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

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução da presente 
diretiva, deverão ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
nos termos do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho2-A. 
____________
2-A Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
as regras e os princípios gerais relativos 
aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Or. de

Alteração 35
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Comissão deve aplicar as disposições 
relevantes do Regulamento (UE) 
n.º 1025/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo à normalização europeia3 para 
solicitar ao organismo europeu de 
normalização pertinente que elabore uma 
norma europeia para o modelo de dados 

(6) A Comissão deve aplicar as disposições 
relevantes do Regulamento (UE) 
n.º 1025/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo à normalização europeia3 para 
solicitar ao organismo europeu de 
normalização pertinente que elabore uma 
norma europeia para o modelo de dados 
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semânticos da fatura eletrónica de base. No 
pedido que dirigir ao organismo europeu 
de normalização pertinente, a Comissão 
deve exigir que essa norma europeia seja 
tecnologicamente neutra, a fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência. Uma 
vez que as faturas eletrónicas podem conter 
dados pessoais, a Comissão deve 
igualmente exigir que essa norma europeia 
assegure a proteção dos dados pessoais em 
conformidade com a Diretiva 95/46/CE, de 
24 de outubro de 1995, relativa à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados4. Para além destes 
requisitos mínimos, a Comissão deve 
estabelecer, no pedido que dirigir ao 
organismo europeu de normalização 
pertinente, outros requisitos quanto ao 
conteúdo dessa norma europeia, bem 
como um prazo para a sua adoção.

semânticos da fatura eletrónica de base. No 
pedido que dirigir ao organismo europeu 
de normalização pertinente, a Comissão 
deve exigir que essa norma europeia seja 
tecnologicamente neutra, a fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência. Uma 
vez que as faturas eletrónicas podem conter 
dados pessoais, a Comissão deve 
igualmente exigir que essa norma europeia 
assegure a proteção dos dados pessoais em 
conformidade com a Diretiva 95/46/CE, de 
24 de outubro de 1995, relativa à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados4 e com os 
princípios de proteção de dados desde a 
conceção («data protection by design»), 
da proporcionalidade e da minimização de 
dados. Adicionalmente, a norma também 
deve poder ser aplicada sem grandes 
encargos por pequenas e médias 
empresas, bem como por pequenas 
autoridades e entidades adjudicantes 
possuidoras de meios humanos e 
financeiros limitados. A norma também 
deve ser adequada à utilização nas 
transações comerciais entre empresas 
privadas, para evitar despesas adicionais. 
Finalmente, a norma deve ser compatível 
com as normas internacionais, a fim de 
evitar barreiras de acesso ao mercado 
para fornecedores de Estados terceiros. 

__________________ __________________
3 JO L 316 de 14.11.2012, p. 12. 3 JO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
4 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 4 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. de

(Ver alteração ao artigo 3.º, n.º 1)

Justificação

A presente diretiva deve indicar com maior precisão o que diz respeito ao conteúdo do pedido 
da Comissão dirigido ao organismo europeu de normalização. Por exemplo, a nova norma 
deve considerar as necessidades particulares de pequenas e médias empresas e pequenas 
entidades adjudicantes possuidoras de meios humanos e financeiros limitados. Os critérios de 
proteção de dados devem ser complementados no sentido das recomendações da Autoridade 
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Europeia para a Proteção de Dados.

Alteração 36
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Comissão deve aplicar as disposições 
relevantes do Regulamento (UE) 
n.º 1025/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo à normalização europeia3 para 
solicitar ao organismo europeu de 
normalização pertinente que elabore uma 
norma europeia para o modelo de dados 
semânticos da fatura eletrónica de base. No 
pedido que dirigir ao organismo europeu 
de normalização pertinente, a Comissão 
deve exigir que essa norma europeia seja 
tecnologicamente neutra, a fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência. Uma 
vez que as faturas eletrónicas podem conter 
dados pessoais, a Comissão deve 
igualmente exigir que essa norma europeia 
assegure a proteção dos dados pessoais em 
conformidade com a Diretiva 95/46/CE, de 
24 de outubro de 1995, relativa à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados4. Para além destes 
requisitos mínimos, a Comissão deve 
estabelecer, no pedido que dirigir ao 
organismo europeu de normalização 
pertinente, outros requisitos quanto ao 
conteúdo dessa norma europeia, bem como 
um prazo para a sua adoção.

(6) A Comissão deve aplicar as disposições 
relevantes do Regulamento (UE) 
n.º 1025/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo à normalização europeia3 para 
solicitar ao organismo europeu de 
normalização pertinente que elabore uma 
norma europeia para o modelo de dados 
semânticos da fatura eletrónica de base. No 
pedido que dirigir ao organismo europeu 
de normalização pertinente, a Comissão 
deve exigir que essa norma europeia seja 
tecnologicamente neutra, a fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência. Uma 
vez que as faturas eletrónicas podem conter 
dados pessoais, a Comissão deve 
igualmente exigir que essa norma europeia 
tenha em conta a proteção dos dados 
pessoais em conformidade com a 
Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro 
de 1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados4. Para além destes 
requisitos mínimos, a Comissão deve 
estabelecer, no pedido que dirigir ao 
organismo europeu de normalização 
pertinente, outros requisitos quanto ao 
conteúdo dessa norma europeia, bem como 
um prazo para a sua adoção. 

__________________ __________________
3 JO L 316 de 14.11.2012, p. 12. 3 JO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
4 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 4 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. en
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Justificação

Uma norma relativa a dados não pode assegurar a proteção de dados, que depende dos 
processos, dos indivíduos e dos sistemas que tratam e armazenam os dados. Uma norma 
poderia ajudar a facilitar a identificação de dados pessoais.

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

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de dar resposta ao progresso 
tecnológico e à evolução da legislação, 
deve ser delegado à Comissão, nos termos 
do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
poder de adoção de atos relativos à 
adaptação dos requisitos mencionados na 
presente diretiva aplicáveis à norma 
europeia para o modelo de dados 
semânticos dos elementos fundamentais 
da fatura eletrónica. Importa 
sobremaneira que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível dos 
peritos. Ao preparar e redigir atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. de

Alteração 38
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A norma europeia para o modelo de 
dados semânticos da fatura eletrónica de 
base deve ser concebida com base nas 
atuais especificações, incluindo 
nomeadamente as desenvolvidas por 
organizações europeias ou internacionais 
como o CEN (CWA 16356 e 
CWA 16562), a ISO (fatura financeira com 
base na metodologia da norma ISO 20022) 
e a UN/CEFACT Cross-Industry Invoice 
(CII v. 2.0). Não deve requerer assinaturas 
eletrónicas. Essa norma europeia deve 
definir os elementos dos dados semânticos, 
relativos, nomeadamente, aos dados 
complementares sobre o vendedor e o 
comprador, os identificadores de processo, 
os atributos da fatura, as informações 
relativas ao objeto da fatura, as 
informações relativas à entrega, os dados e 
condições relativos ao pagamento. Deve 
ser igualmente ser compatível com as 
normas existentes para os pagamentos a 
fim de permitir o processamento 
automático dos pagamentos.

(7) A norma europeia para o modelo de 
dados semânticos da fatura eletrónica de 
base deve ser concebida com base nas 
atuais especificações, incluindo 
nomeadamente as desenvolvidas por 
organizações europeias ou internacionais 
como o CEN (CWA 16356 e 
CWA 16562), a ISO (fatura financeira com 
base na metodologia da norma ISO 20022) 
e a UN/CEFACT Cross-Industry Invoice 
(CII v. 2.0). Não deve requerer assinaturas 
eletrónicas. Na execução do mandato, o 
organismo europeu de normalização 
pertinente deve ter igualmente em conta 
os resultados de projetos-piloto em grande 
escala executados no âmbito do quadro do 
Programa de Apoio à Política do 
Programa-Quadro para a Competitividade 
e a Inovação (PCI), bem como as 
especificações de faturação eletrónica de 
quaisquer órgãos ou organismos 
amplamente utilizadas pela comunidade 
empresarial. Essa norma europeia deve 
definir os elementos dos dados semânticos, 
relativos, nomeadamente, aos dados 
complementares sobre o vendedor e o 
comprador, os identificadores de processo, 
os atributos da fatura, as informações 
relativas ao objeto da fatura, as 
informações relativas à entrega, os dados e 
condições relativos ao pagamento. Deve 
ser igualmente ser compatível com as 
normas existentes para os pagamentos a 
fim de permitir o processamento 
automático dos pagamentos.

Or. en

Justificação

A presente alteração ajudará a assegurar que o trabalho e a prática preexistentes neste 
domínio sejam tidos em conta na criação de uma nova norma, de modo a propiciar a sua 
utilidade e pertinência.
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Alteração 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Após a adoção da nova norma 
europeia de acordo com os procedimentos 
europeus no domínio da normalização, a 
Comissão deve testá-la na prática. Nesta 
fase de ensaio, a Comissão deve 
especificar e verificar a aplicação da 
norma, tal como esta é disponibilizada ao 
utilizador final para utilização. A 
Comissão deve prestar particular atenção 
à facilidade de utilização e à viabilidade 
da norma e avaliar os custos da sua 
implementação.

Or. de

Alteração 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A fim de permitir que as pequenas e 
médias empresas possam também 
beneficiar da emissão de faturas 
eletrónicas na adjudicação de contratos 
públicos, a norma europeia deve ser 
compreensível, acessível e de fácil 
aplicação.

Or. de

Alteração 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Considerando 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) No âmbito da transposição, os 
Estados-Membros devem fazer jus às 
necessidades de pequenas e médias 
empresas e de pequenas entidades 
adjudicantes e proporcionar o apoio 
necessário a autoridades e entidades 
adjudicantes e a fornecedores para que a 
nova norma europeia possa ser utilizada. 
Além disso, devem ser previstas ações de 
formação especialmente destinadas às 
pequenas e médias empresas.

Or. de

Alteração 42
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os organismos europeus de 
normalização reveem e atualizam 
regularmente a norma europeia de acordo 
com as necessidades, a fim de 
responderem aos desenvolvimentos 
tecnológicos. Tendo em conta a rapidez 
com que se processam esses 
desenvolvimentos no setor das TIC, a 
Comissão pode solicitar ao organismo 
europeu de normalização pertinente que 
reveja e atualize regularmente a norma,
tendo em conta esses desenvolvimentos e 
a fim de assegurar a manutenção da 
interoperabilidade.

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa ajudar a assegurar a utilidade da norma e evitar que esta fique 
desatualizada.

Alteração 43
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As autoridades e entidades adjudicantes 
não devem recusar a receção de faturas 
eletrónicas que satisfaçam essa norma 
comum europeia alegando o 
incumprimento de outros requisitos 
técnicos (por exemplo, requisitos 
específicos nacionais ou setoriais).

(9) As autoridades e entidades adjudicantes 
não devem recusar a receção de faturas 
eletrónicas que satisfaçam essa norma 
comum europeia alegando o 
incumprimento de outros requisitos 
técnicos (por exemplo, requisitos 
específicos nacionais ou setoriais). 
Contudo, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem continuar a ter a 
liberdade de verificar, antes de efetuarem 
o pagamento da fatura, se o conteúdo da 
fatura eletrónica reflete corretamente 
todos os pormenores da operação 
comercial. A obrigação de não recusar 
faturas eletrónicas prevista na presente 
diretiva é aplicável sem prejuízo do 
artigo 4.º da Diretiva 2011/7/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
estabelece medidas de luta contra os 
atrasos de pagamento nas transações 
comerciais.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar que a obrigação de aceitar a fatura eletrónica se estende 
apenas às normas técnicas. A diretiva não afeta nem prevalece sobre questões comerciais 
mais abrangentes, por exemplo, quanto à validade efetiva da fatura em termos de conteúdo.
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Alteração 44
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No seu parecer de 11 de novembro 
de 2013, a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados publicou as suas 
recomendações relativas à garantia de 
proteção de dados suficiente na aplicação 
da presente diretiva. Essas recomendações 
devem ser consideradas na elaboração da 
norma e no processamento de dados 
pessoais por parte de autoridades e 
entidades adjudicantes. Em particular, 
deve clarificar-se que a legislação relativa 
à proteção de dados existente também se 
aplica à área da emissão de faturas 
eletrónicas e que a publicação de dados 
pessoais para efeitos de transparência e 
contabilidade deve encontrar-se numa 
relação equilibrada com a proteção da 
esfera privada.

Or. de

(Ver alterações aos artigos 3.º, n.º 1, e 4.º-A)

Justificação

O processamento de faturas eletrónicas também requer o processamento de informações 
pessoais. A proteção de dados desempenha, por conseguinte, um papel importante na 
emissão de faturas eletrónicas.

Alteração 45
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A presente diretiva deve ser aplicável (10) A presente diretiva deve ser aplicável 
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às faturas eletrónicas recebidas pelas 
autoridades e entidades adjudicantes e 
emitidas em resultado da execução de 
contratos adjudicados em conformidade 
com a Diretiva [que substitui a 
Diretiva 2004/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de março 
de 2004, relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação dos contratos de 
empreitada de obras públicas, de contratos 
públicos de fornecimento e de contratos 
públicos de serviços5], com a Diretiva [que 
substitui a Diretiva 2004/17/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais6], ou com 
a Diretiva 2009/81/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de julho 
de 2009, relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação de determinados 
contratos de empreitada, contratos de 
fornecimento e contratos de serviços por 
autoridades ou entidades adjudicantes nos 
domínios da defesa e da segurança, e que 
altera as Diretivas 2004/17/CE e 
2004/18/CE7.

às faturas eletrónicas recebidas pelas 
autoridades e entidades adjudicantes e 
emitidas e transmitidas em resultado da 
execução de contratos adjudicados em 
conformidade com a Diretiva [que substitui 
a Diretiva 2004/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de março 
de 2004, relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação dos contratos de 
empreitada de obras públicas, de contratos 
públicos de fornecimento e de contratos 
públicos de serviços5], com a Diretiva [que 
substitui a Diretiva 2004/17/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais6], ou com 
a Diretiva 2009/81/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de julho 
de 2009, relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação de determinados 
contratos de empreitada, contratos de 
fornecimento e contratos de serviços por 
autoridades ou entidades adjudicantes nos 
domínios da defesa e da segurança, e que 
altera as Diretivas 2004/17/CE e 
2004/18/CE7. No entanto, as autoridades e 
entidades adjudicantes não devem ser 
obrigadas a receber faturas eletrónicas 
nos termos da presente diretiva, se 
considerarem necessário, no interesse da 
segurança, utilizar formatos de faturas,
ou impor outros requisitos de faturação,
incompatíveis com a presente diretiva. 
Além disso, é igualmente adequado 
excluir contratos adjudicados nos termos 
do artigo 16.º da Diretiva 2009/81/CE, na 
medida em que estes se encontram 
sujeitos apenas a requisitos aplicáveis a 
especificações técnicas e anúncios de 
adjudicação de contratos.

__________________ __________________
5 JO L 134 de 30.4.2004, p. 114. 5 JO L 134 de 30.4.2004, p. 114.
6 JO L 134 de 30.4.2004, p. 1. 6 JO L 134 de 30.4.2004, p. 1.
7 JO L 216 de 20.8.2009, p. 76. 7 JO L 216 de 20.8.2009, p. 76.
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Or. en

Justificação

A presente alteração visa sublinhar que estas são, de facto, «faturas eletrónicas», que, por 
conseguinte, são enviadas por meios eletrónicos, pretendendo a parte final, sobretudo,
salientar que poderão existir ocasionalmente necessidades específicas a cada situação em 
termos de segurança (por exemplo, faturas que têm de ser enviadas por correio ou utilizando 
canais seguros especiais), que são incompatíveis com as obrigações da presente diretiva. 

Alteração 46
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A presente diretiva não afeta a 
aplicação do artigo 346.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. 
Além disso, caso a execução do contrato 
seja declarada secreta ou tiver de ser 
acompanhada por medidas de segurança 
especiais, em conformidade com leis, 
regulamentos ou disposições 
administrativas em vigor no 
Estado-Membro, e desde que este tenha 
determinado que os interesses 
fundamentais em causa não podem ser 
garantidos por medidas menos intrusivas, 
as autoridades e entidades adjudicantes 
podem decidir impor, para um 
determinado contrato, requisitos de 
faturação especiais diferentes dos 
previstos na presente diretiva. Nestes 
casos, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem especificar esses 
requisitos no caderno de encargos.

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui uma proposta alternativa à alteração de Malcolm Harbour ao 
considerando 10. Reflete as derrogações de pré-adjudicação das diretivas da UE em matéria 
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de contratos públicos.

Alteração 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No âmbito da transposição, os 
Estados-Membros devem certificar-se de 
que as faturas eletrónicas recebidas em 
conformidade com a norma europeia 
também sejam aceites no caso de 
processamento administrativo interno 
realizado posteriormente por outras 
entidades (por exemplo, pedidos de 
subvenção). 

Or. de

Alteração 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A presente diretiva deve obrigar 
exclusivamente o recetor, isto é, as 
autoridades e entidades adjudicantes e as 
centrais de compras, a aceitar e processar 
faturas eletrónicas. O emissor da fatura, 
pelo contrário, deve ter a liberdade de 
decidir se a sua fatura é emitida de acordo 
com a norma europeia, com a norma 
nacional, com outras normas técnicas, ou 
em papel.

Or. de
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Alteração 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de permitir às autoridades e 
entidades adjudicantes adotarem as 
medidas técnicas que, na sequência da 
criação da norma europeia, são necessárias 
para dar cumprimento às disposições da 
presente diretiva, justifica-se prever um 
prazo de transposição de 48 meses.

(18) A fim de permitir às autoridades e 
entidades adjudicantes adotarem as 
medidas técnicas que, na sequência da 
criação da norma europeia, são necessárias 
para dar cumprimento às disposições da 
presente diretiva, justifica-se prever um 
prazo de transposição de 18 meses após a 
publicação da norma europeia no Jornal 
Oficial da União Europeia. As 
autoridades governamentais centrais e as 
centrais de compras devem aplicar as 
disposições da presente diretiva 
transpostas pelos Estados-Membros 18 
meses após a respetiva entrada em vigor. 
As autoridades e entidades adjudicantes 
subcentrais devem aplicar as disposições 
36 meses após a entrada em vigor da 
presente diretiva.

Or. de

Alteração 50
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de permitir às autoridades e 
entidades adjudicantes adotarem as 
medidas técnicas que, na sequência da 
criação da norma europeia, são necessárias 
para dar cumprimento às disposições da 
presente diretiva, justifica-se prever um 
prazo de transposição de 48 meses.

(18) A fim de permitir às autoridades e 
entidades adjudicantes adotarem as 
medidas técnicas que, na sequência da 
criação da norma europeia, são necessárias 
para dar cumprimento às disposições da 
presente diretiva, justifica-se prever um 
prazo de transposição de 12 meses para as 
autoridades governamentais centrais e as 
centrais de compras e de 24 meses para 
autoridades e entidades adjudicantes 
subcentrais, a contar da publicação da 



PE523.101v01-00 16/40 AM\1009911PT.doc

PT

norma.

Or. de

Justificação

(Ver proposta de alteração ao artigo 6.º, n.º 1) O autor apoia a proposta da relatora de 
prazos de transposições escalonados, a qual atende às necessidades particulares de pequenas 
entidades adjudicantes, mas considera-os demasiados longos. Dado que a norma incluirá 
somente uma lista dos elementos dos dados necessários para a fatura eletrónica, as despesas 
de adaptação deverão ser reduzidas para autoridades e entidades adjudicantes. Deste modo, 
os prazos de transposição mais curtos parecem ser realistas.

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

Proposta de diretiva
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) Uma uniformização da emissão de 
faturas eletrónicas respeita o 
desenvolvimento do Direito da União e do 
Direito nacional e internacional relativo à 
contratação pública eletrónica na União.

Or. de

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

Proposta de diretiva
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) A utilização prevista de recursos 
do Fundo Estrutural para o 
estabelecimento da contratação pública 
eletrónica na Europa deve também 
promover a utilização da emissão de 
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faturas eletrónicas no caso de contratos 
públicos.

Or. de

Alteração 53
Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados foi consultada nos 
termos do artigo 28.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho11-A e 
emitiu parecer em 11 de novembro 
de 2013. 
_____________
11-A Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 18 de dezembro de 2000, relativo à 
proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados, (JO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

Or. de

Alteração 54
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva aplica-se às faturas 
eletrónicas emitidas na sequência da 
execução de contratos adjudicados em 

A presente diretiva aplica-se às faturas 
eletrónicas emitidas na sequência da 
execução de contratos adjudicados em 
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conformidade com a Diretiva [que substitui 
a Diretiva 2004/18/CE], com a Diretiva 
[que substitui a Diretiva 2004/17/CE], ou
com a Diretiva 2009/81/CE.

conformidade com a Diretiva [que substitui 
a Diretiva 2004/18/CE], com a Diretiva 
[que substitui a Diretiva 2004/17/CE], com 
a Diretiva 2009/81/CE e com a Diretiva 
relativa a contratos de concessão 
[Diretiva ...].

Or. en

Alteração 55
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva aplica-se às faturas 
eletrónicas emitidas na sequência da 
execução de contratos adjudicados em 
conformidade com a Diretiva [que 
substitui a Diretiva 2004/18/CE], com a 
Diretiva [que substitui a 
Diretiva 2004/17/CE], ou com a 
Diretiva 2009/81/CE.

A presente diretiva aplica-se às faturas 
eletrónicas emitidas na sequência da 
execução de contratos aos quais se 
aplicam a Diretiva [que substitui a 
Diretiva 2004/18/CE], a Diretiva [que 
substitui a Diretiva 2004/17/CE], ou a 
Diretiva 2009/81/CE.

O artigo 4.º da presente diretiva não se 
aplica, caso a autoridade ou entidade 
adjudicante considere necessário, no 
interesse da segurança, utilizar formatos 
de faturas ou impor outros requisitos de 
faturação incompatíveis com a presente 
diretiva ou com o artigo 16.º da 
Diretiva 2009/81/CE.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem em conta questões específicas de cada situação em termos de 
segurança que ocasionalmente possam surgir, tendo sido apresentada, em especial, para o 
caso de a Diretiva 2009/81/CE relativa a defesa e segurança ser incluída no âmbito da 
presente diretiva.
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Alteração 56
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Fatura eletrónica»: uma fatura que 
tenha sido emitida e recebida em formato 
eletrónico;

(1) «Fatura eletrónica»: uma fatura que 
tenha sido emitida, transmitida e recebida 
num formato eletrónico que permita o seu 
tratamento eletrónico;

Or. en

Justificação

A presente alteração realça a obrigatoriedade do caráter «eletrónico».

Alteração 57
Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) «Autoridades governamentais 
centrais»: as autoridades governamentais 
centrais, tal como definidas no artigo 2.º, 
n.º 2, da Diretiva [que substitui a Diretiva 
2004/18/CE];

Or. de

Justificação

Trata-se de uma adaptação necessária à nova redação das disposições de transposição 
escalonadas, as quais também preveem um prazo de 18 meses para as entidades adjudicantes 
centrais.

Alteração 58
Birgit Collin-Langen
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) «Autoridades adjudicantes 
subcentrais»: autoridades adjudicantes 
subcentrais, tal como definidas no artigo 
2.º, n.º 2, da Diretiva [que substitui a 
Diretiva 2004/18/CE];

Or. de

Justificação

Trata-se de uma adaptação à nova redação das disposições de transposição escalonadas, as 
quais também preveem um prazo de 18 meses para as entidades adjudicantes centrais.

Alteração 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) «Centrais de compras»: as centrais 
de compras, tal como definidas no artigo 
2.º, n.º 10, da Diretiva [que substitui a 
Diretiva 2004/18/CE];

Or. de

Justificação

Trata-se de uma adaptação necessária à nova redação das disposições de transposição 
escalonadas, as quais também preveem um prazo de 18 meses para as entidades adjudicantes 
centrais.

Alteração 60
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve exigir que a norma 
europeia para o modelo de dados 
semânticos da fatura eletrónica de base
seja tecnologicamente neutra, e assegure
a proteção dos dados pessoais em 
conformidade com a Diretiva 95/46/CE.

A Comissão deve exigir que a norma 
europeia para o modelo de dados 
semânticos da fatura eletrónica de base, no 
mínimo:

a) Seja tecnologicamente neutra;
b) Tenha em conta a necessidade de 
proteção dos dados pessoais, em 
conformidade com a Diretiva 95/46/CE;
c) Seja formulada de uma forma que 
permita a sua utilização no setor de 
transações entre empresas;
d) Esteja em consonância com as normas 
internacionais pertinentes em matéria de 
faturação eletrónica;
e) Permita a criação de sistemas de 
faturação eletrónica adequados aos fins a 
que se destinam, de fácil utilização e 
flexíveis;
f) Não afete o disposto na 
Diretiva 2006/112/CE;
g) Não implique custos adicionais.

Or. en

Alteração 61
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve exigir que a norma 
europeia para o modelo de dados 
semânticos da fatura eletrónica de base 
seja tecnologicamente neutra, e assegure 
a proteção dos dados pessoais em 

A Comissão deve exigir que a norma 
europeia para o modelo de dados 
semânticos da fatura eletrónica de base 
contenha os elementos enumerados no 
anexo e cumpra, no mínimo, os seguintes 
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conformidade com a Diretiva 95/46/CE. requisitos:
- Neutralidade tecnológica;
- Garantia de proteção dos dados pessoais,
de harmonia com a Diretiva 95/46/CE e 
com os princípios de proteção de dados 
desde a conceção («data protection by 
design»), da proporcionalidade e da 
minimização de dados;
- Consideração das necessidades 
particulares de pequenas e médias 
empresas e de autoridades e entidades 
adjudicantes subcentrais;
- Adequação à utilização nas transações 
comerciais entre empresas;
- Compatibilidade com normas 
internacionais pertinentes.

Or. de

Justificação

(Ver proposta de alteração ao considerando 6) A presente diretiva deve indicar com maior 
precisão o que diz respeito ao conteúdo do pedido da Comissão dirigido ao organismo 
europeu de normalização. Por exemplo, a nova norma deve considerar as necessidades 
particulares de pequenas e médias empresas e entidades adjudicantes possuidoras de meios 
humanos e financeiros limitados. Os critérios de proteção de dados devem ser 
complementados no sentido das recomendações da Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados.

Alteração 62
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A Comissão deve exigir que a norma 
europeia para o modelo de dados 
semânticos da fatura eletrónica de base 
seja tecnologicamente neutra, e assegure
a proteção dos dados pessoais em 
conformidade com a Diretiva 95/46/CE.

A Comissão deve exigir que a norma 
europeia para o modelo de dados 
semânticos da fatura eletrónica de base, no 
mínimo:
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– seja tecnologicamente neutra;
– seja interoperável;
– tenha em conta a necessidade de 
proteção dos dados pessoais em 
conformidade com a Diretiva 95/46/CE, 
de uma abordagem de «privacidade desde 
a conceção» e da aplicação dos princípios 
da proporcionalidade, da minimização dos 
dados e da limitação da finalidade. 

Or. en

Justificação

A norma deve cumprir as boas práticas de conceção no plano informático.

Alteração 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve exigir que a norma 
europeia para o modelo de dados 
semânticos da fatura eletrónica de base seja 
tecnologicamente neutra, e assegure a 
proteção dos dados pessoais em 
conformidade com a Diretiva 95/46/CE.

A Comissão deve exigir que a norma 
europeia para o modelo de dados 
semânticos da fatura eletrónica de base seja 
tecnologicamente neutra, e assegure a 
proteção dos dados pessoais em 
conformidade com a Diretiva 95/46/CE. 
Essa norma deve ser sujeita a revisão,
pelo menos, de 3 em 3 anos.

Or. pl

Justificação

As normas devem refletir o melhor possível os progressos técnicos.

Alteração 64
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Assim que o organismo europeu de 
normalização pertinente tiver concluído a 
elaboração da norma europeia para o 
modelo de dados semânticos dos 
elementos fundamentais da fatura 
eletrónica e a Comissão tiver verificado a 
conformidade da norma com o pedido, a 
Comissão deve ensaiar a aplicação prática 
da norma tal como esta é disponibilizada 
ao utilizador final para utilização [em 
particular, no que diz respeito aos 
critérios da viabilidade, da facilidade de 
utilização e aos possíveis custos de 
implementação] no período de 6 meses.
Depois de concluído o procedimento de 
ensaio, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, no
prazo de um mês, um relatório sobre o 
ensaio.

Or. de

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

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo) – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode abster-se de realizar o 
procedimento de ensaio, se a aplicação 
prática da norma já tiver sido verificada 
durante a elaboração mencionada no 
presente artigo pela Comissão, ou pelo 
organismo europeu de normalização 
pertinente, com base nos requisitos 
aplicáveis à norma.

Or. de
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Justificação

Se, durante a elaboração da norma, o organismo europeu de normalização já tiver levado a 
cabo um procedimento de ensaio realizado por utilizadores, é possível abdicar de um novo 
procedimento de ensaio.

Alteração 66
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando a norma europeia elaborada na 
sequência do pedido referido no n.º 1 
satisfizer os requisitos nele contidos, a 
Comissão deve publicar a referência a essa 
norma europeia no Jornal Oficial da União 
Europeia.

2. Quando a norma europeia elaborada na 
sequência do pedido referido no n.º 1 
satisfizer os requisitos nele contidos, a 
Comissão deve publicar a referência a essa 
norma europeia, juntamente com a lista 
aprovada de sintaxes, no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se a Comissão determinar, por 
intermédio de um ato de execução, que a 
norma europeia elaborada na sequência 
do pedido referido no n.º 1 está em 
conformidade com os requisitos 
mencionados no anexo da presente 
diretiva, deve mandar proceder à 
publicação da referência no Jornal 
Oficial da União Europeia.
Os atos de execução referidos no n.º 1 são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
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99.º, n.º 3.

Or. de

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

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A norma europeia para o modelo de 
dados semânticos dos elementos 
fundamentais da fatura eletrónica 
corresponde às disposições da Diretiva 
2006/112/CE do Conselho.

Or. de

Alteração 69
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
1. A Comissão deve solicitar ao organismo 
europeu de normalização pertinente que 
forneça uma lista com um conjunto 
restrito de sintaxes que cumprem a norma 
europeia para o modelo de dados 
semânticos e recomendações sobre a 
interoperabilidade na transmissão, a fim 
de facilitar a utilização da norma relativa 
a dados semânticos.
2. A Comissão deve, por meio de atos de 
execução [adotados pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 5.º-A, 
n.º 2], aprovar a lista restrita de sintaxes 
que cumprem a norma europeia. A fim de 
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restringir o número de sintaxes 
identificadas na lista e assegurar uma 
interoperabilidade plena e contínua, a 
Comissão disporá do direito de rever, em 
conformidade com [o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 5.º-A, 
n.º 2], a lista aprovada de sintaxes.

Or. en

Alteração 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Manutenção e desenvolvimento da norma 

europeia
A Comissão pode solicitar ao organismo 
europeu de normalização pertinente a 
revisão da norma europeia para o modelo 
de dados semânticos dos elementos 
fundamentais da fatura eletrónica. Este 
pedido é feito nos termos do procedimento 
mencionado no artigo 3º, n.º 1.

Or. de

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

Proposta de diretiva
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Atos delegados

É delegado à Comissão o poder, em 
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conformidade com o artigo 5.º-B, de 
adotar atos delegados relativos a 
alterações aos requisitos enumerados no 
artigo 3.º, n.º 2-B, no artigo 3.º-A, n.º 1, e 
no anexo da presente diretiva aplicáveis à 
norma europeia para o modelo de dados 
semânticos dos elementos fundamentais 
da fatura eletrónica.

Or. de

Alteração 72
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades e entidades adjudicantes não 
se recusam a receber faturas eletrónicas 
que sejam conformes com a norma 
europeia cuja referência tenha sido 
publicada nos termos do artigo 3.º, n.º 2.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades e entidades adjudicantes 
estejam em condições de receber e 
processar, não podendo de forma alguma 
recusar, faturas eletrónicas que sejam 
conformes com a norma europeia para o 
modelo de dados semânticos da fatura 
eletrónica de base, cuja referência tenha 
sido publicada nos termos do artigo 3.º, 
n.º 2, e que cumprem alguma das sintaxes 
constantes da lista publicada nos termos 
do artigo 3.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração melhora de uma forma geral a clareza e a segurança, reconhecendo que 
a diretiva deve agora abranger sintaxes e também normas semânticas.

Alteração 73
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Proteção de dados

1. As disposições relativas à proteção de 
dados nas legislações europeia e 
nacionais não são afetadas pela presente 
diretiva, sendo também válidas para a 
esfera da emissão de faturas eletrónicas.
2. Salvo disposição em contrário no 
Direito europeu ou nacional e sem 
prejuízo de medidas de proteção 
adequadas em conformidade com o artigo 
13.º da Diretiva 95/46/CE, os dados 
pessoais só podem ser usados para efeito 
de processamento de faturas eletrónicas,
ou para fins compatíveis com este.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as modalidades da publicação de 
dados pessoais recolhidos no âmbito da 
emissão de faturas eletrónicas para efeitos 
de transparência e contabilidade, sem 
prejuízo de medidas de proteção 
adequadas em conformidade com o artigo 
13.º da Diretiva 95/46/CE, sejam 
compatíveis com o objetivo da publicação 
e da proteção da esfera privada.

Or. de

Justificação

A presente alteração baseia-se nas recomendações do parecer de 11 de novembro de 2013 da 
Autoridade Europeia para a Proteção de Dados.

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

Proposta de diretiva
Artigo 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Objeções formais à norma europeia

1. Se um Estado-Membro ou o 
Parlamento Europeu entenderem que a 
norma europeia não preenche 
inteiramente os requisitos enumerados no 
artigo 3.º, n.º 2-B, no artigo 3.º-A, n.º 1, e 
no anexo da presente diretiva, podem
comunicar esse facto à Comissão por 
meio uma exposição fundamentada e a 
Comissão decidirá, após consulta do 
comité em conformidade com o artigo 
5.º-A (novo), ou após consulta de peritos 
do respetivo setor:
a) Publicar, não publicar ou publicar com 
restrições as referências à norma 
europeia em causa no Jornal Oficial da 
União Europeia;
b) Manter, manter com restrições ou 
retirar as referências à norma europeia 
em causa do Jornal Oficial da União 
Europeia;
2. A Comissão publica informações sobre 
a norma europeia nas suas páginas na 
Internet, se esta tiver sido objeto da 
decisão referida no n.º 1;
3. A Comissão informa a organização 
europeia de normalização da decisão 
referida no n.º 1 e, se necessário, solicita 
a revisão da norma europeia em causa;
4. A decisão referida no n.º 1, alínea a), 
do presente artigo é adotada pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 5.º-A, n.º 2.
5. As medidas referidas no n.º 1, alínea b), 
do presente artigo são aprovadas pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 5.º-A, n.º 3.

Or. de
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Alteração 75
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Objeções formais

1. Se um Estado-Membro ou o 
Parlamento Europeu considerarem que a 
norma europeia para o modelo de dados 
semânticos da fatura eletrónica de base 
não satisfaz plenamente os requisitos que 
visa abranger e que se encontram 
definidos no artigo 3.º, n.º 1, segundo 
parágrafo, e no anexo, comunicar esse 
facto à Comissão por meio uma exposição 
fundamentada e a Comissão decidirá, 
após consulta do comité a que se refere o 
artigo 5.º-B:
a) Publicar, não publicar ou publicar com 
restrições as referências à norma 
europeia para o modelo de dados 
semânticos da fatura eletrónica de base 
no Jornal Oficial da União Europeia;
b) Manter, manter com restrições ou 
retirar as referências à norma europeia 
para o modelo de dados semânticos da 
fatura eletrónica de base do Jornal 
Oficial da União Europeia; 
2. A Comissão deve informar o organismo 
europeu de normalização em causa da 
decisão referida no n.º 1 e, se necessário, 
solicitar a revisão da norma europeia 
para o modelo de dados semânticos da 
fatura eletrónica de base.
3. A decisão referida no n.º 1, alínea a), 
do presente artigo é adotada pelo 
procedimento consultivo a que se refere o 
artigo 5.º-B, n.º 2.
4. A decisão referida no n.º 1, alínea b), 
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do presente artigo é adotada pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 5-B.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Dado que o artigo 11.º do Regulamento relativo à normalização apenas se aplica a normas 
harmonizadas e que a nova norma em matéria de faturação eletrónica não se classifica como 
tal, é necessária uma disposição semelhante na presente diretiva, a fim de permitir que o 
Parlamento Europeu e os Estados-Membros se oponham formalmente à nova norma.

Alteração 76
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Procedimento de comité

A Comissão deve ser assistida por um 
comité. Esse comité deve ser entendido 
como comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
2. Caso se faça referência ao presente 
número, aplica-se o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A



AM\1009911PT.doc 33/40 PE523.101v01-00

PT

Disposições de execução
1. A Comissão é assistida pelo comité 
criado nos termos do Regulamento (UE) 
n.º . 1025/2012 do Parlamento Europeu e 
do Conselho11-A.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho11-B.
3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o disposto no 
artigo 5.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
____________
11-A Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro de 2012, relativo à 
normalização europeia, que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho e revoga a Decisão 
87/95/CEE do Conselho e a Decisão 
n.º 1673/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho (JO L 316 de 14.11.2012, 
p. 12).
11-B Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
as regras e os princípios gerais relativos 
aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Or. de

Justificação

A presente alteração visa a adaptação da diretiva à introdução dos atos de execução. O 
comité criado em conformidade com o artigo 22.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 1025/2012 é o 
mesmo que é consultado aquando do primeiro pedido de normalização da Comissão.
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Alteração 78
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 5-B

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B
Procedimento de comité

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité deve ser entendido como 
comité na aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/201111-C.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
____________
11-C Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
as regras e os princípios gerais relativos 
aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p.  13).

Or. en

(Ver a alteração proposta pelo mesmo autor que introduz o artigo 5.º-A relativo às «objeções 
formais»)

Justificação

O limiar para apresentar uma objeção a uma norma existente deve ser superior ao aplicável 
para apresentar uma objeção à norma antes de esta ser publicada. Por conseguinte, é 
adequado aplicar o procedimento de exame no primeiro caso e o procedimento consultivo no 
segundo caso.
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Alteração 79
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 3.º-B é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir de 
[data da entrada em vigor da presente 
diretiva].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º-B pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A decisão de 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia, ou numa data 
posterior nela especificada. Não afeta a 
validade dos atos delegados já em vigor.
4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 3.º-B só 
entram em vigor, se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. Por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho, 
esse prazo pode ser prorrogado por um 
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período de dois meses.

Or. de

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

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar 48 meses após a sua entrada em 
vigor. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições.

Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar 18 meses após a publicação da 
referência da norma europeia no Jornal 
Oficial da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições.

Os Estados-Membros aplicam as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas a autoridades 
governamentais centrais e a centrais de 
compras a partir do primeiro dia do 19.º 
mês após a publicação da referência da 
norma europeia no Jornal Oficial da 
União Europeia. Os Estados-Membros 
aplicam as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas a 
autoridades e entidades adjudicantes 
subcentrais a partir do primeiro dia do 
37.º mês após a publicação da referência 
da norma europeia no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. de

Justificação

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. 
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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.

Alteração 81
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar 48 meses após a sua entrada em 
vigor. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições.

Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. de

[Ver alteração ao artigo 6.º, n.º 1, parágrafo 1-A (novo)]

Justificação

O autor apoia a proposta da relatora de prazos de transposições escalonados, a qual atende 
às necessidades particulares de pequenas entidades adjudicantes, mas considera-os 
demasiados longos. Dado que a norma incluirá somente uma lista dos elementos dos dados 
necessários para a fatura eletrónica, as despesas de adaptação deverão ser reduzidas para 
autoridades e entidades adjudicantes. Deste modo, os prazos de transposição mais curtos 
parecem ser realistas.

Alteração 82
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem por em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva, o mais 
tardar 48 meses a contar da data da sua 
entrada em vigor. Os Estados-Membros 
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições.

Os Estados-Membros devem por em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva, o mais 
tardar 12 meses a contar da publicação da 
referência à norma europeia e da lista de 
sintaxes aprovadas no Jornal Oficial da 
União Europeia, nos termos do artigo 3.º, 
n.º 2. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições.

Or. en

Alteração 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem por em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva, o mais 
tardar 48 meses a contar da data da sua 
entrada em vigor. Os Estados-Membros 
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições.

Os Estados-Membros devem por em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva, o mais 
tardar 36 meses a contar da data da sua 
entrada em vigor. Os Estados-Membros 
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições.

Or. pl

Alteração 84
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após a publicação da norma europeia nos 
termos do artigo 3.º, n.º 2, as autoridades 
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governamentais centrais e as centrais de 
compras dispõem de um prazo de 
12 meses e as autoridades e entidades 
adjudicantes subcentrais de um prazo de 
24 meses para dar cumprimento a essa 
obrigação.

Or. de

(Ver alteração ao considerando 18)

Justificação

O autor apoia a proposta da relatora de prazos de transposições escalonados, a qual atende 
às necessidades particulares de pequenas entidades adjudicantes, mas considera-os 
demasiados longos. Dado que a norma incluirá somente uma lista dos elementos dos dados 
necessários para a fatura eletrónica, as despesas de adaptação deverão ser reduzidas para 
autoridades e entidades adjudicantes. Deste modo, os prazos de transposição mais curtos 
parecem ser realistas.

Alteração 85
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Após a publicação da norma 
europeia nos termos do artigo 3.º, n.º 2, as 
autoridades governamentais centrais 
dispõem de um prazo de 36 meses e as 
autoridades e entidades adjudicantes 
subcentrais de um prazo de 48 meses para 
dar cumprimento a essa obrigação.

Or. de

Justificação

O prazo de transposição pelos Estados-Membros deve ser associado à publicação da norma 
e ser suficientemente longo para permitir a aplicação legal e técnica, face à necessidade de 
reconversão esperada, em particular, no caso de autoridades e entidades adjudicantes 
subcentrais.
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Alteração 86
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve analisar os efeitos da 
presente diretiva sobre o Mercado Interno e 
sobre a adoção da faturação eletrónica nos 
contratos públicos, e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2023. Se 
necessário, o relatório é acompanhado de 
uma proposta legislativa.

A Comissão deve analisar os efeitos da 
presente diretiva sobre o Mercado Interno e 
sobre a adoção da faturação eletrónica nos 
contratos públicos, e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2023. Se 
necessário, o relatório é acompanhado de 
uma análise de custo-benefício relativa à 
necessidade de medidas adicionais.

Or. en

Justificação

Antes de propor novos ajustamentos à presente diretiva da UE, a Comissão deve observar 
princípios de uma melhor regulamentação e verificar se existem motivos sólidos para o fazer.


