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

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive, ar trebui să se confere Comisiei 
competențe de executare. Aceste 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European 
și al Consiliului2a. 
____________
2a Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. de

Amendamentul 35
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia ar trebui să aplice dispozițiile 
relevante ale Regulamentului (UE) 
nr. 1025/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 octombrie 2012 
privind standardizarea europeană3 pentru a 
solicita organizației de standardizare 

(6) Comisia ar trebui să aplice dispozițiile 
relevante ale Regulamentului (UE) 
nr. 1025/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 octombrie 2012 
privind standardizarea europeană3 pentru a 
solicita organizației de standardizare 
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europene relevante un proiect de standard 
european pentru modelul de date semantic 
al facturii electronice de bază. În cererea sa 
către organizația de standardizare 
europeană relevantă, Comisia ar trebui să 
solicite ca un astfel de standard european 
să fie neutru din punct de vedere 
tehnologic, pentru a evita orice denaturare 
a concurenței. Întrucât facturile electronice 
pot conține date cu caracter personal, 
Comisia ar trebui să solicite, de asemenea, 
ca un astfel de standard european să 
garanteze protecția datelor cu caracter 
personal în conformitate cu Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date4. 
Pe lângă aceste cerințe minime, Comisia 
ar trebui să stabilească, la cererea 
organizației de standardizare europene 
relevante, cerințe suplimentare cu privire 
la conținutul unui astfel de standard 
european și un termen-limită pentru 
adoptarea acestuia.

europene relevante un proiect de standard 
european pentru modelul de date semantic 
al facturii electronice de bază. În cererea sa 
către organizația de standardizare 
europeană relevantă, Comisia ar trebui să 
solicite ca un astfel de standard european 
să fie neutru din punct de vedere 
tehnologic, pentru a evita orice denaturare 
a concurenței. Întrucât facturile electronice 
pot conține date cu caracter personal, 
Comisia ar trebui să solicite, de asemenea, 
ca un astfel de standard european să 
garanteze protecția datelor cu caracter 
personal în conformitate cu Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date4

și cu principiul privind protecția datelor 
prin tehnică („protecția datelor începând 
cu momentul conceperii”), al 
proporționalității și al minimalizării 
datelor. Pe lângă acestea, standardul ar 
trebui să fie aplicabil fără sarcini majore 
și pentru întreprinderile mici și mijlocii, 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante mai mici, care dispun de 
personal și de mijloace financiare reduse. 
În plus, standardul ar trebui să poată fi 
utilizat și în tranzacțiile comerciale între 
întreprinderile private pentru a evita 
cheltuielile suplimentare. În cele din 
urmă, standardul ar trebui să fie 
compatibil și cu standardele 
internaționale relevante pentru a evita 
bariere tehnice la intrarea pe piață a 
furnizorilor din țările terțe.

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

Or. de

[A se vedea amendamentul la articolul 3 alineatul (1)]
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Justificare

Dispozițiile prezentei directive ar trebui să fie mai precise în ceea ce privește conținutul 
mandatului Comisiei destinat organizației de standardizare europene. Noul standard ar 
trebui, de exemplu, să țină seama de necesitățile speciale ale întreprinderilor mici și mijlocii 
și ale entităților contractante, care dispun de personal și de mijloace financiare reduse. 
Criteriile privind protecția datelor ar trebui completate în sensul recomandărilor Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor.

Amendamentul 36
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia ar trebui să aplice dispozițiile 
relevante ale Regulamentului (UE) 
nr. 1025/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 octombrie 2012 
privind standardizarea europeană3 pentru a 
solicita organizației de standardizare 
europene relevante un proiect de standard 
european pentru modelul de date semantic 
al facturii electronice de bază. În cererea sa 
către organizația de standardizare 
europeană relevantă, Comisia ar trebui să 
solicite ca un astfel de standard european 
să fie neutru din punct de vedere 
tehnologic, pentru a evita orice denaturare 
a concurenței. Întrucât facturile electronice 
pot conține date cu caracter personal, 
Comisia ar trebui să solicite, de asemenea, 
ca un astfel de standard european să 
garanteze protecția datelor cu caracter 
personal în conformitate cu Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date4. 
Pe lângă aceste cerințe minime, Comisia ar 
trebui să stabilească, la cererea organizației 
de standardizare europene relevante, 
cerințe suplimentare cu privire la 

(6) Comisia ar trebui să aplice dispozițiile 
relevante ale Regulamentului (UE) 
nr. 1025/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 octombrie 2012 
privind standardizarea europeană3 pentru a 
solicita organizației de standardizare 
europene relevante un proiect de standard 
european pentru modelul de date semantic 
al facturii electronice de bază. În cererea sa 
către organizația de standardizare 
europeană relevantă, Comisia ar trebui să 
solicite ca un astfel de standard european 
să fie neutru din punct de vedere 
tehnologic, pentru a evita orice denaturare 
a concurenței. Întrucât facturile electronice 
pot conține date cu caracter personal, 
Comisia ar trebui să solicite, de asemenea, 
ca un astfel de standard european să aibă 
în vedere protecția datelor cu caracter 
personal în conformitate cu Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date4. 
Pe lângă aceste cerințe minime, Comisia ar 
trebui să stabilească, la cererea organizației 
de standardizare europene relevante, 
cerințe suplimentare cu privire la 
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conținutul unui astfel de standard european 
și un termen-limită pentru adoptarea 
acestuia.

conținutul unui astfel de standard european 
și un termen-limită pentru adoptarea 
acestuia.

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

Or. en

Justificare

Un standard referitor la date nu poate garanta protecția datelor; protecția acestora depinde 
de procese, de fiecare persoană în parte și de sistemele care se ocupă de manipularea și 
stocarea datelor. Un standard ar putea doar facilita identificarea datelor cu caracter 
personal.

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

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a corespunde progresului 
tehnologic, precum și dezvoltărilor din 
legislație, Comisiei ar trebui să îi fie 
delegată competența de a adopta acte în 
temeiul articolului 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
cu privire la adaptarea cerințelor 
menționate în prezenta directivă la 
standardul european pentru un model de 
date semantic al elementelor esențiale ale
facturii electronice. Este deosebit de 
importantă organizarea de către Comisie 
a unor consultări adecvate în timpul 
lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.
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Amendamentul 38
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Standardul european pentru modelul de 
date semantic al facturii electronice de 
bază ar trebui să se bazeze pe specificații 
existente, inclusiv, în special, cele 
elaborate de organizații europene sau 
internaționale precum CEN (CWA 16356 
și CWA 16562), ISO (factură financiară 
bazată pe metodologia ISO 20022) și 
ONU/CEFACT (CII v. 2.0). Acesta nu ar 
trebui să necesite semnături electronice. Un 
astfel de standard european ar trebui să 
definească elementele de date semantice 
referitoare, în special, la datele 
complementare ale vânzătorului și 
cumpărătorului, identificatorii de proces, 
atributele facturii, detaliile privind 
elementele facturii, informațiile privind 
livrarea, detaliile și termenii plății. De 
asemenea, acesta ar trebui să fie compatibil 
cu standardele existente privind plățile 
astfel încât să permită prelucrarea automată 
a plăților.

(7) Standardul european pentru modelul de 
date semantic al facturii electronice de 
bază ar trebui să se bazeze pe specificații 
existente, inclusiv, în special, cele 
elaborate de organizații europene sau 
internaționale precum CEN (CWA 16356 
și CWA 16562), ISO (factură financiară 
bazată pe metodologia ISO 20022) și 
ONU/CEFACT (CII v. 2.0). Acesta nu ar 
trebui să necesite semnături electronice. În 
desfășurarea mandatului său, organizația 
europeană de standardizare relevantă ar 
trebui să țină cont și de rezultatele 
proiectelor-pilot realizate la scară largă, 
implementate în cadrul programului de 
sprijinire a unui program-cadru pentru 
inovare și competitivitate (PIC) și de 
specificațiile sistemului de facturare 
electronică puse la dispoziție de alte 
organisme și organizații relevante, 
utilizate la scară largă de comunitatea de 
afaceri. Un astfel de standard european ar 
trebui să definească elementele de date 
semantice referitoare, în special, la datele 
complementare ale vânzătorului și 
cumpărătorului, identificatorii de proces, 
atributele facturii, detaliile privind 
elementele facturii, informațiile privind 
livrarea, detaliile și termenii plății. De 
asemenea, acesta ar trebui să fie compatibil 
cu standardele existente privind plățile 
astfel încât să permită prelucrarea automată 
a plăților.

Or. en
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Justificare

În acest mod se poate asigura că activitățile și utilizările deja existente în domeniu sunt luate 
în considerare la elaborarea noului standard, astfel încât să sporească probabilitatea ca 
acesta să fie util și relevant.

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

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) După adoptarea noului standard 
european în conformitate cu procedura de 
standardizare europeană, Comisia ar 
trebui să supună standardul la un test 
practic. În cadrul acestei faze de testare, 
Comisia ar trebui să definească și să 
verifice modul de aplicare a standardului, 
așa cum dispune un utilizator final de el 
pentru a-l folosi. În acest sens, Comisia ar 
trebui să aibă în vedere în special 
ușurința de utilizare și utilitatea practică 
a acestuia și să evalueze eventualele 
costuri pentru punerea sa în aplicare.

Or. de

Amendamentul 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Pentru ca și întreprinderile mici și 
mijlocii să poată beneficia de facturarea 
electronică în cadrul achizițiilor publice, 
standardul european ar trebui să fie ușor 
de înțeles, de utilizat și de aplicat.
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Amendamentul 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) Statele membre ar trebui să aibă în 
vedere necesitățile întreprinderilor mici și 
mijlocii și ale entităților contractante mici 
în cadrul punerii în aplicare a 
standardului și să ofere sprijinul necesar 
atât autorităților contractante și entităților 
contractante, cât și furnizorilor, pentru ca 
noul standard european să poată fi folosit. 
În plus, ar trebui prevăzute acțiuni de 
formare, în special pentru întreprinderile 
mici și mijlocii.

Or. de

Amendamentul 42
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Organizațiile europene de 
standardizare revizuiesc și actualizează în 
mod regulat standardul european, în 
măsura în care este necesar, pentru a 
răspunde evoluției tehnologice. Având în 
vedere rapiditatea acestei evoluții în 
domeniul TIC, Comisia poate solicita 
organizațiilor europene de standardizare 
relevante să revizuiască și să actualizeze 
în mod regulat standardul, pentru a ține 
cont de această nouă evoluție și pentru a 
asigura o interoperabilitate permanentă.
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Justificare

Acest urmărește să asigure caracterul util al standardului și să mențină caracterul actual al 
acestuia.

Amendamentul 43
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante ar trebui să nu refuze primirea 
facturilor electronice care respectă un astfel 
de standard european comun pe motiv de 
neconformitate cu alte cerințe tehnice (de 
exemplu, cerințe specifice naționale sau 
sectoriale).

(9) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante nu ar trebui să refuze primirea 
facturilor electronice care respectă un astfel 
de standard european comun pe motiv de 
neconformitate cu alte cerințe tehnice (de 
exemplu, cerințe specifice naționale sau 
sectoriale). Cu toate acestea, autoritățile 
contractante și entitățile contractante ar 
trebui să își păstreze libertatea de a 
verifica, înainte de a plăti factura 
electronică, dacă aceasta reflectă în mod 
corect toate detaliile tranzacției 
comerciale. Obligația de a nu refuza 
facturile electronice în conformitate cu 
prezenta directivă nu aduce atingere 
articolului 4 din Directiva 2011/7/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind combaterea întârzierii în
efectuarea plăților în tranzacțiile 
comerciale.

Or. en

Justificare

Acest amendament are scopul de a clarifica faptul că obligația de a accepta factura 
electronică se referă numai la standardele tehnice. Directiva nu afectează și nu prevalează 
față de alte aspecte comerciale mai generale, cum ar fi verificarea temeiniciei facturii.
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Amendamentul 44
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În avizul din 11 noiembrie 2013 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor a publicat recomandările privind 
asigurarea protecției datelor în cadrul 
aplicării prezentei directive. În cadrul 
elaborării standardului și al prelucrării 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante ar trebui să se țină seama de 
aceste recomandări. În special ar trebui 
clarificat faptul că legile existente privind 
protecția datelor cu caracter personal se 
aplică și în domeniul facturării 
electronice, iar publicarea datelor cu 
caracter personal cu scopul de a crea 
transparență și de tragere la răspundere 
trebuie să se afle într-un raport echilibrat 
față de protecția sferei private. 

Or. de

[A se vedea amendamentul la articolul 3 alineatul (1) și articolul 4a]

Justificare

Prelucrarea facturilor electronice necesită și prelucrarea informațiilor cu caracter personal. 
Astfel, protecția datelor are un rol important în cadrul facturării electronice.

Amendamentul 45
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice facturilor electronice primite de 

(10) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice facturilor electronice primite de 
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autoritățile contractante și entitățile 
contractante și eliberate ca urmare a 
executării contractelor atribuite în 
conformitate cu Directiva [de înlocuire a 
Directivei 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii5], Directiva [de înlocuire a 
Directivei 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 de coordonare a 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale6] sau 
Directiva 2009/81/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
privind coordonarea procedurilor privind 
atribuirea anumitor contracte de lucrări, de 
furnizare de bunuri și de prestare de 
servicii de către autoritățile sau entitățile 
contractante în domeniile apărării și 
securității și de modificare a 
Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE7.

autoritățile contractante și entitățile 
contractante și eliberate și transmise ca 
urmare a executării contractelor atribuite în 
conformitate cu Directiva [de înlocuire a 
Directivei 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii5], Directiva [de înlocuire a 
Directivei 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 de coordonare a 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale6] sau 
Directiva 2009/81/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
privind coordonarea procedurilor privind 
atribuirea anumitor contracte de lucrări, de 
furnizare de bunuri și de prestare de 
servicii de către autoritățile sau entitățile 
contractante în domeniile apărării și 
securității și de modificare a 
Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE7.
Cu toate acestea, autorităților 
contractante și entităților contractante nu 
ar trebui să li se impună obligația de a 
primi facturi electronice în conformitate 
cu prezenta directivă, în cazul în care 
acestea consideră necesar, din motive de 
securitate, să folosească alte formate de 
facturi sau să impună alte condiții de
facturare, incompatibile cu prezenta 
directivă. În plus, ar fi adecvat să se 
excludă contractele atribuite în temeiul 
articolului 16 din Directiva 2009/81/CE, 
întrucât acestea sunt supuse numai unor 
condiții specifice, care guvernează 
specificațiile tehnice și anunțurile de 
atribuire a contractelor.

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

Acest amendament dorește să clarifice faptul că acestea sunt, într-adevăr, „facturi 
electronice”, care sunt transmise, prin urmare, electronic, iar ultima parte a amendamentului 
subliniază în special faptul că ar putea exista situații ocazionale care să impună anumite 
condiții de siguranță (de exemplu, facturi care trebuie transmise prin curier sau prin 
intermediul anumitor canale speciale sigure) și care nu sunt compatibile cu obligațiile 
prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul 46
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere aplicării articolului 346 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. În plus, dacă se declară că 
executarea unui contract este secretă sau 
că trebuie însoțită de anumite măsuri de 
siguranță în conformitate cu actele 
administrative sau actele cu putere de lege 
aflate în vigoare într-un stat membru și 
dacă respectivul stat membru a stabilit că 
interesele esențiale respective nu pot fi 
garantate prin măsuri mai puțin agresive, 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante pot hotărî să impună, pentru 
un anumit contract, condiții speciale de 
facturare, diferite de cele prevăzute de 
prezenta directivă. În astfel de cazuri, 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante ar trebui să stabilească 
aceste condiții în documentele achiziției.

Or. en

Justificare

Aceasta este o propunere alternativă la amendamentul propus de dl Harbour pentru 
considerentul 10. Ea reflectă derogările fazei de pre-atribuire pentru directivele UE privind 



PE523.101v01-00 14/40 AM\1009911RO.doc

RO

achizițiile.

Amendamentul 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În cadrul punerii în aplicare, statele 
membre ar trebui să țină seama de faptul 
ca facturile electronice primite în 
conformitate cu standardul european să 
fie acceptate de către alte autorități și în 
situația când sunt prelucrate mai departe 
pe plan intern administrativ (de exemplu 
în cazul cererilor de subvenții). 

Or. de

Amendamentul 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Directiva ar trebui să oblige doar 
beneficiarii, așadar autoritățile 
contractante, organismele centrale de 
achiziție și entitățile contractante, să 
accepte facturile electronice și să le 
prelucreze. Spre deosebire de aceștia, 
autoritatea emitentă ar trebui să aibă 
posibilitatea de a emite facturi conforme 
cu standardul european, cu standarde 
naționale sau cu alte standarde tehnice, 
sau facturi sub formă tipărită.

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

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite autorităților 
contractante și entităților contractante să ia 
măsurile tehnice necesare, în urma 
instituirii standardului european, pentru 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, se justifică un termen de 
transpunere de 48 de luni.

(18) Pentru a permite autorităților 
contractante și entităților contractante să ia 
măsurile tehnice necesare, în urma 
instituirii standardului european, pentru 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, se justifică un termen de 
transpunere de 18 luni de la data publicării
standardului european în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. Autoritățile 
guvernamentale centrale și organismele 
centrale de achiziție ar trebui să pună în 
aplicare dispozițiile prezentei directive 
transpuse de statele membre la 18 luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
directive. Autoritățile contractante și 
entitățile contractante regionale și locale
ar trebui să pună în aplicare aceste 
dispoziții la 36 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 50
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite autorităților 
contractante și entităților contractante să ia 
măsurile tehnice necesare, în urma 
instituirii standardului european, pentru 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, se justifică un termen de 
transpunere de 48 de luni.

(18) Pentru a permite autorităților 
contractante și entităților contractante să ia 
măsurile tehnice necesare, în urma 
instituirii standardului european, pentru 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, se justifică un termen de 
transpunere de 12 luni pentru autoritățile 
guvernamentale centrale și organismele 
centrale de achiziție, și un termen de 24 
de luni pentru autoritățile contractante și 
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entitățile contractante regionale și locale 
de la data publicării standardului.

Or. de

Justificare

[A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (1)]: Autorul susține propunerea 
raportoarei privind termenele de transpunere eșalonate, care țin seama de necesitățile 
speciale ale întreprinderilor mici și mijlocii și ale entităților contractante, dar le consideră 
prea lungi. Deoarece standardul va cuprinde doar o listă cu elemente de date necesare 
facturii electronice, autoritățile contractante și entitățile contractante se pot aștepta la costuri 
de adaptare relativ scăzute. Astfel, termenele de transpunere mai scurte par realiste.

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

Propunere de directivă
Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Armonizarea facturării electronice 
respectă consolidarea dreptului Uniunii și 
a dreptului național și internațional 
privind achizițiile electronice în Uniunea 
Europeană.

Or. de

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

Propunere de directivă
Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Utilizarea de fonduri structurale 
prevăzută în vederea sprijinirii instituirii 
achiziției electronice în Europa ar trebui 
să sprijine și utilizarea facturării 
electronice în contextul achizițiilor 
publice.
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Or. de

Amendamentul 53
Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Autoritatea Europeană pentru
Protecția Datelor a fost consultată în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului11a și a emis un aviz la 11 
noiembrie 2013.
_____________
11a Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile și organele comunitare 
și privind libera circulație a acestor date 
(JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Or. de

Amendamentul 54
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică în cazul 
facturilor electronice eliberate ca urmare a 
executării contractelor atribuite în 
conformitate cu Directiva [de înlocuire a 
Directivei 2004/18/CE], Directiva [de 
înlocuire a Directivei 2004/17/CE] sau

Prezenta directivă se aplică în cazul 
facturilor electronice eliberate ca urmare a 
executării contractelor atribuite în 
conformitate cu Directiva [de înlocuire a 
Directivei 2004/18/CE], Directiva [de 
înlocuire a Directivei 2004/17/CE],
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Directiva 2009/81/CE. Directiva 2009/81/CE și Directiva privind 
contractele de concesiune [Directiva ...].

Or. en

Amendamentul 55
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă se aplică în cazul 
facturilor electronice eliberate ca urmare a 
executării contractelor atribuite în 
conformitate cu Directiva [de înlocuire a 
Directivei 2004/18/CE], Directiva [de 
înlocuire a Directivei 2004/17/CE] sau 
Directiva 2009/81/CE.

Prezenta directivă se aplică în cazul 
facturilor electronice eliberate ca urmare a 
executării contractelor pentru care se 
aplică Directiva [de înlocuire a Directivei 
2004/18/CE], Directiva [de înlocuire a 
Directivei 2004/17/CE] sau Directiva 
2009/81/CE.

Articolul 4 din prezenta directivă nu se 
aplică în cazul în care autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
consideră necesar, din motive de 
siguranță, să folosească alte formate de 
facturi sau să impună alte condiții de 
facturare, care sunt incompatibile cu 
dispozițiile prezentei directive sau cu cele 
ale articolului 16 din 
Directiva 2009/81/CE.

Or. en

Justificare

Acest amendament are în vedere aspecte de siguranță legate de anumite cazuri care pot 
apărea și este introdus în special pentru cazul în care Directiva 2009/81/CE privind 
achizițiile publice în domeniile apărării și securității intră sub incidența prezentei directive.

Amendamentul 56
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „factură electronică” înseamnă o factură 
care a fost eliberată și primită în orice 
format electronic;

1. „factură electronică” înseamnă o factură 
care a fost eliberată, transmisă și primită în 
orice format electronic care să permită 
prelucrarea sa electronică;

Or. en

Justificare

Acest amendament subliniază condiția privind natura „electronică”.

Amendamentul 57
Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „autorități guvernamentale centrale” 
înseamnă autoritățile guvernamentale 
centrale, astfel cum sunt definite la 
articolul (2) punctul 2 din Directiva [de 
înlocuire a Directivei 2004/18/CE];

Or. de

Justificare

Adaptare necesară la reformarea dispozițiilor privind punerea în aplicare în mod eșalonat, 
care prevăd, de asemenea, pentru entitățile contractante centrale un termen de 18 luni.

Amendamentul 58
Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. „autorități contractante regionale și 
locale” înseamnă autoritățile contractante 
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regionale și locale, astfel cum sunt 
definite la articolul (2) punctul 3 din 
Directiva [de înlocuire a 
Directivei 2004/18/CE];

Or. de

Justificare

Adaptare necesară la reformarea dispozițiilor privind punerea în aplicare în mod eșalonat, 
care prevăd, de asemenea, pentru entitățile contractante centrale un termen de 18 luni.

Amendamentul 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. „organisme centrale de achiziție” 
înseamnă organisme centrale de achiziție, 
astfel cum sunt definite la articolul (2) 
punctul 10 din Directiva [de înlocuire a 
Directivei 2004/18/CE];

Or. de

Justificare

Adaptare necesară la reformarea dispozițiilor privind punerea în aplicare în mod eșalonat, 
care prevăd, de asemenea, pentru entitățile contractante centrale un termen de 18 luni.

Amendamentul 60
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia solicită ca standardul european 
pentru modelul de date semantic al facturii 
electronice de bază să fie neutru din punct 
de vedere tehnologic și să garanteze

Comisia solicită ca standardul european 
pentru modelul de date semantic al facturii 
electronice de bază să îndeplinească cel 
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protecția datelor cu caracter personal în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE.

puțin următoarele criterii:

(a) să fie neutru din punct de vedere 
tehnologic;

(b) să aibă în vedere necesitatea protecției 
datelor cu caracter personal în conformitate 
cu Directiva 95/46/CE;
(c) să fie formulat astfel încât să permită 
utilizarea sa în domeniul B2B;
(d) să fie aliniat la standardele 
internaționale relevante privind 
facturarea electronică;
(e) să permită crearea unor sisteme de 
facturare adecvate scopului, ușor de 
utilizat și flexibile;
(f) să nu aducă atingere dispozițiilor 
Directivei 2006/112/CE;
(g) să nu impună costuri suplimentare.

Or. en

Amendamentul 61
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia solicită ca standardul european 
pentru modelul de date semantic al facturii 
electronice de bază să fie neutru din punct 
de vedere tehnologic și să garanteze 
protecția datelor cu caracter personal în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Comisia solicită ca standardul european 
pentru modelul de date semantic al facturii 
electronice de bază să cuprindă elementele 
prezentate în anexă și să îndeplinească cel 
puțin următoarele cerințe:

– neutralitate tehnologică;
– garantarea protecției datelor cu caracter 
personal în conformitate cu Directiva 
95/46/CE, cu principiul protecției datelor 
prin tehnică („protecția datelor începând 
cu momentul conceperii”), al 
proporționalității și al minimalizării 
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datelor;
– luarea în considerare a necesităților 
speciale ale întreprinderilor mici și 
mijlocii și ale autorităților contractante și 
entităților contractante regionale și 
locale; 
– pertinența pentru utilizarea în cadrul 
tranzacțiilor comerciale între 
întreprinderi;
– compatibilitatea cu standardele 
internaționale relevante.

Or. de

Justificare

(a se vedea amendamentul la considerentul 6): Dispozițiile prezentei directive ar trebui să fie 
mai precise în ceea ce privește conținutul mandatului Comisiei destinat Organizației de 
standardizare europene. Noul standard ar trebui, de exemplu, să țină seama de necesitățile 
speciale ale întreprinderilor mici și mijlocii și ale entităților contractante, care dispun de 
personal și de mijloace financiare reduse. Criteriile privind protecția datelor ar trebui 
completate în sensul recomandărilor Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Amendamentul 62
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia solicită ca standardul european 
pentru modelul de date semantic al facturii 
electronice de bază să fie neutru din punct 
de vedere tehnologic și să garanteze
protecția datelor cu caracter personal în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Comisia solicită ca standardul european 
pentru modelul de date semantic al facturii 
electronice de bază să îndeplinească cel 
puțin următoarele criterii:

– să fie neutru din punct de vedere 
tehnologic;
– să fie interoperabil;
– să aibă în vedere necesitatea protecției 
datelor cu caracter personal în conformitate 
cu Directiva 95/46/CE, o abordare de 
„proiectare pe baza ideii de respectare a 
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vieții private” și principiile 
proporționalității, minimizării datelor și 
limitării scopului.

Or. en

Justificare

Standardul ar trebui să fie în conformitate cu practicile din domeniul proiectării IT.

Amendamentul 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia solicită ca standardul european 
pentru modelul de date semantic al facturii 
electronice de bază să fie neutru din punct 
de vedere tehnologic și să garanteze 
protecția datelor cu caracter personal în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Comisia solicită ca standardul european 
pentru modelul de date semantic al facturii 
electronice de bază să fie neutru din punct 
de vedere tehnologic și să garanteze 
protecția datelor cu caracter personal în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE. 
Prezentul standard ar trebui să fie 
verificat cel puțin o dată la trei ani.

Or. pl

Justificare

Standardul ar trebui să reflecte mai bine progresul tehnic.

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) De îndată ce organizația de 
standardizare europeană relevantă a 
finalizat elaborarea standardului 
european pentru modelul de date 
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semantic al elementelor esențiale ale 
facturii electronice, iar Comisia a 
verificat conformitatea acestuia cu 
solicitarea, Comisia testează aplicarea 
practică a standardului în termen de 6 
luni, așa cum ar trebui să dispună 
utilizatorul final de el pentru a-l putea 
folosi [în special referitor la criteriile 
privind utilitatea practică, ușurința de 
utilizare și posibilele costuri de punere în 
aplicare]. În termen de o lună de la 
încheierea procedurii de testare, Comisia 
prezintă un raport de testare 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se poate abține de la procedura 
de testare, dacă aplicarea practică a 
standardului a fost deja testată în timpul 
elaborării standardului menționate în 
prezentul articol de către Comisie sau de 
organizația de standardizare competentă 
pe baza cerințelor legate de standard.

Or. de

Justificare

Dacă organizația de standardizare europeană a efectuat deja în timpul elaborării 
standardului o fază de testare realizată de utilizatori, atunci s-ar putea renunța la o nouă fază 
de testare.

Amendamentul 66
Marc Tarabella
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care standardul european
elaborat ca urmare a solicitării menționate 
la alineatul (1) îndeplinește cerințele 
cuprinse în aceasta, Comisia publică 
trimiterea la standardul european respectiv 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) În cazul în care standardul european 
elaborat ca urmare a solicitării menționate 
la alineatul (1) îndeplinește cerințele 
cuprinse în aceasta, Comisia publică 
trimiterea la standardul european respectiv, 
împreună cu lista aprobată a sintaxelor,
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia procedează la publicarea 
trimiterii în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene în situația în care printr-un act 
de punere în aplicare constată că 
standardul european elaborat în cadrul 
solicitării menționate la alineatul (1) 
corespunde cerințelor menționate în 
anexa la prezenta directivă.
Actele de punere în aplicare prevăzute la 
alineatul (1) se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 5a alineatul (3).

Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Standardul european pentru modelul 
de date semantic al elementelor esențiale 
ale facturii electronice corespunde 
dispozițiilor Directivei 2006/112/CE a 
Consiliului.

Or. de

Amendamentul 69
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
(1) Comisia solicită organizației europene 
de standardizare relevante să pună la 
dispoziție o listă cu un număr limitat de 
sintaxe care să fie în conformitate cu 
standardul european pentru modelul de 
date semantic și recomandări privind 
interoperabilitatea transmiterii, pentru a 
facilita utilizarea standardului pentru 
modelul de date semantic.
(2) Comisia aprobă, prin acte de punere 
în aplicare [adoptate în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 5a alineatul (2)], lista limitată a 
sintaxelor care sunt în conformitate cu 
standardul european. Pentru a limita 
numărul sintaxelor identificate în listă și 
pentru a asigura o interoperabilitate 
completă și permanentă, Comisia are 
dreptul, în conformitate cu [procedura de 
consultare menționată la articolul 5a 
alineatul (2)], de a revizui lista aprobată a 
sintaxelor.

Or. en
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Amendamentul 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Actualizarea și dezvoltarea standardului 

european
Comisia poate solicita organizației de 
standardizare europene relevante să 
revizuiască standardul european pentru 
modelul de date semantic al elementelor 
esențiale ale facturii electronice. Această 
solicitare se realizează în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 3 alineatul 
(1).

Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Actele delegate

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 5b în 
ceea ce privește modificările aduse 
articolului 3 alineatul (2b), articolului 3a 
alineatul (1) și cerințelor menționate în 
anexa la prezenta directivă la standardul 
european pentru un model de date 
semantic al elementelor esențiale ale 
facturii electronice.
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Or. de

Amendamentul 72
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
contractante și entitățile contractante nu 
refuză să primească facturi electronice care 
respectă standardul european a cărui 
trimitere a fost publicată în temeiul 
articolului 3 alineatul (2).

Statele membre se asigură că autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot să 
primească și să prelucreze și nu refuză din 
alte motive facturi electronice care respectă 
standardul european pentru modelul de 
date semantic al facturii electronice de 
bază a cărui trimitere a fost publicată în 
temeiul articolului 3 alineatul (2) și care 
este în conformitate cu oricare dintre 
sintaxele aflate pe lista publicată 
conformi articolului 3.

Or. en

Justificare

Acest amendament sporește nivelul de claritate și de siguranță și informează asupra faptului 
că directiva ar trebui să acopere acum și sintaxele, precum și standardele semantice.

Amendamentul 73
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Protecția datelor

(1) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor referitoare la protecția 
datelor aplicabile în legislațiile europene 
și naționale, iar acestea se aplică și
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domeniului facturării electronice.
(2) În măsura în care legislația europeană 
sau cea națională nu dispune altfel și fără 
a se aduce atingere măsurilor adecvate de 
protecție prevăzute la articolul 13 din 
Directiva 95/46/CE, datele cu caracter 
personal sunt folosite exclusiv în scopul 
prelucrării facturilor electronice, 
respectiv în scopuri convenite în acest 
sens.
(3) Statele membre se asigură că 
modalitățile de publicare a datelor cu 
caracter personal, care au fost colectate în 
cadrul facturării electronice și au scopul 
de a crea transparență și de tragere la 
răspundere sunt, fără a se aduce atingere 
măsurilor adecvate de protecție prevăzute 
la articolul 13 din Directiva 95/46/CE, în 
concordanță cu scopul publicării și 
protecției sferei private.

Or. de

Justificare

Această modificare se bazează pe recomandările Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor din avizul său emis la 11 noiembrie 2013.

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

Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Obiecții formale împotriva standardului 

european
(1) Dacă un stat membru sau Parlamentul 
European apreciază că standardul 
european nu corespunde pe deplin 
cerințelor menționate la articolul 3 
alineatul (2b), articolul 3a alineatul (1) și 
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în anexa la prezenta directivă, statul 
membru respectiv sau Parlamentul 
European trebuie să notifice Comisia cu 
privire la această situație prin anexarea 
unei explicații detaliate, iar Comisia 
decide după consultarea comitetului în 
conformitate cu articolul 5a (nou) sau 
după consultarea unor experți din 
sectorul respectiv,
(a) să publice, să nu publice sau să 
publice parțial referințele la standardul 
european respectiv în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene;
(b) să mențină sau să mențină parțial 
referințele la standardul european 
respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau să le retragă din acesta.
(2) Comisia publică pe site-ul său de 
internet informații privind standardul 
european în măsura în care a făcut 
obiectul deciziei menționate la 
alineatul (1).
(3) Comisia informează organizația de 
standardizare europeană în cauză cu 
privire la decizia menționată la 
alineatul (1) și, după caz, solicită 
revizuirea standardului european 
respectiv.
(4) Decizia menționată la alineatul (1) 
litera (a) se adoptă în conformitate cu 
procedura consultativă menționată la 
articolul 5a alineatul (2).
(5) Decizia menționată la alineatul (1) 
litera (b) a prezentului articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 5a alineatul (3).

Or. de

Amendamentul 75
Jürgen Creutzmann
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Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Obiecții formale

(1) În cazul în care un stat membru sau 
Parlamentul European consideră că 
standardul european pentru modelul de 
date semantic al facturii electronice de 
bază nu îndeplinește toate condițiile 
necesare stabilite la articolul 3 
alineatul (1) al doilea paragraf și în 
anexă, acesta informează Comisia, 
oferind o explicație detaliată, iar Comisia, 
după consultarea comitetului menționat 
la articolul 5b, decide:
(a) să publice, să nu publice sau să 
publice cu anumite restricții referințele
legate de standardul european pentru 
modelul de date semantic al facturii 
electronice de bază în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene;
(b) să mențină, să mențină cu anumite 
restricții sau să retragă referințele legate 
de standardul european pentru modelul 
de date semantic al facturii electronice de 
bază în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.
(2) Comisia informează organizația 
europeană de standardizare relevantă cu 
privire la decizia menționată la 
alineatul (1) și, dacă este necesar, solicită 
revizuirea standardului european pentru 
modelul de date semantic al facturii 
electronice de bază.
(3) Decizia menționată la alineatul (1) 
litera (a) din prezentul articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 5b alineatul (2).
(4) Decizia menționată la alineatul (1) 
litera (b) din prezentul articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
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menționată la articolul 5b alineatul (3).

Or. en

Justificare

Întrucât articolul 11 din Regulamentul privind standardizarea se aplică numai în cazul 
standardelor armonizate, iar noul standard pentru facturarea electronică nu este considerat 
ca fiind armonizat, este necesar să se introducă o dispoziție similară în prezenta directivă, 
pentru a permite Parlamentului European și statelor membre să formuleze obiecții formale 
împotriva noului standard.

Amendamentul 76
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Procedura comitetelor

(1) Comisia este asistată de comitet. 
Acesta este un comitet instituit în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Norme de aplicare

(1) Comisia este asistată de comitetul 
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instituit prin Regulamentul (UE) 
1025/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului11a.
(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului11b.
(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
____________
11a Regulamentul (UE) 1025/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind 
standardizarea europeană, de modificare 
a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE 
ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 
2009/105/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 
87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 
1673/2006/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 
12). 
11b Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. de

Justificare

Adaptare la introducerea actelor de punere în aplicare. Comitetul instituit conform 
articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 1025/2012 este același comitet care este 
consultat de Comisie cu privire la solicitarea inițială de standardizare.
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Amendamentul 78
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Procedura comitetelor

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/201111c.
(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
____________
11c Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

(a se vedea amendamentul care introduce articolul 5a referitor la „obiecțiile formale”, depus 
de același autor)

Justificare

Limita pentru formularea unor obiecții împotriva unui standard existent ar trebui să fie mai 
ridicată decât cea pentru formularea unor obiecții împotriva unui standard înainte de 
publicarea sa. Prin urmare, este adecvat să se aplice procedura de examinare în primul caz și 
procedura de consultare în al doilea caz.

Amendamentul 79
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Exercitarea delegării

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.
(2) Delegarea competențelor menționată 
la articolul 3b se acordă Comisiei pe 
durată nedeterminată, începând de la 
[data intrării în vigoare a prezentei 
directive].
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 3b poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
sau de către Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării competenței 
specificate în decizia respectivă. Decizia 
produce efecte din ziua care urmează 
datei publicării acesteia în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau de la o 
dată ulterioară menționată în decizia de 
revocare. Decizia de revocare nu aduce 
atingere valabilității actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3b intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.
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Or. de

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

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de cel mult 48 de luni 
de la data intrării în vigoare. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor dispoziții.

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de cel mult 18 luni de la 
data publicării trimiterilor la standardul 
european în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

Statele membre aplică aceste acte cu 
putere de lege și acte administrative 
autorităților guvernamentale centrale și 
organismelor centrale de achiziție 
începând cu prima zi a celei de-a 19-a 
luni de la data publicării trimiterilor la 
standardul european în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. Statele membre 
aplică aceste acte cu putere de lege și acte 
administrative autorităților contractante și 
entităților contractante regionale și locale 
începând cu prima zi a celei de-a 37-a 
luni de la data publicării trimiterilor la 
standardul european în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. 

Or. de

Justificare

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 
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Norm zu integrieren und anzuwenden, damit ausreichend Zeit für die internen, 
organisatorischen und finanziellen Anpassungen ist.

Amendamentul 81
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de cel mult 48 de luni 
de la data intrării în vigoare. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor dispoziții.

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

Or. de

[a se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (1) paragraful 1a (nou)]

Justificare

Autorul susține propunerea raportoarei privind termenele de transpunere eșalonate, care țin 
seama de necesitățile speciale ale întreprinderilor mici și mijlocii și ale entităților 
contractante, dar le consideră prea lungi. Deoarece standardul va cuprinde doar o listă cu 
elemente de date necesare facturii electronice, autoritățile contractante și entitățile 
contractante se pot aștepta la costuri de adaptare relativ scăzute. Astfel, termenele de 
transpunere mai scurte par realiste.

Amendamentul 82
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de cel mult 48 de luni 
de la data intrării în vigoare. Statele 

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de 12 luni de la data 
publicării referinței legate de standardul 
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membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor dispoziții.

european și a listei cu sintaxele aprobate 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
în temeiul articolului 3 alineatul (2). 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textul acestor dispoziții.

Or. en

Amendamentul 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de cel mult 48 de luni 
de la data intrării în vigoare. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor dispoziții.

Statele membre pun în aplicare actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de cel mult 36 de luni 
de la data intrării în vigoare. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor dispoziții.

Or. pl

Amendamentul 84
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile guvernamentale centrale și 
organismele de achiziție au la dispoziție 
12 luni, iar autoritățile contractante și 
entitățile contractante regionale și locale 
24 de luni de la publicarea standardului 
european, conform articolului 3 
alineatul (2), pentru a îndeplini această 
obligație.

Or. de

(a se vedea amendamentul la considerentul 18)
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Justificare

Autorul susține propunerea raportoarei privind termenele de transpunere eșalonate, care țin 
seama de necesitățile speciale ale întreprinderilor mici și mijlocii și ale entităților 
contractante, dar le consideră prea lungi. Deoarece standardul va cuprinde doar o listă cu 
elemente de date necesare facturii electronice, autoritățile contractante și entitățile 
contractante se pot aștepta la costuri de adaptare relativ scăzute. Astfel, termenele de 
transpunere mai scurte par realiste.

Amendamentul 85
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile guvernamentale centrale 
și autoritățile contractante și entitățile 
contractante regionale și locale au la 
dispoziție 36 și respectiv 48 de luni de la 
publicarea standardului european, 
conform articolului 3 alineatul (2), pentru 
a îndeplini această obligație.

Or. de

Justificare

Termenul-limită pentru transpunerea standardului de către statele membre ar trebui să fie 
condiționat de publicarea acestuia și suficient de lung pentru a înlesni transpunerea juridică 
și tehnică, având în vedere necesitatea unei perioade de reconversie care este de așteptat în 
special din partea autorităților contractante și a entităților contractante regionale și locale.

Amendamentul 86
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește efectele pe care 
prezenta directivă le are asupra pieței 
interne și asupra adoptării facturării 
electronice în domeniul achizițiilor publice 
și prezintă un raport în această privință 

Comisia revizuiește efectele pe care 
prezenta directivă le are asupra pieței 
interne și asupra adoptării facturării 
electronice în domeniul achizițiilor publice 
și prezintă un raport în această privință 
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Parlamentului European și Consiliului până 
la 30 iunie 2023. Dacă este cazul, raportul 
este însoțit de o propunere legislativă.

Parlamentului European și Consiliului până 
la 30 iunie 2023. După caz, raportul este 
însoțit de o analiză cost - beneficiu privind 
necesitatea unor măsuri suplimentare.

Or. en

Justificare

Înainte de a propune și alte modificări la această directivă a UE, Comisia ar trebui să 
studieze mai atent principiile de reglementare și să verifice dacă există motive solide în acest 
sens.


