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

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att kunna säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av detta direktiv 
bör kommissionen ges 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/20112a. 
____________
2a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. de

Ändringsförslag 35
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Kommissionen bör tillämpa de 
relevanta bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1025/2012 av den 
25 oktober 2012 om europeisk 
standardisering3 för att begära att den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen utarbetar en 

(6) Kommissionen bör tillämpa de 
relevanta bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1025/2012 av den 
25 oktober 2012 om europeisk 
standardisering3 för att begära att den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen utarbetar en 
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europeisk standard för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan. I sin begäran till den relevanta 
europeiska standardiseringsorganisationen 
bör kommission kräva att en sådan 
europeisk standard är tekniskt neutral för 
att undvika snedvriden konkurrens. 
Eftersom elektroniska fakturor kan 
innehålla personuppgifter, bör 
kommissionen också kräva att en sådan
europeisk standard garanterar skyddet av 
personuppgifter i enlighet med direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter4. 
Förutom dessa minimikrav bör 
kommissionen i sin begäran till den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen fastställa 
ytterligare krav angående innehållet i en 
sådan europeisk standard och ett 
slutdatum för dess antagande.

europeisk standard för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan. I sin begäran till den relevanta 
europeiska standardiseringsorganisationen 
bör kommissionen kräva att en sådan 
europeisk standard är tekniskt neutral för 
att undvika snedvriden konkurrens. 
Eftersom elektroniska fakturor kan 
innehålla personuppgifter, bör 
kommissionen också kräva att en sådan 
europeisk standard garanterar skyddet av 
personuppgifter i enlighet med direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter4 samt 
principerna om inbyggt uppgiftsskydd 
(”data protection by design”), 
proportionalitet och dataminimering.
Standarden bör även utan alltför stor 
arbetsbörda kunna tillämpas av små och 
medelstora företag samt mindre
upphandlande myndigheter och enheter 
som endast har begränsade 
personalstyrkor och ekonomiska medel. 
Dessutom bör standarden vara lämplig att
använda vid handelstransaktioner mellan 
privata företag för att undvika 
merkostnader. Slutligen bör standarden 
vara kompatibel med relevanta 
internationella standarder för att undvika 
tekniska hinder för leverantörer från 
tredjeländer att komma in på marknaden. 

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

Or. de

(Se ändringsförslaget till artikel 3.1)

Motivering

I detta direktiv bör innehållet i mandatet från kommissionen till den europeiska 
standardiseringsorganisationen anges mer exakt. I den nya standarden bör exempelvis ökad 
hänsyn tas till de särskilda behoven hos små och medelstora företag samt mindre
upphandlande enheter som har begränsade personalstyrkor och ekonomiska medel. 



AM\1009911SV.doc 5/39 PE523.101v01-00

SV

Kriterierna för uppgiftsskyddet bör kompletteras i enlighet med rekommendationerna från 
den europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag 36
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Kommissionen bör tillämpa de 
relevanta bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1025/2012 av den 
25 oktober 2012 om europeisk 
standardisering3 för att begära att den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen utarbetar en 
europeisk standard för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan. I sin begäran till den relevanta 
europeiska standardiseringsorganisationen 
bör kommission kräva att en sådan 
europeisk standard är tekniskt neutral för 
att undvika snedvriden konkurrens. 
Eftersom elektroniska fakturor kan 
innehålla personuppgifter, bör 
kommissionen också kräva att en sådan 
europeisk standard garanterar skyddet av 
personuppgifter i enlighet med 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter4.
Förutom dessa minimikrav bör 
kommissionen i sin begäran till den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen fastställa 
ytterligare krav angående innehållet i en 
sådan europeisk standard och ett slutdatum 
för dess antagande.

(6) Kommissionen bör tillämpa de 
relevanta bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1025/2012 av den 
25 oktober 2012 om europeisk 
standardisering3 för att begära att den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen utarbetar en 
europeisk standard för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan. I sin begäran till den relevanta 
europeiska standardiseringsorganisationen 
bör kommissionen kräva att en sådan 
europeisk standard är tekniskt neutral för 
att undvika snedvriden konkurrens. 
Eftersom elektroniska fakturor kan 
innehålla personuppgifter, bör 
kommissionen också kräva att en sådan 
europeisk standard tar hänsyn till skyddet 
av personuppgifter i enlighet med 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter4.
Förutom dessa minimikrav bör 
kommissionen i sin begäran till den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen fastställa 
ytterligare krav angående innehållet i en 
sådan europeisk standard och ett slutdatum 
för dess antagande.

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

Or. en

Motivering

En datastandard garanterar inte skydd av uppgifter. Sådant skydd är beroende av de metoder, 
individer och system som är involverade i hantering och lagring av uppgifterna. En standard 
skulle kunna underlätta identifieringen av personuppgifter.

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

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att hålla jämna steg med de 
tekniska framstegen och utvecklingen av 
lagstiftningen bör kommissionen ges 
befogenhet att i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt anta akter för anpassning av 
de krav på den europeiska standarden för 
den semantiska datamodellen för kärnan i 
den elektroniska fakturan som anges i 
detta direktiv. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 38
Malcolm Harbour
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Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den europeiska standarden för den 
semantiska datamodellen för kärnan i den 
elektroniska fakturan bör bygga på 
befintliga specifikationer, i synnerhet de 
som utvecklats av europeiska eller 
internationella organisationer som CEN 
(CWA 16356 och CWA 16562), ISO 
(finansiell faktura baserad på 
ISO 20022-metodiken) samt UN/CEFACT 
(CII v. 2.0). Den bör inte kräva elektronisk 
signatur. En sådan europeisk standard ska 
definiera semantiska dataelement som 
särskilt avser kompletterande uppgifter om 
säljare och köpare, processidentifierare, 
fakturaegenskaper, detaljer om föremålet 
för fakturan, leveransinformation, 
betalningsuppgifter och betalningsvillkor. 
Den ska också vara kompatibel med 
befintliga standarder för betalningar för att 
möjliggöra automatisk behandling av 
betalningar.

(7) Den europeiska standarden för den 
semantiska datamodellen för kärnan i den 
elektroniska fakturan bör bygga på 
befintliga specifikationer, i synnerhet de 
som utvecklats av europeiska eller 
internationella organisationer som CEN 
(CWA 16356 och CWA 16562), ISO 
(finansiell faktura baserad på 
ISO 20022-metodiken) samt UN/CEFACT 
(CII v. 2.0). Den bör inte kräva elektronisk 
signatur. Vid fullgörande av sitt mandat 
bör den relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen också ta 
hänsyn till resultaten av storskaliga 
pilotprojekt som har genomförts inom 
stödprogrammet för informations- och 
kommunikationsteknik inom 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation (CIP), samt till andra 
relevanta organs och organisationers 
specifikationer för e-fakturering som är 
vanligt förekommande i affärsvärlden. En 
sådan europeisk standard ska definiera 
semantiska dataelement som särskilt avser 
kompletterande uppgifter om säljare och 
köpare, processidentifierare, 
fakturaegenskaper, detaljer om föremålet 
för fakturan, leveransinformation, 
betalningsuppgifter och betalningsvillkor. 
Den ska också vara kompatibel med 
befintliga standarder för betalningar för att 
möjliggöra automatisk behandling av 
betalningar.

Or. en

Motivering

Detta skulle bidra till att säkra att redan befintlig arbetspraxis och användning inom detta 
område beaktas när den nya standarden utarbetas, så att den med större sannolikhet blir 
användbar och relevant.
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Ändringsförslag 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) När kommissionen har antagit den 
nya europeiska standarden i enlighet med 
den europeiska standardiseringsprocessen 
bör kommissionen testa standarden i 
praktiken. Under denna testfas bör 
kommissionen beskriva och utvärdera 
tillämpningen av standarden så som den 
är avsedd att tillämpas av en 
slutanvändare. Kommissionen bör särskilt 
ta hänsyn till användarvänligheten och 
ändamålsenligheten och beräkna vad 
kostnaderna för genomförandet kan bli.

Or. de

Ändringsförslag 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) För att även små och medelstora 
företag ska kunna dra nytta av 
e-fakturering vid offentlig upphandling 
bör den europeiska standarden vara 
lättbegriplig, användarvänlig och enkel 
att tillämpa.

Or. de

Ändringsförslag 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) Vid införlivandet bör 
medlemsstaterna ta hänsyn till små och 
medelstora företags och små 
upphandlande enheters behov och ge 
såväl upphandlande myndigheter och 
enheter som underleverantörer det stöd de 
behöver så att den nya europeiska 
standarden kan användas. Dessutom bör 
det erbjudas utbildning, särskilt till små 
och medelstora företag.

Or. de

Ändringsförslag 42
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Europeiska 
standardiseringsorganisationer ser 
regelbundet över och uppdaterar den 
europeiska standarden efter behov, för att 
anpassa den till den tekniska 
utvecklingen. Med tanke på hur snabbt 
sådan utveckling sker inom IKT-sektorn 
kan kommissionen begära att den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen 
regelbundet ser över och uppdaterar 
standarden med hänsyn till denna 
utveckling och för att garantera fortsatt 
driftskompatibilitet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska bidra till att standarden verkligen blir användbar och förhindra att 
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den blir föråldrad.

Ändringsförslag 43
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Upphandlande myndigheter och enheter 
bör inte vägra ta emot elektroniska fakturor 
som uppfyller en sådan gemensam 
europeisk standard på grund av att andra 
tekniska krav inte uppfylls (exempelvis 
nationella eller branschspecifika krav).

(9) Upphandlande myndigheter och enheter 
bör inte vägra ta emot elektroniska fakturor 
som uppfyller en sådan gemensam 
europeisk standard på grund av att andra 
tekniska krav inte uppfylls (exempelvis 
nationella eller branschspecifika krav). 
Däremot bör upphandlande myndigheter 
och enheter ha rätt att kontrollera att alla 
uppgifter i affärstransaktionen återges 
korrekt på den elektroniska fakturan 
innan de betalar den. Skyldigheten enligt 
detta direktiv att acceptera elektroniska 
fakturor påverkar inte artikel 4 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/7/EU om bekämpande av 
sena betalningar vid 
handelstransaktioner.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra att skyldigheten att acceptera elektroniska 
fakturor bara rör tekniska standarder. Direktivet varken påverkar eller åsidosätter mer 
övergripande kommersiella frågor, till exempel om fakturan faktiskt är korrekt till innehållet.

Ändringsförslag 44
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I sitt yttrande av den 
11 november 2013 offentliggjorde 
Europeiska datatillsynsmannen sina 
rekommendationer för att säkerställa ett 
tillräckligt uppgiftsskydd vid 
tillämpningen av detta direktiv. Dessa 
rekommendationer bör beaktas när
standarden utarbetas samt när 
personuppgifter behandlas av 
upphandlande myndigheter och enheter. 
Framför allt bör det klargöras att befintlig 
dataskyddslagstiftning även ska tillämpas 
på e-fakturering och att det 
offentliggörande av personuppgifter som
görs i öppenhets- och redovisningssyfte
ska stå i proportion till integritetsskyddet.

Or. de

(Se ändringsförslag till artiklarna 3.1 och 4a)

Motivering

Behandlingen av e-fakturor kräver att även personuppgifter behandlas. Vid e-fakturering är 
uppgiftsskyddet därför av stor betydelse.

Ändringsförslag 45
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Detta direktiv bör gälla elektroniska 
fakturor som tas emot av upphandlande 
myndigheter och enheter och som utfärdas 
till följd av utförda kontrakt som tilldelats i 
enlighet med direktiv [ersätter 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 

(10) Detta direktiv bör gälla elektroniska 
fakturor som tas emot av upphandlande 
myndigheter och enheter och som utfärdas 
och överförs till följd av utförda kontrakt 
som tilldelats i enlighet med direktiv 
[ersätter Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av 
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byggentreprenader, varor och tjänster5], 
direktiv [ersätter Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/17/EG av den 
31 mars 2004 om samordning av 
förfarandena vid upphandling på områdena 
vatten, energi, transporter och 
posttjänster6] eller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/81/EG av den 
13 juli 2009 om samordning av 
förfarandena vid tilldelning av vissa 
kontrakt för byggentreprenader, varor och 
tjänster av upphandlande myndigheter och 
enheter på försvars- och säkerhetsområdet 
och om ändring av direktiven 2004/17/EG 
och 2004/18/EG7.

byggentreprenader, varor och tjänster5], 
direktiv [ersätter Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/17/EG av den 
31 mars 2004 om samordning av 
förfarandena vid upphandling på områdena 
vatten, energi, transporter och 
posttjänster6] eller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/81/EG av den 
13 juli 2009 om samordning av 
förfarandena vid tilldelning av vissa 
kontrakt för byggentreprenader, varor och 
tjänster av upphandlande myndigheter och 
enheter på försvars- och säkerhetsområdet 
och om ändring av direktiven 2004/17/EG 
och 2004/18/EG7. Däremot bör inte 
upphandlande myndigheter och enheter 
vara skyldiga att acceptera elektroniska 
fakturor enligt detta direktiv om de anser 
att de för att skydda säkerhetsintressen 
måste använda fakturaformat eller införa 
andra faktureringskrav som strider mot 
detta direktiv. Det skulle också vara 
lämpligt att utesluta kontrakt som 
tilldelats inom ramen för artikel 16 i 
direktiv 2009/81/EG, eftersom dessa bara 
måste uppfylla vissa krav på tekniska 
specifikationer och meddelanden om 
tilldelning av kontrakt.

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är avsett att betona att det här verkligen rör sig om ”e”-”fakturor”, 
som därmed skickas elektroniskt; och den senare delen av ändringsförslaget syftar 
huvudsakligen till att belysa att det i enstaka fall kan förekomma säkerhetsbehov (till exempel
att fakturorna måste skickas med kurir eller via särskilda säkra kanaler) som inte är 
kompatibla med skyldigheterna i detta direktiv.
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Ändringsförslag 46
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Detta direktiv påverkar inte 
tillämpningen av artikel 346 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt. 
Om fullgörandet av kontraktet har belagts 
med sekretess eller måste åtföljas av 
särskilda säkerhetsåtgärder i enlighet med 
de lagar, regler eller administrativa 
bestämmelser som gäller i en 
medlemsstat, och förutsatt att 
medlemsstaten har bestämt att de aktuella 
väsentliga intressena inte kan garanteras 
genom åtgärder av mindre ingripande 
slag, får upphandlande myndigheter och 
enheter införa andra faktureringskrav för 
ett visst kontrakt än de som föreskrivs i 
detta direktiv. I sådana fall bör 
upphandlande myndigheter och enheter 
ange dessa krav i 
upphandlingsdokumenten.

Or. en

Motivering

Detta är ett alternativt förslag till Malcolm Harbours ändringsförslag till skäl 10. Det speglar 
de undantag från EU:s direktiv om offentlig upphandling som gäller före 
kontraktstilldelningen.

Ändringsförslag 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Vid införlivandet bör 
medlemsstaterna ta hänsyn till att de 
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elektroniska fakturor som mottagits i 
enlighet med den europeiska standarden 
även ska accepteras vid förvaltningsintern 
fortsatt behandling av andra enheter (till 
exempel vid ansökningar om stöd). 

Or. de

Ändringsförslag 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Direktivet bör endast göra det 
obligatoriskt för mottagarna, det vill säga 
upphandlande myndigheter, centrala 
inköpscentraler och enheter, att acceptera 
och behandla elektroniska fakturor. 
Däremot bör det stå fakturautställaren 
fritt att utfärda fakturan via den 
europeiska standarden, nationella eller 
andra tekniska standarder eller i 
pappersformat.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att göra det möjligt för 
upphandlande myndigheter och enheter att 
vidta de tekniska åtgärder som efter 
antagandet av den europeiska standarden 
krävs för att iaktta bestämmelserna i detta 
direktiv, är en tidsfrist för införlivande på 
48 månader motiverad.

(18) För att göra det möjligt för 
upphandlande myndigheter och enheter att 
vidta de tekniska åtgärder som efter 
antagandet av den europeiska standarden 
krävs för att iaktta bestämmelserna i detta 
direktiv, är en tidsfrist för införlivande på 
18 månader efter det att den europeiska 
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standarden har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning
motiverad. Centrala statliga myndigheter 
och centrala upphandlande myndigheter 
bör tillämpa de bestämmelser i detta 
direktiv som medlemsstaterna införlivat 
18 månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft. Upphandlande myndigheter 
och enheter under den centrala nivån bör 
tillämpa dessa bestämmelser 36 månader 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

Or. de

Ändringsförslag 50
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att göra det möjligt för 
upphandlande myndigheter och enheter att 
vidta de tekniska åtgärder som efter 
antagandet av den europeiska standarden 
krävs för att iaktta bestämmelserna i detta 
direktiv, är en tidsfrist för införlivande på 
48 månader motiverad.

(18) För att göra det möjligt för 
upphandlande myndigheter och enheter att 
vidta de tekniska åtgärder som efter 
antagandet av den europeiska standarden 
krävs för att iaktta bestämmelserna i detta 
direktiv, är en tidsfrist för införlivande på 
12 månader motiverad för centrala statliga 
myndigheter och centrala upphandlande 
enheter, och på 24 månader för 
upphandlande myndigheter och enheter 
under den centrala nivån efter det att 
standarden har offentliggjorts.

Or. de

Motivering

(Se ändringsförslaget till artikel 6.1): Författaren stöder föredragandens förslag om stegvisa 
tidsfrister för införlivande som tar hänsyn till de särskilda behoven hos mindre upphandlande 
enheter, men anser att tidsfristerna är för långa. Eftersom standarden endast kommer att 
innehålla en lista över de dataelement som krävs för den elektroniska fakturan blir
anpassningskostnaderna för upphandlande myndigheter och enheter troligen relativt små. 
Det framstår därför som realistiskt med kortare tidsfrister för införlivande.
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Ändringsförslag 51
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) En standardisering av 
e-faktureringen är i linje med 
utvecklingen av unionens lagstiftning och 
den nationella och internationella 
lagstiftningen för elektronisk 
upphandling i unionen.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Den planerade användningen av 
strukturfondsmedel för att stödja 
införandet av e-fakturering i Europa bör 
även främja användningen av 
e-fakturering vid offentlig upphandling.

Or. de

Ändringsförslag 53
Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Europeiska datatillsynsmannen har 
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hörts i enlighet med artikel 28.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/200111a och har 
avgett ett yttrande den 11 november 2013.
_____________
11a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter
(EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Or. de

Ändringsförslag 54
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska tillämpas på elektroniska 
fakturor som utfärdas till följd av utförda 
kontrakt som tilldelats i enlighet med 
direktiv [ersätter direktiv 2004/18/EG], 
direktiv [ersätter direktiv 2004/17/EG] 
eller direktiv 2009/81/EG.

Detta direktiv ska tillämpas på elektroniska 
fakturor som utfärdas till följd av utförda 
kontrakt som tilldelats i enlighet med 
direktiv [ersätter direktiv 2004/18/EG], 
direktiv [ersätter direktiv 2004/17/EG],
direktiv 2009/81/EG och direktivet om 
tilldelning av koncessioner [direktiv …].

Or. en

Ändringsförslag 55
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska tillämpas på elektroniska Detta direktiv ska tillämpas på elektroniska 
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fakturor som utfärdas till följd av utförda 
kontrakt som tilldelats i enlighet med
direktiv [ersätter direktiv 2004/18/EG], 
direktiv [ersätter direktiv 2004/17/EG] 
eller direktiv 2009/81/EG.

fakturor som utfärdas till följd av utförda 
kontrakt som direktiv [ersätter 
direktiv 2004/18/EG], direktiv [ersätter 
direktiv 2004/17/EG] eller 
direktiv 2009/81/EG tillämpas på.

Artikel 4 i detta direktiv ska inte tillämpas 
om den upphandlande myndigheten eller 
enheten anser att man för att skydda 
säkerhetsintressen måste använda 
fakturaformat eller införa andra 
faktureringskrav som strider mot detta 
direktiv eller mot artikel 16 i 
direktiv 2009/81/EG.

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag tas hänsyn till enstaka fallspecifika säkerhetsfrågor som kan 
uppkomma, vilket är särskilt lämpligt om direktiv 2009/81/EG om upphandling på försvars-
och säkerhetsområdet införlivas i detta direktiv.

Ändringsförslag 56
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) elektronisk faktura: en faktura som har 
utfärdats och mottagits i något elektroniskt 
format,

1) elektronisk faktura: en faktura som har 
utfärdats, överförts och mottagits i ett
elektroniskt format som gör att den kan 
hanteras elektroniskt,

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag betonas kravet på den elektroniska formen.

Ändringsförslag 57
Birgit Collin-Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) centrala statliga myndigheter: 
centrala statliga myndigheter enligt 
definitionen i artikel 2.2 i 
direktiv [ersätter direktiv 2004/18/EG],

Or. de

Motivering

Nödvändig anpassning till omarbetningen av de differentierade bestämmelserna för 
införlivande där en period på 18 månader fastställs även för centrala upphandlande enheter.

Ändringsförslag 58
Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) upphandlande myndigheter under 
den centrala nivån: upphandlande 
myndigheter under den centrala nivån 
enligt definitionen i artikel 2.3 i 
direktiv [ersätter direktiv 2004/18/EG],

Or. de

Motivering

Nödvändig anpassning till omarbetningen av de differentierade bestämmelserna för 
införlivande där en period på 18 månader fastställs även för centrala upphandlande enheter.

Ändringsförslag 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) centrala upphandlande enheter: 
centrala upphandlande enheter enligt 
definitionen i artikel 2.10 i 
direktiv [ersätter direktiv 2004/18/EG],

Or. de

Motivering

Nödvändig anpassning till omarbetningen av de differentierade bestämmelserna för 
införlivande där en period på 18 månader fastställs även för centrala upphandlande enheter.

Ändringsförslag 60
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska kräva att den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan ska vara tekniskt neutral och 
säkerställa skyddet av personuppgifter i 
enlighet med direktiv 95/46/EG.

Kommissionen ska kräva att den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan åtminstone ska uppfylla följande 
kriterier:

a) vara tekniskt neutral,
b) ta hänsyn till behovet av skydd av 
personuppgifter i enlighet med 
direktiv 95/46/EG,

c) formuleras så att den kan användas 
inom handeln mellan företag (B2B),
d) anpassas till relevanta internationella 
standarder för elektronisk fakturering,
e) möjliggöra upprättande av 
ändamålsenliga, användarvänliga och 
flexibla e-faktureringssystem,
f) inte påverka bestämmelserna i 
direktiv 2006/112/EG,
g) inte leda till merkostnader.
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Or. en

Ändringsförslag 61
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska kräva att den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan ska vara tekniskt neutral och 
säkerställa skyddet av personuppgifter i 
enlighet med direktiv 95/46/EG.

Kommissionen ska kräva att den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan ska innehålla de element som 
förtecknas i bilagan och åtminstone 
uppfylla följande krav:
– Teknisk neutralitet.
– Garantier för skyddet av personuppgifter 
i enlighet med direktiv 95/46/EG samt med 
principerna om inbyggt uppgiftsskydd 
(”data protection by design”), 
proportionalitet och dataminimering.

– Hänsyn till de särskilda behoven hos 
små och medelstora företag och 
upphandlande myndigheter och enheter 
under den centrala nivån.
– Lämplighet att användas i 
handelstransaktioner mellan företag.
– Kompatibilitet med relevanta 
internationella standarder.

Or. de

Motivering

(Se ändringsförslaget till skäl 6): I detta direktiv bör innehållet i mandatet från kommissionen 
till den europeiska standardiseringsorganisationen anges mer exakt. I den nya standarden 
bör exempelvis ökad hänsyn tas till de särskilda behoven hos små och medelstora företag 
samt små upphandlande enheter som har begränsade personalstyrkor och ekonomiska medel. 
Kriterierna för uppgiftsskyddet bör kompletteras i enlighet med rekommendationerna från 
den europeiska datatillsynsmannen.
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Ändringsförslag 62
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska kräva att den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan ska vara tekniskt neutral och 
säkerställa skyddet av personuppgifter i 
enlighet med direktiv 95/46/EG.

Kommissionen ska kräva att den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan åtminstone ska uppfylla följande 
kriterier:

– Vara tekniskt neutral.

– Vara driftskompatibel.
– Ta hänsyn till behovet av skydd av 
personuppgifter i enlighet med 
direktiv 95/46/EG, till en metod för 
inbyggt integritetsskydd samt till 
proportionalitetsprincipen och 
principerna om uppgiftsminimering och 
ändamålsbegränsning.

Or. en

Motivering

Standarden bör följa sunda metoder inom it-design.

Ändringsförslag 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska kräva att den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan ska vara tekniskt neutral och 
säkerställa skyddet av personuppgifter i 
enlighet med direktiv 95/46/EG.

Kommissionen ska kräva att den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den elektroniska 
fakturan ska vara tekniskt neutral och 
säkerställa skyddet av personuppgifter i 
enlighet med direktiv 95/46/EG. 
Standarden ska ses över minst en gång 
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vart tredje år.

Or. pl

Motivering

Standarder ska bättre avspegla den tekniska utvecklingen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Så snart den relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen har 
utarbetat en europeisk standard för den 
semantiska datamodellen för kärnan i den 
elektroniska fakturan, och kommissionen 
har granskat standardens 
överensstämmelse med begäran, ska 
kommissionen testa den praktiska 
tillämpningen av standarden så som den 
är avsedd att användas av en 
slutanvändare [särskilt med avseende på 
kriterierna ändamålsenlighet, 
användarvänlighet och potentiella 
genomförandekostnader] under en 
sexmånadersperiod. Senast en månad 
efter det att testförfarandet har avslutats 
ska kommissionen lägga fram en 
testrapport för Europaparlamentet och 
rådet.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny) – stycke 2 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan avstå från 
testförfarandet om kommissionen eller 
den relevanta 
standardiseringsorganisationen redan har 
granskat den praktiska tillämpningen av 
standarden i enlighet med kraven på 
standarden i samband med att standarden 
utarbetas enligt denna artikel.

Or. de

Motivering

Om det redan har genomförts en testfas med användare när den europeiska 
standardiseringsorganisationen utarbetade standarden är det möjligt att avstå från en 
ytterligare testfas.

Ändringsförslag 66
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den europeiska standard som har 
utarbetats till följd av den begäran som 
avses i punkt 1 uppfyller kraven i denna, 
ska kommissionen offentliggöra 
hänvisningen till denna europeiska 
standard i Europeiska unionens officiella 
tidning.

2. Om den europeiska standard som har 
utarbetats till följd av den begäran som 
avses i punkt 1 uppfyller kraven i denna, 
ska kommissionen offentliggöra 
hänvisningen till denna europeiska 
standard tillsammans med en lista över 
godkända syntaxer i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När kommissionen genom en 
genomförandeakt konstaterar att den 
europeiska standard som har utarbetats 
till följd av en begäran enligt punkt 1 
uppfyller de krav som anges i bilagan till 
detta direktiv ska kommissionen låta 
offentliggöra hänvisningen till denna 
europeiska standard i Europeiska 
unionens officiella tidning.
De genomförandeakter som avses i 
punkt 1 ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 5a.3.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Den europeiska standarden för den 
semantiska datamodellen för kärnan i den 
elektroniska fakturan ska uppfylla 
bestämmelserna i rådets 
direktiv 2006/112/EG.

Or. de

Ändringsförslag 69
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
1. Kommissionen ska begära att den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen 
tillhandahåller en lista över ett begränsat 
antal syntaxer som följer den europeiska 
standarden för den semantiska 
datamodellen, samt rekommendationer 
om driftskompatibilitet för överföring för 
att underlätta användningen av 
standarden för en semantisk datamodell.
2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter [som antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 5a.2] godkänna den begränsade 
lista över syntaxer som följer den 
europeiska standarden. För att begränsa 
antalet syntaxer i listan och garantera en 
fullständig och fortsatt driftskompatibilitet 
ska kommissionen ha rätt att, i enlighet 
med [det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 5a.2], granska listan över 
godkända syntaxer.

Or. en

Ändringsförslag 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Underhåll och vidareutveckling av den 

europeiska standarden
Kommissionen kan begära att den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen 
omarbetar den europeiska standarden för 
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den semantiska datamodellen för kärnan i 
den elektroniska fakturan. Denna 
begäran ska göras i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 3.1:

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Delegerade akter

Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 5b anta delegerade 
akter för ändringar av de krav som anges 
i artikel 3.2b, artikel 3a.1 och bilagan i 
detta direktiv och som avser den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den 
elektroniska fakturan.

Or. de

Ändringsförslag 72
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter inte vägrar att ta 
emot elektroniska fakturor som 
överensstämmer med den europeiska 
standard till vilken en hänvisning har 
offentliggjorts i enlighet med artikel 3.2.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
upphandlande myndigheter och 
upphandlande enheter kan ta emot och 
hantera elektroniska fakturor som 
överensstämmer med den europeiska 
standard för den semantiska datamodellen 
för kärnan i den elektroniska fakturan till 
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vilken en hänvisning har offentliggjorts i 
enlighet med artikel 3.2 och som 
överensstämmer med någon av 
syntaxerna i den lista som offentliggjorts i 
enlighet med artikel 3, och inte vägrar att 
ta emot dem av någon annan anledning.

Or. en

Motivering

I och med detta ändringsförslag ökar den allmänna tydligheten och säkerheten och det 
bekräftas att direktivet nu bör täcka både syntaxer och semantiska standarder.

Ändringsförslag 73
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Uppgiftsskydd

1. Detta direktiv ska inte påverka 
tillämpliga bestämmelser om 
uppgiftsskydd i europeisk och nationell 
lagstiftning, vilka även gäller för 
e-fakturering.
2. Om inget annat anges i europeisk eller 
nationell lagstiftning och utan att det 
påverkar lämpliga skyddsåtgärder enligt 
artikel 13 i direktiv 95/46/EG ska 
personuppgifter enbart användas för 
behandling av e-fakturor eller för andra 
ändamål som är förenliga med detta.
3. Utan att detta påverkar lämpliga 
skyddsåtgärder enligt artikel 13 i 
direktiv 95/46/EG ska medlemsstaterna se 
till att tillvägagångssätten för att med 
hänsyn till öppenhet och redovisning 
offentliggöra personuppgifter som samlats 
in vid e-fakturering överensstämmer med 
offentliggörandets ändamål och 
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integritetsskyddet.

Or. de

Motivering

Denna ändring bygger på rekommendationerna i europeiska datatillsynsmannens yttrande av 
den 11 november 2013.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Formella invändningar mot den 

europeiska standarden
1. Om en medlemsstat eller 
Europaparlamentet anser att den 
europeiska standarden inte helt uppfyller 
de krav som anges i artikel 3.2b, 
artikel 3a.1 och i bilagan i detta direktiv 
ska denna medlemsstat eller 
Europaparlamentet underrätta
kommissionen om detta med en utförlig 
kommentar, och kommissionen ska efter 
samråd med kommittén i enlighet med 
artikel 5a (ny), eller efter andra samråd 
med experter från respektive sektor 
besluta om
a) att offentliggöra eller inte offentliggöra 
hänvisningar till den berörda 
harmoniserade standarden eller att endast 
offentliggöra hänvisningarna med 
begränsningar i Europeiska unionens 
officiella tidning,
b) att behålla hänvisningarna till den 
berörda harmoniserade standarden i 
Europeiska unionens officiella tidning, att 
behålla hänvisningarna med 
begränsningar eller att dra tillbaka 
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hänvisningarna.
2. Kommissionen ska på sin webbplats 
offentliggöra information om den 
europeiska standarden, om den har blivit 
föremål för ett sådant beslut som avses i 
punkt 1.
3. Kommissionen ska underrätta den 
berörda europeiska 
standardiseringsorganisationen om det 
beslut som avses i punkt 1 och, om så 
krävs, begära en översyn av den berörda 
europeiska standarden.
4. Det beslut som avses i punkt 1 a i denna 
artikel ska antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 5a.2.
5. Det beslut som avses i punkt 1 b i denna 
artikel ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 5a.3.

Or. de

Ändringsförslag 75
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Formella invändningar

1. Om en medlemsstat eller 
Europaparlamentet anser att den 
europeiska standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den 
elektroniska fakturan inte helt uppfyller 
de krav som anges i artikel 3.1 
andra stycket och i bilagan ska 
kommissionen underrättas om detta 
tillsammans med en detaljerad förklaring, 
och kommissionen ska, efter samråd med 
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kommittén i enlighet med artikel 5b, 
besluta
a) att offentliggöra, att inte offentliggöra 
eller att offentliggöra med begränsningar 
hänvisningarna till den europeiska 
standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den 
elektroniska fakturan i Europeiska 
unionens officiella tidning,
b) att behålla, att behålla med 
begränsningar eller att återkalla de 
hänvisningar till den europeiska 
standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den 
elektroniska fakturan som offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.
2. Kommissionen ska underrätta den 
relevanta europeiska 
standardiseringsorganisationen om det 
beslut som avses i punkt 1 och, vid behov, 
kräva en omarbetning av den europeiska 
standarden för den semantiska 
datamodellen för kärnan i den 
elektroniska fakturan.
3. Det beslut som avses i punkt 1 a i denna 
artikel ska antas i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 5b.2.
4. Det beslut som avses i punkt 1 b i denna 
artikel ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 5b.3.

Or. en

Motivering

Eftersom artikel 11 i standardiseringsförordningen bara är tillämplig på harmoniserade 
standarder, och en ny standard för e-fakturering inte räknas som en sådan, krävs en 
motsvarande bestämmelse i detta direktiv för att Europaparlamentet och medlemsstaterna 
formellt ska kunna motsätta sig den nya standarden.

Ändringsförslag 76
Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Kommittéförfarande

Kommissionen ska bistås av en kommitté.
Denna kommitté ska vara en kommitté i 
den mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Genomförandebestämmelser

1. Kommissionen ska biträdas av den 
kommitté som inrättats genom 
Europaparlamentet och rådets 
förordning (EU) nr 1025/201211a.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i Europaparlamentet och rådets 
förordning (EU) nr 182/201111b tillämpas.
3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.
____________
11a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1025/2012 av den 
25 oktober 2012 om europeisk 
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standardisering och om ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 
2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av 
rådets beslut 87/95/EEG och 
Europaparlamentets och rådets 
beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 
14.11.2012, s. 12).
11b Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. de

Motivering

Anpassning till antagandet av genomförandeakterna. Den kommitté som inrättats i enlighet 
med artikel 22.1 i förordning (EU) 1025/2012 är densamma som hörs om kommissionens 
ursprungliga uppdrag att se över standarden.

Ändringsförslag 78
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska bistås av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/201111c.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
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tillämpas.
3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.
____________
11c Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

(se det ändringsförslag där artikel 5a om ”formella invändningar” presenteras av samma 
författare)

Motivering

Tröskeln för att motsätta sig en befintlig standard bör vara högre än för att motsätta sig en 
standard som ännu inte har offentliggjorts. Därför bör granskningsförfarandet tillämpas i det 
första fallet och det rådgivande förfarandet i det andra.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Utövande av delegering

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3b ska ges till 
kommissionen på obestämd tid från [det 
datum då detta direktiv träder i kraft].
3. Delegeringen av de befogenheter som 
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avses i artikel 3b får återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i 
kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3b ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater ska senast 48 månader efter 
det att detta direktiv har trätt i kraft sätta i 
kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa det. De
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstater ska sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast 18 månader efter det att
hänvisningen till den europeiska 
standarden har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning). 
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Medlemsstaterna ska genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser till 
kommissionen.

Medlemsstaterna ska tillämpa dessa lagar 
och andra författningar i fråga om 
centrala statliga myndigheter och 
upphandlande enheter från och med den 
första dagen i den 19:e månaden efter det 
att hänvisningen till den europeiska 
standarden har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Medlemsstaterna ska tillämpa dessa lagar 
och andra författningar i fråga om 
upphandlande myndigheter och enheter 
under den centrala nivån från och med 
den första dagen i den 37:e månaden efter 
det att hänvisningen till den europeiska 
standarden har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 

Or. de

Motivering

Viele öffentliche Auftraggeber und Vergabestellen nutzen derzeit noch keine elektronischen 
Rechnungsstellungssysteme. Die Umsetzung der Richtlinie macht eine Anpassung und 
Abstimmung der internen Abläufe und IT-Lösungen in verschiedenen Bereichen erforderlich. 
Die Umsetzungsfrist sollte diesem Umstand Rechnung tragen. Die Umsetzungsfrist sollte an 
die Veröffentlichung der Norm geknüpft werden und nicht an die Veröffentlichung der 
Richtlinie. Außerdem ist bei der Umsetzungsfrist zwischen zentralen Regierungsbehörden, 
zentralen Beschaffungsstellen und subzentralen öffentlichen Auftraggebern und 
Vergabestellen zu unterscheiden. Letzteren ist eine längere Frist einzuräumen, um die neue 
Norm zu integrieren und anzuwenden, damit ausreichend Zeit für die internen, 
organisatorischen und finanziellen Anpassungen ist.

Ändringsförslag 81
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater ska senast 48 månader 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft
sätta i kraft de lagar och andra författningar 

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv. De ska till 
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som är nödvändiga för att följa det. De ska 
till kommissionen genast överlämna texten 
till dessa bestämmelser.

kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser.

Or. de

(Se ändringsförslaget till artikel 6.1, stycke 1a (nytt))

Motivering

Författaren stöder föredragandens förslag om stegvisa tidsfrister för införlivande som tar 
hänsyn till de särskilda behoven hos mindre upphandlande enheter, men anser att 
tidsfristerna är för långa. Eftersom standarden endast kommer att innehålla en lista med de 
dataelement som krävs för den elektroniska fakturan kommer anpassningskostnaderna för 
upphandlande myndigheter och enheter troligen att bli relativt små. Således framstår det som 
realistiskt med kortare tidsfrister för införlivande.

Ändringsförslag 82
Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater ska senast 48 månader efter 
det att detta direktiv har trätt i kraft sätta i 
kraft de lagar och andra författningar som 
är nödvändiga för att följa det. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser.

Medlemsstater ska 12 månader efter det att 
hänvisningen till den europeiska 
standarden samt listan över godkända 
syntaxer har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning i enlighet med 
artikel 3.2 sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater ska senast 48 månader efter 
det att detta direktiv har trätt i kraft sätta i 
kraft de lagar och andra författningar som 
är nödvändiga för att följa det. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser.

Medlemsstater ska senast 36 månader efter 
det att detta direktiv har trätt i kraft sätta i 
kraft de lagar och andra författningar som 
är nödvändiga för att följa det. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser.

Or. pl

Ändringsförslag 84
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter offentliggörandet av den europeiska 
standarden i enlighet med artikel 3.2 har 
centrala statliga myndigheter och 
upphandlande enheter 12 månader och 
upphandlande myndigheter och enheter 
under den centrala nivån 24 månader på 
sig för att uppfylla detta åtagande.

Or. de

(Se ändringsförslaget till skäl 18)

Motivering

Författaren stöder föredragandens förslag om stegvisa tidsfrister för införlivande som tar 
hänsyn till de särskilda behoven hos mindre upphandlande enheter, men anser att
tidsfristerna är för långa. Eftersom standarden endast kommer att innehålla en lista med de 
dataelement som krävs för den elektroniska fakturan kommer anpassningskostnaderna för 
upphandlande myndigheter och enheter troligen att bli relativt små. Således framstår det som 
realistiskt med kortare tidsfrister för införlivande.

Ändringsförslag 85
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Efter offentliggörandet av den 
europeiska standarden i enlighet med 
artikel 3.2 har centrala statliga 
myndigheter 36 månader och 
upphandlande myndigheter och enheter 
under den centrala nivån 48 månader på 
sig för att uppfylla detta åtagande.

Or. de

Motivering

Medlemsstaternas införlivandefrist bör kopplas till offentliggörandet av standarden och vara 
tillräckligt lång för att möjliggöra det rättsliga och tekniska genomförandet med hänsyn till 
de omställningsbehov som särskilt upphandlande myndigheter och enheter under den centrala 
nivån kan väntas ha.

Ändringsförslag 86
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska granska effekterna av 
detta direktiv på den inre marknaden och 
på införandet av elektronisk fakturering vid 
offentlig upphandling och senast den 
30 juni 2023 överlämna en rapport om 
detta till Europaparlamentet och rådet. 
Rapporten ska vid behov åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.

Kommissionen ska granska effekterna av 
detta direktiv på den inre marknaden och 
på införandet av elektronisk fakturering vid 
offentlig upphandling och senast den 
30 juni 2023 överlämna en rapport om 
detta till Europaparlamentet och rådet. 
Rapporten ska vid behov åtföljas av en 
kostnads- och intäktsanalys om behovet 
av ytterligare åtgärder.

Or. en

Motivering

Innan kommissionen lägger fram förslag om ytterligare ändringar av detta EU-direktiv, bör 
den iaktta principerna för bättre lagstiftning och kontrollera om det finns tillräckliga 
argument för ändringarna.


