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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszej 
dyrektywy należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20112a.
____________
2a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s.
13).

Or. de

Poprawka 35
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Komisja powinna zastosować 
odpowiednie przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie normalizacji europejskiej3, aby 
zwrócić się do odpowiedniego 
europejskiego organu normalizacyjnego o 
sporządzenie projektu normy europejskiej 
dotyczącej semantycznego modelu danych 

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

dla podstawowej faktury elektronicznej. W 
swoim wniosku do odpowiedniego 
europejskiego organu normalizacyjnego 
Komisja powinna zawrzeć wymóg, aby 
tego rodzaju norma europejska była 
neutralna pod względem technologicznym 
w celu uniknięcia jakiegokolwiek 
zakłócenia konkurencji. Ponieważ faktury 
elektroniczne mogą zawierać dane 
osobowe, Komisja powinna również 
zawrzeć wymóg, aby wspomniana norma 
europejska gwarantowała ochronę danych 
osobowych zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych4

oraz z zasadami uwzględniania ochrony 
danych już w fazie projektowania, 
proporcjonalności oraz ograniczania 
ilości danych. Oprócz tego również małe i 
średnie przedsiębiorstwa oraz mniejsze 
podmioty i instytucje zamawiające, które 
dysponują ograniczonymi zasobami 
ludzkimi i finansowymi, powinny móc 
stosować normę bez większych obciążeń.
Ponadto powinna istnieć możliwość 
zastosowania normy w transakcjach 
handlowych między prywatnymi 
przedsiębiorstwami, aby nie powodować 
dodatkowych kosztów. Norma powinna też 
być zgodna z odpowiednimi standardami 
międzynarodowymi, aby unikać 
technicznych przeszkód związanych z 
dostępem do rynku dla dostawców z 
państw trzecich.

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

Or. de

(Por. poprawkę do art. 3 ust. 1)

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa powinna zawierać dokładniejsze wytyczne dotyczące treści mandatu 
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Komisji w odniesieniu do europejskiej organizacji normalizacyjnej. Na przykład nowa norma 
powinna uwzględniać szczególne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oraz mniejszych 
instytucji zamawiających, które dysponują ograniczonymi zasobami ludzkimi i finansowymi.
Należy uzupełnić kryteria ochrony danych zgodnie z zaleceniami Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych.

Poprawka 36
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Komisja powinna zastosować 
odpowiednie przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie normalizacji europejskiej3, aby 
zwrócić się do odpowiedniego 
europejskiego organu normalizacyjnego o 
sporządzenie projektu normy europejskiej 
dotyczącej semantycznego modelu danych 
dla podstawowej faktury elektronicznej. W 
swoim wniosku do odpowiedniego 
europejskiego organu normalizacyjnego 
Komisja powinna zawrzeć wymóg, aby 
tego rodzaju norma europejska była 
neutralna pod względem technologicznym 
w celu uniknięcia jakiegokolwiek 
zakłócenia konkurencji. Ponieważ faktury 
elektroniczne mogą zawierać dane 
osobowe, Komisja powinna również 
zawrzeć wymóg, aby wspomniana norma 
europejska uwzględniała ochronę danych 
osobowych zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych4.
Oprócz tych minimalnych wymogów, 
Komisja powinna określić w swoim 
wniosku do odpowiedniego europejskiego 
organu normalizacyjnego dalsze wymogi 
dotyczące treści takiej normy europejskiej 
oraz termin jej przyjęcia.
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__________________ __________________
3 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12. 3 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
4 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. 4 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Uzasadnienie

Norma danych nie może zagwarantować ochrony danych. Ochrona danych zależy od 
procesów, osób fizycznych i systemów mających związek z przetwarzaniem i 
przechowywaniem danych. Norma mogłaby się przyczynić do ułatwienia identyfikacji danych 
osobowych.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W celu uwzględnienia postępu 
technologicznego oraz zmian w 
prawodawstwie należy powierzyć Komisji 
uprawnienia, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do 
wydawania aktów prawnych dotyczących 
dostosowywania określonych w niniejszej 
dyrektywie wymogów dla normy 
europejskiej dotyczącej semantycznego 
modelu danych dla istotnych elementów 
faktury elektronicznej. Szczególnie ważne 
jest, by w trakcie swojej pracy 
przygotowawczej Komisja przeprowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym z 
ekspertami. Przy przygotowywaniu i 
opracowywaniu aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. de
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Poprawka 38
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Norma europejska dotycząca 
semantycznego modelu danych dla 
podstawowej faktury elektronicznej 
powinna opierać się na istniejących 
specyfikacjach, w tym w szczególności 
opracowanych przez organizacje 
europejskie lub międzynarodowe, takich 
jak CEN (CWA 16356 oraz CWA 16562), 
ISO (faktura finansowa oparta na metodzie 
określonej w normie ISO 20022) oraz 
UN/CEFACT (CII wersja 2.0). Nie 
powinna ona wymagać stosowania 
podpisów elektronicznych. Tego rodzaju 
norma europejska powinna określać 
semantyczne elementy danych odnoszące 
się w szczególności do uzupełniających 
danych dotyczących sprzedawcy i 
nabywcy, identyfikatorów procesu, 
atrybutów faktury, szczegółów pozycji 
faktury, informacji na temat dostarczenia, 
szczegółów i warunków dotyczących 
płatności. Powinna ona również być 
zgodna z istniejącymi normami 
dotyczącymi płatności, aby umożliwić 
automatyczne przetwarzanie płatności.

(7) Norma europejska dotycząca 
semantycznego modelu danych dla 
podstawowej faktury elektronicznej 
powinna opierać się na istniejących 
specyfikacjach, w tym w szczególności 
opracowanych przez organizacje 
europejskie lub międzynarodowe, takich 
jak CEN (CWA 16356 oraz CWA 16562), 
ISO (faktura finansowa oparta na metodzie 
określonej w normie ISO 20022) oraz 
UN/CEFACT (CII wersja 2.0). Nie 
powinna ona wymagać stosowania 
podpisów elektronicznych. Wykonując 
swój mandat, odpowiedni europejski 
organ normalizacyjny powinien również 
uwzględniać wyniki wielkoskalowych 
projektów pilotażowych realizowanych na 
mocy Programu na rzecz wspierania 
polityki w ramach Programu ramowego 
na rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
także specyfikacje dotyczące fakturowania 
elektronicznego określone przez wszelkie 
inne stosowne podmioty i organizacje, 
powszechnie stosowane przez sektor 
biznesu. Tego rodzaju norma europejska 
powinna określać semantyczne elementy 
danych odnoszące się w szczególności do 
uzupełniających danych dotyczących 
sprzedawcy i nabywcy, identyfikatorów 
procesu, atrybutów faktury, szczegółów 
pozycji faktury, informacji na temat 
dostarczenia, szczegółów i warunków 
dotyczących płatności. Powinna ona 
również być zgodna z istniejącymi 
normami dotyczącymi płatności, aby 
umożliwić automatyczne przetwarzanie 
płatności.

Or. en
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Uzasadnienie

Chodzi o zadbanie o to, by przy opracowywaniu nowej normy zostały uwzględnione wcześniej 
przeprowadzone prace i istniejące zastosowania w tej dziedzinie, tak aby norma miała 
większe szanse na to, by stać się użyteczną i istotną.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Po przyjęciu nowej normy 
europejskiej zgodnie z europejskimi 
procedurami normalizacyjnymi Komisja 
powinna sprawdzić ją w praktyce. Na 
etapie testowania Komisja powinna opisać 
i sprawdzić zastosowanie normy w formie, 
w jakiej jest ona dostępna dla 
użytkownika końcowego. Komisja 
powinna przy tym zwrócić szczególną 
uwagę na łatwość użytkowania i 
funkcjonalność oraz obliczyć ewentualne 
koszty wdrażania.

Or. de

Poprawka 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Norma europejska powinna być 
zrozumiała, przyjazna dla użytkownika i 
łatwa w stosowaniu, tak aby małe i 
średnie przedsiębiorstwa mogły odnosić 
korzyści z istnienia faktur elektronicznych 
przy zamówieniach publicznych.
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Or. de

Poprawka 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 42
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Europejskie organy normalizacyjne 
regularnie dokonują, stosownie do 
potrzeb, przeglądu i aktualizacji normy 
europejskiej w celu uwzględnienia zmian 
technologicznych. Z uwagi na to, że w 
sektorze ICT takie zmiany następują 
szybko, Komisja może zwrócić się do 
odpowiedniego europejskiego organu 
normalizacyjnego o regularny przegląd i 
aktualizację normy w celu uwzględnienia 
tych zmian i zapewnienia ciągłej 
interoperacyjności.
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Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu przyczynienie się do zagwarantowania użyteczności normy oraz 
uniknięcie jej dezaktualizacji.

Poprawka 43
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające nie powinny odmawiać 
odbioru faktur elektronicznych, które 
spełniają wspomnianą wspólną normę 
europejską, z powodu niezgodności z 
innymi wymogami technicznymi (na 
przykład wymogami krajowymi lub 
dotyczącymi poszczególnych sektorów).
Niemniej jednak instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające powinny zachować 
swobodę weryfikowania – przed 
uiszczeniem faktury – czy treść faktury 
elektronicznej prawidłowo odzwierciedla 
wszystkie szczegóły transakcji handlowej.
Obowiązek nieodrzucania faktur 
elektronicznych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą pozostaje bez uszczerbku dla 
art. 4 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/7/UE w 
sprawie zwalczania opóźnień w 
płatnościach w transakcjach handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu doprecyzowanie, że obowiązek przyjęcia faktury elektronicznej 
dotyczy jedynie norm technicznych. Przepisy rozpatrywanej dyrektywy nie mają wpływu na 
szersze kwestie natury handlowej ani nie są wobec nich nadrzędne, przykładowo w 
odniesieniu do tego, czy faktura jest faktycznie ważna.
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Poprawka 44
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

(Por. poprawkę do art. 3 ust. 1 i art. 4a)

Uzasadnienie

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

Poprawka 45
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do faktur elektronicznych 
odbieranych przez instytucje zamawiające i 

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

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 46
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu 
na stosowanie art. 346 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Ponadto, w przypadku gdy realizacja 
zamówienia określona jest jako tajna lub 
jeżeli muszą jej towarzyszyć szczególne 
środki bezpieczeństwa zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub administracyjnymi obowiązującymi w 
danym państwie członkowskim, oraz pod 
warunkiem że dane państwo członkowskie 
stwierdziło, iż odnośnych podstawowych 
interesów nie można zagwarantować za 
pomocą mniej inwazyjnych środków, 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające mogą podjąć decyzję o 
nałożeniu w przypadku konkretnego 
zamówienia specjalnych wymogów 
dotyczących fakturowania, innych niż 
wymogi przewidziane w niniejszej 
dyrektywie. W takich przypadkach 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające powinny określić takie 
wymogi w dokumentach zamówienia.

Or. en
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Uzasadnienie

Ta poprawka to alternatywna propozycja w stosunku do poprawki M. Harboura do motywu 
10. Odzwierciedla ona odstępstwa od dyrektyw w sprawie zamówień dotyczące etapów przed 
udzieleniem zamówienia.

Poprawka 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Przy wdrażaniu państwa 
członkowskie powinny zwrócić uwagę na 
to, by faktury elektroniczne otrzymywane 
zgodnie z normą europejską były 
akceptowane również w przypadku ich 
wewnętrznego przetwarzania 
administracyjnego przez inne instytucje 
(np. wnioski o dotacje).

Or. de

Poprawka 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Dyrektywa powinna zobowiązywać 
do akceptowania i przetwarzania faktur 
elektronicznych wyłącznie swoich 
adresatów, tj. podmiotów zamawiających, 
centralnych jednostek zakupujących i 
instytucji zamawiających. Natomiast 
wystawca rachunku powinien mieć 
możliwość wyboru, czy wystawi fakturę 
zgodnie z normą europejską, normą 
krajową, z innym standardem 
technicznym czy w formie papierowej.
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Poprawka 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Aby umożliwić instytucjom 
zamawiającym i podmiotom 
zamawiającym podjęcie środków 
technicznych, które w następstwie 
ustanowienia normy europejskiej są 
niezbędne do zapewnienia zgodności z 
przepisami niniejszej dyrektywy, 
uzasadnione jest ustalenie terminu 
transpozycji wynoszącego 18 miesięcy po 
opublikowaniu normy europejskiej w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Centralne organy rządowe oraz centralne 
jednostki zakupujące powinny stosować 
przepisy niniejszej dyrektywy, wdrożone 
przez państwa członkowskie, 18 miesięcy 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
Podmioty i instytucje zamawiające 
niższego szczebla powinny stosować te 
przepisy 36 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 50
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby umożliwić instytucjom 
zamawiającym i podmiotom 
zamawiającym podjęcie środków 
technicznych, które w następstwie 
ustanowienia normy europejskiej są 

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

niezbędne do zapewnienia zgodności z 
przepisami niniejszej dyrektywy, 
uzasadnione jest ustalenie terminu 
transpozycji wynoszącego 12 miesięcy dla 
centralnych organów rządowych i 
centralnych jednostek zakupujących oraz 
24 miesiące dla podmiotów i instytucji 
zamawiających niższego szczebla, licząc 
od dnia opublikowania normy.

Or. de

Uzasadnienie

(Por. poprawkę do art. 6 ust. 1). Autor popiera propozycję sprawozdawczyni dotyczącą 
terminów stopniowego wdrażania, które uwzględniają szczególne potrzeby mniejszych 
instytucji zamawiających, jednak uważa te terminy za zbyt długie. Ponieważ norma będzie 
zawierała jedynie wykaz elementów danych, które muszą się znaleźć na fakturach 
elektronicznych, można się spodziewać stosunkowo niskich kosztów dostosowania dla 
podmiotów i instytucji zamawiających. Tak więc krótsze terminy wdrożenia wydają się 
realistyczne.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 52
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Wykorzystanie środków z funduszy 
strukturalnych przeznaczonych na 
wspieranie wprowadzania e-zamówień w 
Europie powinno też sprzyjać stosowaniu 
fakturowania elektronicznego w 
zamówieniach publicznych.

Or. de

Poprawka 53
Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

zasięgnięto opinii Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych, który wydał 
opinię w dniu 11 listopada 2011 r.
_____________
11a Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i 
organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 
12.1.2001, s. 1).

Or. de

Poprawka 54
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 55
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Artykuł 4 niniejszej dyrektywy nie ma 
zastosowania, gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający w interesie 
bezpieczeństwa uzna za konieczne 
korzystanie z formatów faktur lub 
nałożenie innych wymogów dotyczących 
fakturowania, które są niezgodne z 
niniejszą dyrektywą lub z art. 16 
dyrektywy 2009/81/WE.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 56
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta podkreśla wymóg dotyczący elektronicznej natury faktury.

Poprawka 57
Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) „centralne organy rządowe” 
oznaczają centralne organy rządowe w 
rozumieniu art. 2 pkt 2 dyrektywy 
[zastępującej dyrektywę 2004/18/WE];

Or. de

Uzasadnienie

Niezbędne dostosowanie do nowego tekstu przepisów dotyczących stopniowego wdrażania, 
przewidujących dla centralnych instytucji zamawiających również termin 18 miesięcy.
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Poprawka 58
Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 60
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja nakłada wymóg, by norma 
europejska dotycząca semantycznego 
modelu danych dla podstawowej faktury 
elektronicznej była zgodna co najmniej z 
następującymi kryteriami:

a) była neutralna pod względem 
technologicznym;
b) uwzględniała potrzebę ochrony danych 
osobowych zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE;
c) była sformułowana w taki sposób, by 
umożliwiała korzystanie z niej przez sektor 
B2B;
d) była spójna z odpowiednimi normami 
międzynarodowymi dotyczącymi 
fakturowania elektronicznego;
e) umożliwiała stworzenie dostosowanych 
do potrzeb, elastycznych i przyjaznych 
użytkownikowi systemów e-fakturowania;
f) nie miała wpływu na przepisy dyrektywy 
2006/112/WE;
g) nie powodowała dodatkowych kosztów.

Or. en

Poprawka 61
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

norma europejska dotycząca 
semantycznego modelu danych dla 
podstawowej faktury elektronicznej 
zawiera elementy wymienione w 
załączniku i spełnia przynajmniej 
następujące wymogi:

- neutralność technologiczna;
- zapewnienie ochrony danych osobowych 
zgodnie z dyrektywą 95/46/WE oraz z 
zasadami uwzględniania ochrony danych 
już w fazie projektowania, 
proporcjonalności oraz ograniczania 
ilości danych;
- uwzględnienie szczególnych potrzeb 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
podmiotów i instytucji zamawiających 
niższego szczebla;
- możliwość wykorzystania w transakcjach 
handlowych między przedsiębiorstwami;
- zgodność z odpowiednimi normami 
międzynarodowymi.

Or. de

Uzasadnienie

(Por. poprawkę do motywu 6). Niniejsza dyrektywa powinna zawierać dokładniejsze wytyczne 
dotyczące treści mandatu Komisji w odniesieniu do europejskiej organizacji normalizacyjnej.
Na przykład nowa norma powinna uwzględniać szczególne potrzeby małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz mniejszych instytucji zamawiających, które dysponują ograniczonymi 
zasobami ludzkimi i finansowymi. Należy uzupełnić kryteria ochrony danych zgodnie z 
zaleceniami Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka 62
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa wymóg, zgodnie z 
którym norma europejska dotycząca 

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

modelu danych dla podstawowej faktury 
elektronicznej była zgodna co najmniej z 
następującymi kryteriami:

– była neutralna pod względem 
technologicznym;
– spełniała wymogi dotyczące 
interoperacyjności;
– uwzględniała potrzebę ochrony danych 
osobowych zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE, podejście polegające na 
uwzględnieniu ochrony prywatności już w 
fazie projektowania oraz zasady 
proporcjonalności, minimalizacji danych i 
celowości;

Or. en

Uzasadnienie

Norma powinna być zgodna z dobrymi praktykami w dziedzinie projektowania 
informatycznego.

Poprawka 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja określa wymóg, zgodnie z którym 
norma europejska dotycząca 
semantycznego modelu danych dla 
podstawowej faktury elektronicznej musi 
być neutralna pod względem 
technologicznym i gwarantować ochronę 
danych osobowych zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE. Przegląd tej normy powinien 
odbywać się nie rzadziej niż co 3 lata.

Or. pl
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Uzasadnienie

Normy powinny lepiej odzwierciedlać postęp techniczny.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po zakończeniu prac nad normą 
europejską dotyczącą semantycznego 
modelu danych dla istotnych elementów 
faktury elektronicznej przez organizację 
normalizacyjną i dokonaniu przez 
Komisję weryfikacji zgodności tej normy z 
wnioskiem Komisja sprawdza w okresie 6 
miesięcy praktyczne zastosowanie tej 
normy w formie, w jakiej będzie ona 
dostępna dla użytkownika końcowego 
[szczególnie w odniesieniu do takich 
kryteriów jak funkcjonalność, łatwość 
użytkowania i możliwe koszty wdrożenia].
W ciągu miesiąca po zakończeniu 
procedury testowej Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w tej sprawie.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy) – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zrezygnować z procedury 
testowej, jeżeli praktyczne stosowanie 
normy zostało sprawdzone przez Komisję 
lub odpowiednią organizację 
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normalizacyjną zgodnie z wymogami dla 
tej normy już na etapie jej 
opracowywania, o którym mowa w 
niniejszym artykule.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku przeprowadzenia procedury testowej przez użytkowników już w czasie 
opracowywania normy przez europejską organizację normalizacyjną można zrezygnować z 
jej powtarzania.

Poprawka 66
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli w drodze aktu wykonawczego 
Komisja stwierdzi, że norma europejska 
opracowana zgodnie z wnioskiem, o 
którym mowa w ust. 1, jest zgodna z 
wymogami określonymi w załączniku do 
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niniejszej dyrektywy, zleca ona 
opublikowanie odniesienia do takiej 
normy europejskiej w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.
Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 
1, przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 5a ust. 
3.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Norma europejska dotycząca 
semantycznego modelu danych dla 
istotnych elementów faktury 
elektronicznej jest zgodna z przepisami 
dyrektywy Rady 2006/112/WE.

Or. de

Poprawka 69
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
1. Komisja zwraca się do odpowiedniego 
europejskiego organu normalizacyjnego o 
dostarczenie wykazu ograniczonej liczby 
syntaks, które są zgodne z normą 
europejską dotyczącą semantycznego 
modelu danych oraz z zaleceniami 
dotyczącymi interoperacyjności 
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przesyłania w celu ułatwienia stosowania 
normy danych semantycznych.
2. Komisja w drodze aktów wykonawczych 
[przyjętych zgodnie z procedurą doradczą, 
o której mowa w art. 5a ust. 2] zatwierdza 
ograniczony wykaz syntaks zgodnych z 
normą europejską. Aby ograniczyć liczbę 
syntaks figurujących w wykazie i z myślą 
o zapewnieniu pełnej i bieżącej 
interoperacyjności, Komisja ma prawo –
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 5a ust. 2 – do dokonywania 
przeglądu zatwierdzonego wykazu 
syntaks.

Or. en

Poprawka 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Aktualizacja i uzupełnianie normy 

europejskiej
Komisja może zwrócić się do odpowiedniej 
europejskiej organizacji normalizacyjnej z 
wnioskiem o nowelizację normy 
europejskiej dotyczącej semantycznego 
modelu danych dla istotnych elementów 
faktury elektronicznej. Wniosek ten jest 
przedkładany zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 3 ust. 1.

Or. de

Poprawka 71
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Akty delegowane

Należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 5b w odniesieniu do zmiany 
określonych w art. 3 ust. 2b, art. 3a ust. 1 i
w załączniku do niniejszej dyrektywy 
wymogów dla normy europejskiej 
dotyczącej semantycznego modelu danych 
dla istotnych elementów faktury 
elektronicznej.

Or. de

Poprawka 72
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające mogły odbierać i przetwarzać 
faktury elektroniczne spełniające normę 
europejską dotyczącą semantycznego 
modelu danych dla podstawowej faktury 
elektronicznej, do której odniesienie 
zostało opublikowane zgodnie z art. 3 ust. 
2 i która jest zgodna z jakąkolwiek 
syntaksą z wykazu opublikowanego 
zgodnie z art. 3, oraz nie mogły w takim 
przypadku odmówić odbioru takich faktur 
elektronicznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta zasadniczo zwiększa jasność i pewność prawa oraz uznaje, że dyrektywa 
powinna obecnie obejmować syntaksy oraz normy semantyczne.

Poprawka 73
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Ochrona danych

1. Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
naruszają obowiązujących przepisów 
dotyczących ochrony danych w prawie 
europejskim i krajowym, które obowiązują 
również w odniesieniu do fakturowania 
elektronicznego.
2. Jeżeli prawo europejskie lub krajowe 
nie stanowi inaczej i nie naruszając 
stosownych środków ochronnych zgodnie 
z art. 13 dyrektywy 95/46/WE, dane 
osobowe mogą być wykorzystywane 
jedynie do celu przetwarzania faktur 
elektronicznych lub uzgodnionych 
powiązanych z tym celów.
3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
nie naruszając stosownych środków 
ochronnych zgodnie z art. 13 dyrektywy 
95/46/WE, warunki publikowania danych 
osobowych – gromadzonych w ramach 
fakturowania elektronicznego – do celów 
przejrzystości i rozliczalności są zgodne z 
celem takiego publikowania i z zasadą 
ochrony prywatności.

Or. de

Uzasadnienie

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



PE523.101v01-00 30/40 AM\1009911PL.doc

PL

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Formalne zastrzeżenia do normy 

europejskiej
(1) W przypadku gdy państwo 
członkowskie lub Parlament Europejski 
uważa, że norma europejska nie spełnia w 
całości wymogów określonych w art. 3 ust. 
2b, art. 3a ust. 1 i w załączniku do 
niniejszej dyrektywy, dane państwo 
członkowskie lub Parlament Europejski 
informuje o tym Komisję ze szczegółowym 
wyjaśnieniem, a Komisja, po zasięgnięciu 
opinii komitetu ustanowionego na mocy 
art. 5a (nowego) lub w drodze konsultacji 
z ekspertami branżowymi w innej formie, 
podejmuje decyzję o:
a) opublikowaniu lub niepublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
odniesień do danej normy europejskiej lub 
ich opublikowaniu z ograniczeniami;
b) utrzymaniu lub utrzymaniu z 
ograniczeniami odniesień do danej normy 
europejskiej w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub wycofaniu z niego 
tych odniesień.
(2) Komisja publikuje na swojej stronie 
internetowej informacje o normie 
europejskiej, jeżeli była ona przedmiotem 
decyzji, o której mowa w ust. 1.
(3) Komisja informuje daną europejską 
organizację normalizacyjną o decyzji, 
o której mowa w ust. 1, oraz, w razie 
potrzeby, zwraca się z wnioskiem 
o nowelizację danej normy europejskiej.
(4) Decyzję, o której mowa w ust. 1 lit. a) 
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niniejszego artykułu, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 5a ust. 2.
(5) Decyzję, o której mowa w ust. 1 lit. b) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 5a ust. 3.

Or. de

Poprawka 75
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Formalny sprzeciw

1. Kiedy państwo członkowskie lub 
Parlament Europejski uzna, że norma 
europejska dotycząca semantycznego 
modelu danych dla podstawowej faktury 
elektronicznej nie w pełni spełnia wymogi, 
które jej dotyczą i które są określone w 
art. 3 ust. 1 akapit drugi i w załączniku, 
informuje o tym Komisję, szczegółowo to 
uzasadniając, a Komisja po zasięgnięciu 
opinii komitetu, o którym mowa w art. 5b, 
podejmuje decyzję o:
a) opublikowaniu, niepublikowaniu lub o 
opublikowaniu z zastrzeżeniami normy 
europejskiej dotyczącej semantycznego 
modelu danych dla podstawowej faktury 
elektronicznej w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej;
b) utrzymaniu, utrzymaniu z 
zastrzeżeniami lub wycofaniu normy 
europejskiej dotyczącej semantycznego 
modelu danych dla podstawowej faktury 
elektronicznej w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.
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2. Komisja informuje dany europejski 
organ normalizacyjny o decyzji, o której 
mowa w ust. 1, oraz w razie potrzeby 
zwraca się z wnioskiem o zmianę normy 
europejskiej dotyczącej semantycznego 
modelu danych dla podstawowej faktury 
elektronicznej.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1 lit. a) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 5b ust. 2.
4. Decyzję, o której mowa w ust. 1 lit. b) 
niniejszego artykułu, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 5b ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ art. 11 rozporządzenia w sprawie normalizacji dotyczy tylko zharmonizowanych 
norm, a nowe normy dotyczące fakturowania elektronicznego do nich się nie zaliczają, w 
rozpatrywanej dyrektywie niezbędny jest podobny przepis, aby umożliwić Parlamentowi 
Europejskiemu i państwom członkowskim wyrażenie formalnego sprzeciwu wobec nowej 
normy.

Poprawka 76
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Procedura komitetowa

Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.
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Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Przepisy wykonawcze

(1) Komisję wspomaga komitet utworzony 
na mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1025/201211a.
(2) W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/201111b.
(3) W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.
____________
11a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
normalizacji europejskiej, zmieniające 
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 
98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz 
uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i 
decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 
14.11.2012, s. 12).
11b Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
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wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s.
13)..

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do wprowadzenia aktów wykonawczych. Komitet ustanowiony zgodnie z art. 22 
ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 jest tym samym komitetem, którego opinii zasięga 
się przy pierwotnym wniosku normalizacyjnym Komisji.

Poprawka 78
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Procedura komitetowa

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/201111c.
2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.
3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.
____________
11c Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s.
13).

Or. en
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(zob. poprawka tego samego autora wprowadzająca art. 5a „Formalny sprzeciw�)

Uzasadnienie

Pułap dotyczący wyrażania sprzeciwu wobec obowiązującej normy powinien być ustawiony 
wyżej niż w przypadku sprzeciwu wobec normy przed jej opublikowaniem. Właściwe jest 
zatem zastosowanie w pierwszym przypadku procedury sprawdzającej, a w drugim –
procedury doradczej.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia, o których mowa w art.
3b, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia [wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3b, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
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5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3b wchodzi w życie tylko wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
gdy przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. de

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie 
18 miesięcy od dnia opublikowania 
odniesienia do normy europejskiej w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
prawne i administracyjne od pierwszego 
dnia 19. miesiąca po opublikowaniu 
odniesienia do normy europejskiej w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
w stosunku do centralnych organów 
rządowych i centralnych jednostek 
zakupujących. Państwa członkowskie 
stosują te przepisy prawne i 
administracyjne od pierwszego dnia 37.
miesiąca po opublikowaniu odniesienia 
do normy europejskiej w Dzienniku 
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Urzędowym Unii Europejskiej w stosunku 
do podmiotów i instytucji zamawiających 
niższego szczebla.

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawka 81
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie wprowadzają 
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji teksty tych przepisów.

Or. de

(Por. poprawkę do art. 6 ust. 1 akapit 1a (nowy))

Uzasadnienie

Autor popiera propozycję sprawozdawczyni dotyczącą terminów stopniowego wdrażania, 
które uwzględniają szczególne potrzeby mniejszych instytucji zamawiających, jednak uważa te 
terminy za zbyt długie. Ponieważ norma będzie zawierała jedynie wykaz elementów danych, 
które muszą się znaleźć na fakturach elektronicznych, można się spodziewać stosunkowo 
niskich kosztów dostosowania dla podmiotów i instytucji zamawiających. Tak więc krótsze 
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terminy wdrożenia wydają się realistyczne.

Poprawka 82
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy w terminie 12
miesięcy od dnia publikacji odniesienia do 
normy europejskiej wraz z wykazem 
zatwierdzonych syntaks w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z 
art. 3 ust. 2. Niezwłocznie przekazują 
Komisji teksty tych przepisów.

Or. en

Poprawka 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 84
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po opublikowaniu normy europejskiej, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 centralne organy 
rządowe i jednostki zakupujące mają 12 
miesięcy, a podmioty i instytucje 
zamawiające niższego szczebla – 24 
miesiące na realizację tego obowiązku.

Or. de

(Por. poprawkę do motywu 18)

Uzasadnienie

Autor popiera propozycję sprawozdawczyni dotyczącą terminów stopniowego wdrażania, 
które uwzględniają szczególne potrzeby mniejszych instytucji zamawiających, jednak uważa te 
terminy za zbyt długie. Ponieważ norma będzie zawierała jedynie wykaz elementów danych, 
które muszą się znaleźć na fakturach elektronicznych, można się spodziewać stosunkowo 
niskich kosztów dostosowania dla podmiotów i instytucji zamawiających. Tak więc krótsze 
terminy wdrożenia wydają się realistyczne.

Poprawka 85
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po opublikowaniu normy europejskiej, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 centralne organy 
rządowe mają 36 miesięcy, a podmioty i 
instytucje zamawiające niższego szczebla 
– 48 miesięcy na realizację tego 
obowiązku.

Or. de

Uzasadnienie

Termin wdrożenia przez państwa członkowskie powinien być powiązany z datą publikacji 
normy i wystarczająco długi, by umożliwić wdrożenie prawne i techniczne w obliczu 
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spodziewanej potrzeby dostosowań, zwłaszcza na szczeblu podmiotów i instytucji 
zamawiających niższego szczebla.

Poprawka 86
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zanim Komisja zaproponuje dalsze dostosowania do rozpatrywanej dyrektywy UE, powinna 
zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa zbadać, czy rzeczywiście istnieje potrzeba 
stworzenia nowego uregulowania prawnego.


