde handelingen

De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde 
handelingen vast te stellen voor het 
wijzigen van de in artikel 3, lid 2 ter, 
artikel 3 bis, lid 1, en in de bijlage bij deze 
richtlijn genoemde eisen betreffende de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de kernonderdelen 
van een elektronische factuur.

Or. de

Amendement 72
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
aanbestedende diensten en instanties niet 
de ontvangst weigeren van elektronische 
facturen die voldoen aan de Europese norm 
waarvan de referentie op grond van artikel 
3, lid 2, is gepubliceerd.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
aanbestedende diensten en instanties in 
staat zijn elektronische facturen te 
ontvangen en te verwerken, en daarnaast
niet de ontvangst weigeren van 
elektronische facturen die voldoen aan de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de kernonderdelen 
van een elektronische factuur waarvan de 
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referentie op grond van artikel 3, lid 2, is 
gepubliceerd en die voldoen aan een of 
meerdere van de syntaxen in de in artikel 
3 bedoelde lijst.

Or. en

Motivering

Dit AM zorgt voor meer duidelijkheid en zekerheid, en houdt in dat de richtlijn betrekking 
moet hebben op zowel syntaxen, als semantische normen.

Amendement 73
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Gegevensbescherming

1. Deze richtlijn laat toepasselijke 
gegevensbeschermingsbepalingen in het 
Europese en nationale recht onverlet, en 
deze gelden derhalve ook voor 
elektronische facturen.
2. Voor zover in Europees of nationaal 
recht niet anderszins wordt bepaald en 
onverminderd passende 
vrijwaringsmaatregelen overeenkomstig 
artikel 13 van Richtlijn 95/46/EG, mogen 
persoonsgegevens uitsluitend gebruikt 
worden voor de verwerking van 
elektronische facturen, respectievelijk 
voor doeleinden die daarmee verband 
houden.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 
openbaarmaking van persoonsgegevens 
die in het kader van e-facturering worden 
verzameld voor een passend evenwicht 
wordt gezorgd tussen de doelstelling van
transparantie en controleerbaarheid 
enerzijds, en de doelstelling van 
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bescherming van de privacy anderzijds, 
onverminderd passende 
vrijwaringsmaatregelen overeenkomstig 
artikel 13 van Richtlijn 95/46/EG.

Or. de

Motivering

Deze wijziging stoelt op de aanbevelingen van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming in zijn advies van 11 november 2013.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Formele bezwaren tegen de Europese 

norm
(1) Indien een lidstaat of het Europees 
Parlement van mening is dat een 
Europese norm niet volledig aan de in 
artikel 3, lid 2 ter, artikel 3 bis, lid 1, en de 
in de bijlage bij deze richtlijn genoemde 
eisen voldoet, stelt deze lidstaat of het 
Europees Parlement de Commissie 
hiervan, onder bijvoeging van een 
gedetailleerde toelichting, in kennis, en 
beslist de Commissie, na raadpleging van 
het in artikel 5 bis (nieuw) bedoelde 
comité, of na raadpleging van 
deskundigen uit de desbetreffende sector,
a) de referenties aan de betrokken 
Europese norm wel, of niet, of met 
beperkingen in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekend te maken;
b) de referenties aan de betrokken 
Europese norm in het Publicatieblad van 
de Europese Unie te handhaven, te 
handhaven met beperkingen of in te 
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trekken.
(2) De Commissie publiceert op haar 
website informatie over de Europese 
norm, voor zover daarover een besluit als 
bedoeld in lid 1 is genomen.
(3) De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling op de 
hoogte van het in lid 1 bedoelde besluit en 
verzoekt haar zo nodig om herziening van 
de betrokken Europese norm.
(4) Het in lid 1, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 5 bis, lid 2.
(5) Het in lid 1, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 5 bis, lid 3.

Or. de

Amendement 75
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Formele bezwaren

1. Indien een lidstaat of het Europees 
Parlement van mening is dat de Europese 
norm voor het semantische 
gegevensmodel van de kernonderdelen 
van elektronische facturen niet volledig 
aan de door hen essentieel geachte en in 
artikel 3, lid 1, tweede alinea, en in de 
bijlage bij deze richtlijn genoemde eisen 
voldoet, stelt deze lidstaat of het Europees 
Parlement de Commissie hiervan, onder 
bijvoeging van een gedetailleerde 
toelichting, in kennis, en beslist de 
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Commissie, na raadpleging van het in 
artikel 5 bis bedoelde comité:
a) de referenties aan de Europese norm 
voor het semantische gegevensmodel van 
de kernonderdelen van elektronische 
facturen wel, of niet, of met beperkingen 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie bekend te maken;
b) de referenties aan de Europese norm 
voor het semantische gegevensmodel van 
de kernonderdelen van elektronische 
facturen in het Publicatieblad van de 
Europese Unie te handhaven, te 
handhaven met beperkingen of in te 
trekken.
2. De Commissie brengt de Europese 
normalisatie-instelling in kwestie op de 
hoogte van het in lid 1 bedoelde besluit en 
verzoekt haar zo nodig om herziening van 
de Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de kernonderdelen 
van elektronische facturen.
3. Het in lid 1, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure als bedoeld in 
artikel 5 ter, lid 2.
4. Het in lid 1, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 5 ter, lid 3.

Or. en

Motivering

Omdat artikel 11 van de normalisatieverordening alleen op geharmoniseerde normen van 
toepassing is en de nieuwe norm voor e-facturering geen geharmoniseerde norm is, is in deze 
richtlijn een vergelijkbare bepaling nodig om het Europees Parlement en de lidstaten in staat 
te stellen formeel bezwaar te maken tegen de nieuwe norm.

Amendement 76
Marc Tarabella
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Comitéprocedure

De Commissie wordt bijgestaan door het 
Comité. Dat comité is een comité in de zin 
van Verordening (EU) Nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Uitvoeringsbepalingen

(1) De Commissie wordt bijgestaan door 
het bij Verordening (EG) nr. 1025/2012 
van het Europees Parlement en de 
Raad11bis ingestelde comité.
(2) Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad11ter van toepassing.
(3) In gevallen waarin naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.
____________
11bis Verordening (EU) nr. 1025/2012 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 betreffende Europese 
normalisatie, tot wijziging van de 
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Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG 
van de Raad alsmede de Richtlijnen 
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 
2009/23/EG en 2009/105/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Beschikking 87/95/EEG 
van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
(PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12).
11terVerordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Or. de

Motivering

Aanpassing aan de invoering van de uitvoeringshandelingen. Het overeenkomstig artikel 22, 
lid 1, van verordening (EU) nr. 1025/2012 ingeschakelde comité is hetzelfde als in het kader 
van de oorspronkelijke normalisatieopdracht werd geraadpleegd.

Amendement 78
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dit comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) 
nr. 182/201111quater.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 4 van Verordening (EU) 
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nr. 182/2011 van toepassing.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.
____________
11quaterVerordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Or. en

(Zie het amendement houdende invoeging van artikel 5 bis betreffende formele bezwaren van 
dezelfde indiener).

Motivering

De drempel voor het kenbaar maken van bezwaren tegen een bestaande norm moet hoger 
liggen dan die voor het kenbaar maken van een bezwaar tegen een nog niet bekendgemaakte 
norm. Vandaar de onderzoeksprocedure in het eerste geval en de raadplegingsprocedure in 
het tweede geval.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 3 ter bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
rechtshandelingen vast te stellen, wordt 
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aan de Commissie verleend voor een 
onbepaalde periode vanaf de 
[inwerkingtreding van deze richtlijn].
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 3 ter bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de in dat besluit bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 3 ter 
vastgestelde gedelegeerde rechtshandeling 
treedt alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement, noch de Raad 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de rechtshandeling 
in kwestie aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement, als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
wordt deze termijn met twee maanden 
verlengd.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk 48 maanden na de
inwerkingtreding aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk 18 maanden na de  
bekendmaking van de referentie aan de 
Europese norm in het Publicatieblad van 
de Europese Unie aan deze richtlijn te 
voldoen. De lidstaten delen de
Commissie de tekst van die bepalingen
onverwijld mede.

De lidstaten passen deze wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vanaf de 
eerste dag van de negentiende maand na 
de bekendmaking van de referentie aan de 
Europese norm in het Publicatieblad van 
de Europese Unie op centrale 
overheidsinstanties en centrale 
aanbestedende diensten toe. De lidstaten 
passen deze wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vanaf de 
eerste dag van de zevenendertigste maand 
na de bekendmaking van de referentie 
aan de Europese norm in het 
Publicatieblad van de Europese Unie op 
lagere overheidsinstanties en lagere 
aanbestedende diensten toe. 

Or. de

Motivering

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 
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.

Amendement 81
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk 48 maanden na de 
inwerkingtreding aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede.

Or. de

(Zie het amendement op artikel 6, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)).

Motivering

De indiener ondersteunt het voorstel van de rapporteur voor getrapte omzettingstermijnen, 
waarmee rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van kleinere 
aanbestedende diensten, maar vindt de termijnen te ruimhartig. Aangezien de norm alleen uit 
een lijst van voor de elektronische facturen verplichte gegevenselementen bestaat, zijn er voor 
aanbestedende diensten en instanties hoogstwaarschijnlijk slechts relatief geringe 
aanpassingskosten. Tegen deze achtergrond zijn kortere omzettingstermijnen niet 
onrealistisch.

Amendement 82
Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk 48 maanden na de 
inwerkingtreding aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk 12 maanden na de 
bekendmaking van de referentie aan de 
Europese norm en de lijst van 
goedgekeurde syntaxen in het officieel 
Publicatieblad van de Europese Unie als 
bedoeld in artikel 3, lid 2, aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.
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Or. en

Amendement 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk 48 maanden na de 
inwerkingtreding aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk 36 maanden na de 
inwerkingtreding aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede.

Or. pl

Amendement 84
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de bekendmaking van de Europese 
norm overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
hebben centrale overheidsinstanties en 
centrale aanbestedende diensten 12 
maanden en lagere aanbestedende 
diensten en instanties 24 maanden de tijd 
om aan deze verplichting te voldoen.

Or. de

(Zie het amendement op overweging 18).

Motivering

De indiener ondersteunt het voorstel van de rapporteur voor getrapte omzettingstermijnen, 
waarmee rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van kleinere 
aanbestedende diensten, maar vindt de termijnen te ruimhartig. Aangezien de norm alleen uit 
een lijst van voor de elektronische facturen verplichte gegevenselementen bestaat, zijn er voor 
aanbestedende diensten en instanties hoogstwaarschijnlijk slechts relatief geringe 
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aanpassingskosten. Tegen deze achtergrond zijn kortere omzettingstermijnen niet 
onrealistisch.

Amendement 85
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Na de bekendmaking van de 
Europese norm overeenkomstig artikel 3, 
lid 2, hebben de centrale 
overheidsinstanties 36 maanden en lagere 
aanbestedende diensten en instanties 48 
maanden de tijd om aan deze verplichting 
te voldoen.

Or. de

Motivering

De termijn voor de omzetting door de lidstaten moet aan de bekendmaking van de norm 
worden gekoppeld en hij moet voldoende ruim zijn om de juridische en technische 
aanpassingen, in het bijzonder bij lagere aanbestedende diensten en instanties, mogelijk te 
maken.

Amendement 86
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal de gevolgen van deze 
richtlijn voor de interne markt en voor de 
invoering van elektronische facturen bij 
overheidsopdrachten onderzoeken en 
daarover uiterlijk op 30 juni 2023 verslag 
uitbrengen aan het Europees Parlement en 
de Raad. Indien nodig, wordt bij het 
verslag een wetgevingsvoorstel gevoegd.

De Commissie zal de gevolgen van deze 
richtlijn voor de interne markt en voor de 
invoering van elektronische facturen bij 
overheidsopdrachten onderzoeken en 
daarover uiterlijk op 30 juni 2023 verslag 
uitbrengen aan het Europees Parlement en 
de Raad. Indien nodig, wordt bij het 
verslag een kosten-batenanalyse van 
eventuele aanvullende acties gevoegd.
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Or. en

Motivering

Alvorens bijkomende aanpassingen aan deze EU-richtlijn voor te stellen, moet de Commissie 
zich houden aan de beginselen inzake betere wetgeving en bekijken of dergelijke bijkomende 
aanpassingen wel echt noodzakelijk zijn.


