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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Il-proċess ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta minn abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Emendi tal-Parlament f’kolonni

It-tħassir huwa indikat b’ tipa grassa u korsiva fil-kolonna tax-xellug. L-
emendi huma indikati b’ tipa grassa u korsiva fiż-żewġ kolonni. It-test ġdid 
huwa indikat b’ tipa grassa u korsiva fil-kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tat-testatura ta’ kwalunkwe emenda jidentifikaw il-
paragrafu rispettiv tal-abbozz tal-att li qiegħed jiġi emendat. F’każ li l-
emenda tirreferi għal att eżistenti li se jiġi emendat permezz tal-abbozz, it-
tielet u r-raba’ linji jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att.

Emendi tal-Parlament f’test konsolidat

Il-partijiet ġodda tat-test huma indikati b’ tipa grassa u korsiva. Il-partijiet 
tat-test li se jitħassar huwa indikat bis-simbolu jew ingassat.  L-emendi huma 
indikati b’tali mod li t-test il-ġdid huwa miktub b’tipa grassa u korsiva u t-
test eżistenti mħassar jew ingassat.
Emendi purament tekniċi, li saru mid-dipartimenti sabiex jgħinu fil-
preparazzjoni tat-test finali, xorta waħda mhumiex indikati.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

fir-rigward tal-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
fatturazzjoni elettronika fl-akkwist pubbliku
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0449),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0208/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta’ ...20131,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta’ ... 20132,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-
0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
2 Għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-ostakli għall-kummerċ li jirriżultaw 
mill-koeżistenza ta’ diversi rekwiżiti legali 
u ta’ standards tekniċi dwar il-fatturi 
elettroniċi u min-nuqqas ta’ 
interoperabilità, għandhom jitneħħew jew 
jitnaqqsu. Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, 
għandu jiġi żviluppat standard komuni 
Ewropew għall-mudell semantiku tad-dejta 
tal-fattura elettronika bażika.

(5) L-ostakli għall-kummerċ li jirriżultaw 
mill-koeżistenza ta’ diversi rekwiżiti legali 
u ta’ standards tekniċi dwar il-fatturi 
elettroniċi u min-nuqqas ta’ 
interoperabilità, għandhom jitneħħew jew 
jitnaqqsu għall-benefiċċju tat-traffiku 
transkonfinali. Sabiex jintlaħaq dan l-
objettiv, għandu jiġi żviluppat standard 
komuni Ewropew għall-mudell semantiku 
tad-dejta tal-element ewlieni tal-fattura 
elettronika. Dan l-istandard għandu 
jirrifletti l-element ewlieni tal-fattura 
elettronika u għandu jissalvagwardja r-
relazzjoni tal-istess element ewlieni mal-
istandards tekniċi differenti, ħalli l-fatturi 
elettroniċi jkunu jistgħu jintbagħtu u jiġu 
rċevuti lejn u minn sistemi li huma 
bbażati fuq standards tekniċi differenti.
Standards tekniċi nazzjonali eżistenti ma 
għandhom la jbidlu u lanqas ifixklu dan 
l-istandard, iżda għandhom ikunu jistgħu 
jkomplu jiġu applikati flimkien ma’ dan l-
istandard.

Or. de

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kummissjoni għandha tapplika d-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament 
(UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-

(6) Il-Kummissjoni għandha tapplika d-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament 
(UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-
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istandardizzazzjoni Ewropea li jitolbu lill-
organizzazzjoni Ewropea tal-
istandardizzazzjoni rilevanti biex tabbozza 
standard Ewropew għall-mudell semantiku 
tad-dejta tal-fattura elettronika bażika. Fit-
talba tagħha lill-organizzazzjoni Ewropea 
tal-istandardizzazzjoni rilevanti, il-
Kummissjoni għandha titlob li tali standard 
Ewropew ikun teknoloġikament newtrali, 
sabiex tiġi evitata kwalunkwe distorsjoni 
fil-kompetizzjoni. Billi l-fatturi elettroniċi 
jistgħu jinkludu dejta personali, il-
Kummissjoni għandha titlob ukoll li tali 
standard Ewropew jiggarantixxi l-
protezzjoni tad-dejta personali, 
f’konformità mad-Direttiva 95/46/KE tal-
24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-dejta. Apparti dawn ir-rekwiżiti 
minimi, fit-talba tagħha lill-
organizzazzjoni Ewropea tal-
istandardizzazzjoni rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tiddetermina 
rekwiżiti ulterjuri fir-rigward tal-kontenut 
ta’ tali standard Ewropew u skadenza 
għall-adozzjoni tiegħu.

istandardizzazzjoni Ewropea li jitolbu lill-
organizzazzjoni Ewropea tal-
istandardizzazzjoni rilevanti biex tabbozza 
standard Ewropew għall-mudell semantiku 
tad-dejta tal-element ewlieni tal-fattura 
elettronika. Fit-talba tagħha lill-
organizzazzjoni Ewropea tal-
istandardizzazzjoni rilevanti, il-
Kummissjoni għandha titlob li tali standard 
Ewropew ikun teknoloġikament newtrali, 
sabiex tiġi evitata kwalunkwe distorsjoni 
fil-kompetizzjoni. Billi l-fatturi elettroniċi 
jistgħu jinkludu dejta personali, il-
Kummissjoni għandha titlob ukoll li tali 
standard Ewropew jiggarantixxi l-
protezzjoni tad-dejta personali, 
f’konformità mad-Direttiva 95/46/KE tal-
24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-dejta. Apparti dawn ir-rekwiżiti 
minimi, fit-talba tagħha lill-
organizzazzjoni Ewropea tal-
istandardizzazzjoni rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tiddetermina 
rekwiżiti ulterjuri fir-rigward tal-kontenut 
ta’ tali standard Ewropew u skadenza  ta’ 
30 xahar għall-adozzjoni tiegħu.

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

Or. de

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Id-definizzjonijiet relatati mal-
akkwist taħt din id-Direttiva għandhom 
ikunu bbażati fuq il-leġiżlazzjoni Ewropea 
dwar l-akkwist pubbliku.
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Or. de

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) It-tali standard Ewropew għandu 
jiddefinixxi l-elementi semantiċi tad-dejta 
li jirreferu, b’mod partikolari, għad-dejta 
kumplimentari dwar il-bejjiegħ u x-xerrej, 
għall-identifikaturi tal-proċess, għall-
attributi tal-fattura, għad-dettalji tal-
fattura, għall-informazzjoni dwar it-
twassil tagħha, u għad-dettalji u l-
kundizzjonijiet tal-pagament. L-elementi 
ewlenin tal-fattura elettronika għandhom 
ikunu konformi mad-Direttiva 
2006/112/KE tal-Kunsill1 u jiġu inklużi fi 
ħdan kull fattura elettronika. Il-
fatturazzjoni għandha tkun imfassla 
b’dan il-mod aktar ċar u konsistenti.
_________________
1Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-
28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema 
komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU 
L 347, 11.12.2006, p.1)

Or. de

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-istandard Ewropew għall-mudell 
semantiku tad-dejta tal-fattura elettronika 
bażika għandu jkompli jibni fuq l-
ispeċifikazzjonijiet eżistenti, inkluż b’mod 
partikolari dawk żviluppati minn 
organizzazzjonijiet Ewropej jew 

(7) L-istandard Ewropew għall-mudell 
semantiku tad-dejta tal-fattura elettronika 
għandu jkompli jibni fuq u jkun 
kompatibbli mal-ispeċifikazzjonijiet 
żviluppati eżistenti, inkluż b’mod 
partikolari dawk żviluppati minn 
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internazzjonali bħall-Kumitat Ewropew 
għall-Istandardizzazzjoni - CEN (CWA 
16356 u CWA 16562), ISO (Fattura 
Finanzjarja bbażata fuq il-metodoloġija tal-
ISO 20022), u UN/CEFACT (CII v. 2.0).
Dan m’għandux jirrikjedi firem elettroniċi.
Tali standard Ewropew għandu 
jiddefinixxi l-elementi semantiċi tad-dejta 
li jirreferu, b’mod partikolari, għad-dejta 
kumplimentari dwar il-bejjiegħ u x-xerrej, 
għall-identifikaturi tal-proċess, għall-
attributi tal-fattura, għad-dettalji tal-
fattura, għall-informazzjoni dwar it-
twassil tagħha, u għad-dettalji u l-
kundizzjonijiet tal-pagament. Għandu jkun 
kompatibbli wkoll mal-istandards eżistenti 
għall-pagamenti sabiex jippermetti l-
ipproċessar awtomatiku tal-pagamenti.

organizzazzjonijiet Ewropej jew 
internazzjonali bħall-Kumitat Ewropew 
għall-Istandardizzazzjoni - CEN (CWA 
16356 u CWA 16562), ISO (Fattura 
Finanzjarja bbażata fuq il-metodoloġija tal-
ISO 20022), u UN/CEFACT (CII v. 2.0, 
NDR 2.0 u CCTS 2.01). Dan m’għandux 
jirrikjedi firem elettroniċi. Għandu jkun 
kompatibbli wkoll mal-istandards eżistenti 
għall-pagamenti sabiex jippermetti l-
ipproċessar awtomatiku tal-pagamenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-Direttiva huwa li tiffaċilita l-interoperabbiltà tal-istandards nazzjonali eżistenti.
Permezz ta’ konnessjoni tal-istandard, għandu jiġi żgurat li l-istandards kollha eżistenti u 
dawk futuri huma rikonċiljati.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Wara li tadotta l-istandard Ewropew 
il-ġdid b’mod konformi mal-proċeduri ta’ 
standardizzazzjoni Ewropej, il-
Kummissjoni għandha tittestja l-istandard 
fil-prattika. F’dan il-fażi tat-test, il-
Kummissjoni għandha tiddeskrivi u 
tipprova l-applikazzjoni tal-istandard.
B’dan il-mod, il-Kummissjoni għandha, 
b’mod partikolari, tagħti attenzjoni tal-
faċilità ta’ użu u l-prattiċità, u għandha 
tikkalkola l-ispejjeż potenzjali għall-
implimentazzjoni. Dan għandu jiffaċilita 
l-applikazzjoni tal-istandard fir-rigward 
tal-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 



PR\1006820MT.doc 9/27 PE521.724v01-00

MT

kontraenti.

Or. de

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Sabiex jiġi żgurat li anke l-impriżi ta’ 
daqs żgħir u medju jistgħu jibbenefikaw 
mill-fatturazzjoni elettronika fl-akkwist 
pubbliku, l-istandard Ewropew għandu 
jkun jinftiehem u faċli biex jintuża. Waqt 
l-implimentazzjoni, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu kont ta’ dan u 
jipprovdu l-appoġġ meħtieġ kemm lill-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti kif ukoll lill-fornituri, sabiex 
ikun jista’ jintuża l-istandard Ewropew il-
ġdid. Madankollu, għandhom ikunu 
pprovduti miżuri ta’  taħriġ, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-impriżi ta’ daqs 
żgħir u medju.

Or. de

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 7c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7c) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
ma jiġi żviluppat l-ebda standard speċifiku 
biss għall-użu tal-akkwist pubbliku, li 
jippermetti ukoll l-applikazzjoni mill-
operaturi privati fir-relazzjonijiet 
tagħhom ma’ xulxin.

Or. de
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Hekk kif l-istandard Ewropew, imfassal 
mill-organizzazzjoni Ewropea tal-
istandardizzazzjoni rilevanti, jissodisfa r-
rekwiżiti li jinsabu fit-talba tal-
Kummissjoni, ir-referenzi ta’ tali standard 
Ewropew għandhom jiġu ppubblikati f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(8) Hekk kif l-istandard Ewropew, imfassal 
mill-organizzazzjoni Ewropea tal-
istandardizzazzjoni rilevanti, jissodisfa r-
rekwiżiti li jinsabu fit-talba tal-
Kummissjoni u jiġi approvat mill-Kunsill, 
il-Kummissjoni għandha tħejji għall-
pubblikazzjoni tar-referenzi ta’ tali 
standard Ewropew f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. de

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-istandard li għandu jiġi żviluppat 
għandu jiżgura l-interoperabbiltà tal-
istandards tekniċi eżistenti bbażati fuq l-
applikazzjoni. Sabiex jiġi żgurat l-
adattament għal żviluppi teknoloġiċi, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tieħu miżuri biex jinżamm u jiġu 
promoss l-istandard Ewropew, kif ukoll 
biex tiffaċilita r-relazzjoni bejn il-formats 
tekniċi xierqa.

Or. de

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti m’għandhomx jirrifjutaw li 
jirċievu fatturi elettroniċi li jikkonformaw 
ma’ tali standard komuni Ewropew, għal 
raġunijiet ta’ nonkonformità ma’ rekwiżiti 
tekniċi oħra (pereżempju, rekwiżiti 
nazzjonali jew speċifiċi għal xi settur 
partikolari).

(9) L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti għandhom ikunu jistgħu 
jipproċessaw fatturi elettroniċi li 
jikkonformaw ma’ tali standard komuni 
Ewropew. Wara l-iskadenza tat-
traspożizzjoni prevista f’din id-Diretttiva, 
rifjut m’għandux iseħħ għal raġunijiet ta’ 
nonkonformità ma’ rekwiżiti tekniċi oħra 
(pereżempju, rekwiżiti nazzjonali jew 
speċifiċi għal xi settur partikolari).
Raġunijiet konvinċenti oħra għal rifjut 
(pereżempju għal raġunijiet kuntrattwali) 
m’għandhomx jiġu affettwati b’dan.

Or. de

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Id-direttiva għandha tobbliga lir-
riċevituri, jiġifieri lill-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti, biss li 
jaċċettaw u jiproċċessaw il-fatturi 
elettroniċi. B’kuntrast għal dan, dak li 
joħroġ il-fattura għandu jkollu l-għażla 
jekk jagħmilx il-kalkulazzjoni tiegħu fuq 
l-istandard Ewropew, l-istandards tekniċi 
nazzjonali jew oħrajn jew fil-format tal-
karta.

Or. de

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jkunu jistgħu jieħdu 
miżuri tekniċi li, wara li jkun ġie stabbilit l-
istandard Ewropew, huma meħtieġa biex 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva, skadenza tat-traspożizzjoni ta’ 
48 xahar hija ġġustifikata.

(18) Sabiex l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jkunu jistgħu jieħdu 
miżuri tekniċi li, wara li jkun ġie stabbilit l-
istandard Ewropew, huma meħtieġa biex 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva, skadenza tat-traspożizzjoni ta’ 
18-il xahar, fir-rigward tal-awtoritajiet 
tal-gvern ċentrali, u ta’ 36 xahar, fir-
rigward tal-awtoritajiet kontraenti 
subċentrali u l-entitajiet kontraenti wara 
l-pubblikazzjoni tal-istandard, hija 
ġġustifikata.

Or. de

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “fattura elettronika” tfisser fattura li 
tkun inħarġet u ntbagħtet bi kwalunkwe
format elettroniku;

(1) “fattura elettronika” tfisser fattura li 
tkun inħarġet, ntbagħtet u rċevuta b’format 
strutturat elettroniku;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa permess biss ta’ fatturi, li jinħarġu u jintbagħtu f’format elettroniku strutturat, li 
jirrealizzaw il-kisbiet fl-effiċjenza mistennija, peress li jistgħu jiġu pproċessati b’mod 
awtomatiku.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “mudell semantiku tad-dejta” tfisser 
sett strutturat u loġikament interrelatat ta’ 
termini u tifsiriet li jispeċifika l-kontenut 

(2) “mudell semantiku tad-dejta” tfisser 
sett strutturat u loġikament interrelatat ta’ 
termini u tifsiriet tagħhom li 
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skambjat f’fatturi elettroniċi; jirrappreżenta l-kontenut tal-elementi 
ewlenin tal-fatturi elettroniċi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mudell semantiku tad-dejta huwa rappreżentazzjoni astratta ta’ ċerti kontenuti u kuntesti.
F’dan il-każ, il-mudell semantiku tad-dejta għandu jiddeskrivi l-kontenut u t-tifsira tat-termini 
użati fil-fattur elettroniku (speċjalment l-elementi ewlenin). Dan jagħti l-possibbiltà lit-
trasmettitur u r-riċevitur li jifhmu t-termini rilevanti u l-kontenut tagħhom bl-istess mod u li 
jinterpretaw u jittrażmettuhom f’metodu kompjuterizzat li jista’ jinqara bil-magni.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) “fattura elettronika bażika” tfisser 
subsett ta’ informazzjoni li jkun jinsab 
f’fattura elettronika, li huwa essenzjali 
għall-interoperabilità transfruntiera, 
inkluża l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-konformità ġuridika.

(3) “element ewlieni tal-fatturar 
elettroniku” tfisser l-element ewlieni li 
għandu jkun jinsab f’fattura elettronika, li 
huwa essenzjali għall-interoperabilità 
transfruntiera, inkluża l-informazzjoni 
meħtieġa biex tiġi żgurata l-konformità 
ġuridika.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stipulati elementi ewlenin obbligatorji ta’ fattura elettronika skont id-
Direttiva tal-VAT 2006/112/KE, li għandhom jinsabu f’kull fattura elettronika. Il-fatturazzjoni 
tiġi mfassla b’mod ċar u uniformi, u l-elementi ewlenin huma l-bażi għall-istandard Ewropew 
il-ġdid.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) “l-awtoritajiet kontraenti ċentrali” 
tfisser l-awtoritajiet kontraenti għall-fini 
tal-Artikolu 2 punt 2 tad-Direttiva [li 



PE521.724v01-00 14/27 PR\1006820MT.doc

MT

tissostitwixxi d-Direttiva 2004/18/KE];

Or. de

Ġustifikazzjoni

Aġġustament meħtieġ tad-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni f’fażijiet.

.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) “awtoritajiet kontraenti subċentrali” 
tfisser awtoritajiet kontraenti kif definit fl-
Artikolu [2] tad-Direttiva [li tissostitwixxi 
d-Direttiva 2004/18/KE];

Or. de

Ġustifikazzjoni

Aġġustament meħtieġ tad-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni f’fażijiet.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni titlob lill-organizzazzjoni 
Ewropea tal-istandardizzazzjoni rilevanti 
biex tfassal standard Ewropew għall-
mudell semantiku tad-dejta tal-fattura 
elettronika bażika.

Il-Kummissjoni titlob lill-organizzazzjoni 
Ewropea tal-istandardizzazzjoni rilevanti 
biex tfassal standard Ewropew għall-
mudell semantiku tal-element ewlieni tad-
dejta tal-fattura elettronika. Il-
Kummissjoni tistipula l-perjodu għal dan 
ta’ 30 xahar lill-organizzazzjoni għall-
istandardizzazzjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Skont ir-Regolament dwar l-Istandardizzazzjoni 1025/2012/KE, il-Kummissjoni hija meħtieġa 
li tistabbilixxi data għall-implimentazzjoni tal-istandard għall-organizzazzjoni Ewropea tal-
istandardizzazzjoni.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni teżiġi li l-istandard 
Ewropew għall-mudell semantiku tad-
dejta tal-fattura elettronika bażika jkun 
teknoloġikament newtrali, u jiggarantixxi 
l-protezzjoni tad-dejta personali 
f’konformità mad-Direttiva 95/46/KE.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu huwa hawnhekk imħassar u jiġi inkluż fl-Artikolu 3a.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ladarba l-organizzazzjoni tal-
istandardizzazzjoni Ewropea rilevanti 
lestiet l-iżvilupp tal-istandard Ewropew 
għall-mudell semantiku tad-dejta tal-
element ewlieni ta’ fattura elettronika, u l-
Kummissjoni eżaminat il-konformità tal-
istandard mal-kuntratt, il-Kummissjoni se 
tittestja l-applikazzjoni fil-prattika tal-
istandard matul il-perjodu ta’ 6 xhur. Fi 
żmien xahar, wara l-konklużjoni tal-
proċedura tat-test, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport tat-test.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-opinjoni tal-leġiżlatur, mhuwiex possibbli li l-applikazzjoni obbligatorja ta’ standard 
Ewropew tiġi approvata, jekk il-kontenut u l-funzjonalità ma jistgħux jiġu vverifikati minn 
qabel. Għalhekk, fażi tat-test għandha titwettaq, sabiex il-prattiċità u l-użabilità jiġu riveduti.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati 
Membri, fil-qafas att ta’ implimentazzjoni 
tal-istandard Ewropew, għall-
approvazzjoni skont il-proċedura prevista 
fl-Artikolu 5a ta’ din id-Direttiva, 
sakemm:
(a) huma jistabbilixxu, skont l-Artikolu 3, 
paragrafu 1 subparagrafu 3, li l-istandard 
Ewropew jikkoinċidi mal-mandat 
oriġinali tagħhom u
(b) ir-riżultat jilħaq il-kriterji tat-test 
predeterminati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Qabel l-introduzzjoni obbligatorja, l-Istati Membri għandhom jingħataw l-opportunità li 
jaqblu fir-rigward tal-istandard Ewropew il-ġdid, peress li r-rekwiżiti għall-iżvilupp ta’ 
standards f’din id-Direttiva ma sarux speċifiċi biżżejjed. Dan għandu jkun żgurat permezz ta’ 
att ta’ implimentazzjoni.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Hekk kif l-istandard Ewropew, imfassal 
b’segwitu għat-talba msemmija fil-
paragrafu 1, jissodisfa r-rekwiżiti li 

2. Wara l-approvazzjoni tal-Istati Membri 
tal-istandard Ewropew, imfassal b’segwitu 
għat-talba msemmija fil-paragrafu 1, il-
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jinsabu fiha, il-Kummissjoni tippubblika r-
referenza għal tali standard Ewropew f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Kummissjoni għandha tħejji għall-
pubblikazzjoni tar-referenza għall-
istandard Ewropew f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ma tippubblikax hija stess f’Il-Ġurnal Uffiċjali, iżda tinduċi l-pubblikazzjoni.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Article 3 a (ġdid) – paragraph 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Rekwiżiti għall-istandard

1. Il-Kummissjoni teżiġi li l-istandard 
Ewropew għall-mudell semantiku tad-
dejta tal-fattura elettronika bażika jkun 
teknoloġikament newtrali, u jiggarantixxi 
l-protezzjoni tad-dejta personali 
f’konformità mad-Direttiva 95/46/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ikkupjat mill-Artikolu 3(1) (2).

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid) - paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istandard Ewropew li jispeċifika l-
mudell semantiku tad-dejta għall-elementi 
ewlenin tal-fattura elettronika, jinkludi 
tal-inqas ir-rekwiżiti elenkati fl-
Appendiċi.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva proposta ma fihiex rekwiżiti għall-kontenut tal-istandard, kif meħtieġ mir-
Regolament dwar l-Istandardizzazzjoni 1025/2012/KE tal-leġiżlazzjoni tal-armonizzazzjoni 
tal-Unjoni. Fl-opinjoni tal-leġislatur, mhuwiex raġonevoli li jiġi aċċettat mandat li ma 
jindikax rekwiżiti ta’ kontenut.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3c
Żamma u żvilupp tal-Istandard Ewropew

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni, sabiex 
jinżamm l-istandard Ewropew għall-
mudell semantiku tad-dejta għall-elementi 
ewlenin tal-fatturazzjoni elettronika, biex 
ikun osservat u jindara l-istandard 
Ewropew, kif ukoll biex tiġi ffaċilitata l-
assenjazzjoni ta’ format tekniku xieraq 
għall-mudell semantiku tad-dejta u l-
kompatibilità tagħhom.
Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 5a(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-istandard Ewropew futur jissodisfa wkoll l-iżviluppi tekniċi u legali, kif 
ukoll li l-assenjazzjoni ta’ formats tekniċi tiġi speċifikata.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jiżguraw li l-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti ma 
jirrifjutawx li jirċievu fatturi elettroniċi li 
jikkonformaw mal-istandard Ewropew, li r-
referenza għalih ġiet ippubblikata skont l-
Artikolu 3(2).

L-Istati Membri jiżguraw li l-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti 
jaċċettaw u jipproċessaw fatturi elettroniċi 
li jikkonformaw mal-istandard Ewropew, li 
r-referenza għalih ġiet ippubblikata skont l-
Artikolu 3(2), sakemm ma jkunux jeżistu 
raġunijiet għar-rifjut.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi assigurat li l-awtoritajiet kontraenti u entitajiet kontraenti għandhom jaċċettaw u 
jipproċessaw fatturi elettroniċi. Naturalment, dan ma japplikax f’każijiet fejn jeżistu 
raġunijiet għar-rifjut, pereżempju dawk kuntrattwali.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva hija bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 
Nru 2006/112/KE.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni magħżula mhijiex ċara. Pjuttost, għandu jkun stipulat b’mod aktar konkret fi 
ħdan l-artikoli rilevanti, li f’każijiet ta’ kunflitt bejn iż-żewġ atti liema att għandu jipprevala.
Ir-referenza ġenerali għad-Direttiva tal-VAT se tkun inkluża fil-premessi.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni
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(1) Il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna mill-Kumitat. Dak il-kumitat 
huwa kumitat fis-sens tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1.
(2) Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
____________
1 Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali li b’mod konformi 
magħhom l-Istati Membri jikkontrollaw l-
eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni 
mill-Kummissjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p 
13).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-introduzzjoni tal-atti ta’ implimentazzjoni.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jdaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa sabiex jiġu 
konformi ma’ din id-Direttiva sa mhux 
aktar tard minn 48 xahar wara d-dħul fis-
seħħ. Huma jikkomunikaw minnufih it-test 
ta’ dawn id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni.

L-Istati Membru jdaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa sabiex jiġu 
konformi ma’ din id-Direttiva. Huma 
jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sal-lum, bosta awtoritajiet kontraenti u entitajiet kontraenti għadhom ma jużaw l-ebda 
sistema  ta’ fatturazzjoni elettronika. L-implimentazzjoni tad-Direttiva teħtieġ aġġustament u 
koordinazzjoni tal-proċessi interni u soluzzjonijiet fl-IT f’oqsma varji. L-iskadenza ta’ 
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implimentazzjoni għandu jieħu kont ta’ dan.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-pubblikazzjoni tal-istandard 
Ewropew, skont l-Artikolu 3 paragrafu 2, 
l-awtoritajiet tal-gvern ċentrali
għandhom ikunu konformi ma’ dan l-
obbligu sa 18-il xahar u l-awtoritajiet 
kontraenti subċentrali u l-entitajiet 
kontraenti 36 xahar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza għall-implimentazzjoni mill-Istati Membri għandha tkun marbuta mal-
pubblikazzjoni tal-istandard u mhux mal-pubblikazzjoni tad-Direttiva. Barra minn hekk, 
għandu jkun hemm distinzjoni fl-iskadenza tal-implimentazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-gvern 
ċentrali u l-awtoritajiet kontraenti subċentrali u l-entitajiet kontraenti. Dawn tal-aħħar 
għandhom jingħataw perjodu itwal biex jintegraw u japplikaw l-istandard ġdid, sabiex ikun 
hemm żmien biżżejjed għall-aġġustamenti interni, organizzattivi u finanzjarji.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni teżamina mill-ġdid l-effetti 
ta’ din id-Direttiva fuq is-suq intern u fuq 
l-adozzjoni tal-fatturar elettroniku fl-
akkwist pubbliku u tirraporta dwarhom 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2023. Fejn xieraq, ir-rapport 
jiġi akkumpanjat minn proposta 
leġiżlattiva.

Il-Kummissjoni teżamina mill-ġdid l-effetti 
ta’ din id-Direttiva fuq is-suq intern u fuq 
l-adozzjoni tal-fatturar elettroniku fl-
akkwist pubbliku u tirrapporta dwarhom 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2020.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Jidher li jagħmel sens li ssir reviżjoni.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Anness (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness
Rekwiżiti għal mudell semantiku tad-

dejta: Elementi ewlenin tal-fattura 
elettronika

1. Id-data tal-ħruġ;
2. numru ta’ sekwenza, ibbażat fuq serje 
waħda jew aktar, li jidentifika l-fattura 
b’mod uniku
3. in-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT 
msemmi fl-Artikolu 214 tad-Direttiva 
2006/112/KE li taħtha l-persuna taxxabbli 
pprovdiet l-oġġetti jew servizzi;
4. in-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT 
tal-konsumatur, kif imsemmi fl-Artikolu 
214 tad-Direttiva 2006/112/KE, li taħtha l-
konsumatur irċieva provvista ta’ oġġetti 
jew servizzi li fir-rigward tagħha hu 
obbligat li jħallas il-VAT, jew irċieva 
provvista ta’ merkanzija kif imsemmi fl-
Artikolu 138 tad-Direttiva 2006/112/KE;
5. l-isem sħiħ u l-indirizz tal-persuna 
taxxabbli u tal-akkwirent jew tad-
destinatarju ta’ provvisti ta’ servizzi;
6. il-kwantità u n-natura tal-merkanzija 
pprovduta jew il-limitu u n-natura tas-
servizzi mogħtija;
7. id-data li fiha l-provvista ta’ merkanzija 
jew servizzi kienet saret jew tlestiet jew id-
data li fiha l-ħlas akkont bil-quddiem 
imsemmi fil-punti (4) u (5) ta’ l-Artikolu 
220 tad-Direttiva 2006/112/KE kien sar, 
sakemm dik id-data tista’ tkun 
iddeterminata u tkun differenti mid-data 
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tal-ħruġ tal-fattura;
8. l-ammont taxxabbli għal kull rata jew 
eżenzjoni, il-prezz ta’ kull unità mingħajr 
VAT u kwalunkwe roħs jew tnaqqis jekk 
ma jkunux inklużi fil-prezz ta’ kull unità;
9. ir-rata ta’ VAT applikabbli;
10. l-ammont ta’ VAT li għandu jitħallas, 
għajr fejn ikun applikat arranġament 
speċjali li taħtu, b’konformità mad-
Direttiva 2006/112/KE, tali dettall hu 
eskluż;
11. f’każ ta’ eżenzjoni jew jekk it-taxxa 
hija dovuta mill-akkwirent jew id-
destinatarju ta’ provvisti ta’ servizzi:
referenza għad-dispożizzjoni applikabbli
ta’ din id-Direttiva jew id-dispożizzjoni 
nazzjonali rispettiva, jew xi indikazzjoni 
ta’ eżenzjoni li tapplika għall-kunsinna 
ta’ oġġetti jew din hija suġġett għall-
mekkaniżmu tar-riverse charge;
12. fil-provvista ta’ vetturi ġodda ta’ li ssir 
skont il-kondizzjonijiet speċifikati fl-
Artikolu 138(1) u (2)(a) tad-Direttiva 
2006/112/KE; l-indikazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(2) tad-Direttiva 2006/112/KE,
13. fil-każ tal-applikazzjoni tar-
Regolament speċjali għall-aġenti tal-
ivvjaġġar: referenza għall-Artikolu 306 
tad-Direttiva 2006/112/KE jew għad-
dispożizzjonijiet nazzjonali 
korrispondenti, jew kwalunkwe 
indikazzjoni oħra li dan ir-Regolament  
kien applikat;
14. f’każ li jiġi applikat wieħed mir-
Regolamenti speċjali applikabbli għal 
oġġetti użati, xogħlijiet tal-arti, oġġetti tal-
kollezzjoni u antikitajiet: referenza għall-
Artikoli 313, 326 jew 333 tad-Direttiva 
2006/112/KE jew għad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali korrispondenti, jew kwalunkwe 
indikazzjoni oħra li ġie applikat wieħed 
minn dawn ir-Regolamenti;
15. jekk il-persuna taxxabbli hija r-
rappreżentant tat-taxxa fis-sens tal-
Artikolu 204 tad-Direttiva 2006/112/KE:
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in-numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT 
imsemmi fl-Artikolu 214 tad-Direttiva 
2006/112/KE, l-isem sħiħ u l-indirizz tar-
rappreżentant tat-taxxa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għall-introduzzjoni ta’ lista bażika ta’ rekwiżiti għall-istandard Ewropew.
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NOTA SPJEGATTIVA

I: Introduzzjoni 

Il-proposta tad-direttiva għandha l-għan li tiffaċilita l-interoperabbiltà fil-fatturazzjoni 
elettronika fir-rigward tal-kuntratti pubbliċi.

Dan l-għan għandu jintlaqa’ b’mod espliċitu.
Din il-miżura tirrappreżenta pass importanti ieħor lejn amministrazzjoni pubblika mingħajr 
karti. L-użu tal-fatturazzjoni elettronika fl-akkwist pubbliku, kif ukoll il-promozzjoni b’mod 
ġenerali tal-proċedura tal-akkwist elettronika, għandhom jiġu appoġġjati. Il-Parlament, fir-
riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ April 2012, kien diġà indika r-riskju ta’ frammentazzjoni tas-
suq, bħala riżultat tan-numru dejjem jikber ta’ regoli nazzjonali dwar il-fatturazzjoni 
elettronika, u l-ħtieġa ta’ soluzzjonijiet interoperabbli għall-fatturajoni elettronika. Il-Kunsill 
Ewropew, fil-konklużjonijiet tiegħu, jenfasizza wkoll l-importanza u l-urġenza li jiġi 
żviluppat is-suq domestiku diġitali u favorevoli għall-konsumatur, sabiex anke l-fatturazzjoni 
elettronika ssib postha fil-kuntratti pubbliċi.

Hemm bosta standards mhux kompatibbli fir-rigward tal-fatturazzjoni elettronika fl-Istati 
Membri individwali tal-UE; dan iwassal għal problemi fl-iskambju transkonfinali tal-fatturi 
fil-kuntest tal-akkwist pubbliku, fost l-oħrajn. Bosta Stati Membri kif ukoll impriżi kbar diġà 
żviluppaw soluzzjonijiet tekniċi, ibbażati fuq standards tagħhom stess jew dawk nazzjonali, li, 
madankollu, mhumiex kompatibbli mal-istandards ta’ Stati Membri oħra.
Il-ħafna rekwiżiti, standards, netwerks u regoli differenti fir-rigward tal-fatturazzjoni 
elettronika jipprovdu kumplessità eċċessiva u inċertezza lill-impriżi, għaliex wieħed ma jkunx 
jista’ jassumi li l-fattura elettronika tkun aċċettata f’xi Stat Membru ieħor. In-nuqqas ta’ 
standard komuni Ewropew jillimita lill-impriżi b’tali mod li jkollhom ikunu konformi ma’ xi 
standard ġdid għal kull suq differenti. Dan iżid l-ispejjeż operattivi, u b’konsegwenza jwassal 
għal prezzijiet ogħla.

II: Direttiva
Id-diffikultajiet eżistenti jirrappreżentaw ostakli għad-dħul fis-suq, li għandhom jiġu 
indirizzati. Illum il-ġurnata, l-impriżi m’għandhomx it-tendenza li jieħdu sehem f’sejħa għal 
offerti transkonfinali, sforz in-nuqqas ta’ interoperabbiltà tas-sistemi, u għalhekk qiegħda 
tonqos il-kompetizzjoni u qiegħed jiġi affettwat il-funzjonament tas-suq domestiku.
Is-soluzzjonijiet tekniċi differenti tal-Istati Membri jintensifikaw il-problema tal-
interoperabilità. L-għan tal-proposta tad-Direttiva, fi ħdan il-bażi legali tal-Artikolu 114 
TFUE, li jsolvi l-problemi ta’ interoperabbiltà fil-fatturazzjoni elettronika transkonfinali 
permezz tal-iżvilupp ta’ standard Ewropew, huwa miżura xierqa sabiex tiġi ffaċilitata l-
fatturazzjoni transkonfinali. Billi d-Direttiva ma tistipulax standard Ewropew obbligatorju, 
iżda titlob għal għaqda bejn l-istandards nazzjonali permezz tal-istandard il-ġdid, kif ukoll 
billi l-interoperabbiltà ma tistax tintlaħaq fuq livell nazzjonali, il-prinċipji ta’ proporzjonalità 
u sussidjarjetà għandhom jiġu osservati.
Id-Direttiva ma tipprevedix armonizzazzjoni sħiħa bejn is-sistemi nazzjonali fir-rigward tal-
fatturazzjoni elettronika. Dawn għandhom ikomplu jeżistu kif inhuma u l-iżviluppi fil-mudelli 
tad-dejta nazzjonali ma għandhomx jiġu affettwati.
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1) Id-Direttiva tistipula li l-Kummissjoni, f’konformità mar-Regolament dwar l-
Istandardizzazzjoni 1025/2012/KE tal-Organizzazzjoni Ewropea għall-Istandardizzazzjoni, 
titlob li jiġi żviluppat standard Ewropew ġdid għal mudell semantiku tad-dejta għall-
fatturazzjoni elettronika.
L-għan tal-istandard Ewropew għal mudell semantiku tad-dejta huwa li jiġu armonizzati l-
istandards nazzjonali differenti. Dan għandu jippermettu l-komunikazzjoni u l-assenjazzjoni 
tal-kontenut tal-fattura (termini u t-tifsiriet tagħhom) bejn is-sistemi differenti fir-rigward tal-
fatturazzjoni elettronika.
B’dan il-mod, fir-rigward tal-kuntratti pubbliċi, il-klijent u l-kuntrattur għandhom ikunu 
jistgħu jnaqqsu l-ispejjeż tal-fatturi għall-inqas possibbli u jiskambjaw b’komplessità minima 
possibbli.

2) Id-Direttiva tistipula wkoll li, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 48 xahar wara d-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva, l-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet kontraenti ikunu jistgħu 
jipproċessaw fatturi elettroniċi, li jissodisfaw l-istandard Ewropew. L-applikazzjoni ta’ dan l-
istandard għandu jobbliga lill-benefiċjarju biss, sabiex jaċċetta u jipproċessa fatturi elettroniċi.
Dak li joħroġ il-fattura għandu jkollu d-diskrezzjoni li jiddeċiedi jekk u fuq liema standards 
joħroġ il-fatturazzjoni elettronika jew jekk jibgħathiex f’format ta’ karta.

L-Istati Membri għandhom jgħinu lill-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet kontraenti b’mod 
xieraq sabiex ikunu jistgħu jużaw l-istandard Ewropew il-ġdid. Barra minn hekk, għandhom 
jiġu previsti miżuri ta’ taħriġ għall-impriżi, speċjalment għall-SMEs, li jgħinuhom 
jibbenefikaw mis-simplifikazzjoni li toħloq din id-Direttiva.

III: Emendi:

Il-proċedura għall-iżvilupp tal-istandard Ewropew il-ġdid huwa bbażat fuq ir-Regolament 
dwar l-Istandardizzazzjoni1025/2012/UE. Dan jistipula li l-ħtiġiet għandhom jiġu stabbiliti 
mal-mandat fil-leġiżlazzjoni dwar l-armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni. Id-direttiva 
proposta, madankollu, ma tispeċifika l-ebda rekwiżit ta’ kontenut għall-istandard li skontu 
għandha titwettaq il-proċedura ta’ standardizzazzjoni. Fl-opinjoni tal-leġiżlatur, mhuwiex 
raġonevoli li jiġi aċċettat mandat mingħajr rekwiżiti ta’ kontenut.

Għaldaqstant, l-elementi ewlenin tal-fattura elettronika għandhom jiġu ċċarati meta fl-
Appendiċi mdaħħal ġdid, abbażi tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-VAT.

Barra minn hekk, jidher li hu xieraq li jkun stipulat il-perjodu ta’ 30 xahar għall-iżvilupp tal-
istandard.

Sussegwentament, meta jkunu qegħdin jiġu ttestjati l-prattiċità u l-użabilità tal-istandard,  
għandu jiġi kkunsidrat, b’mod partikulari jekk jaħdimx, jekk huwiex faċli biex jintuża u jekk 
jistax jiġi stabbilit mill-awtoritajiet kontraenti  u l-entitajiet kontraenti bi spejjeż baxxi. Barra 
minn hekk, għandu jinkiseb ftehim bejn l-Istati Membri.

Wara dan biss ikun jista’ jiġi ppublikat l-istandard f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tara li 
jinżamm u jiġi promoss l-istandard, kif ukoll biex tispeċifika r-relazzjoni bejn il-formats 
tekniċi xierqa.

L-iskadenza tal-implimentazzjoni tad-Direttiva għandha tkun relatata mal-pubblikazzjoni tal-
istandard. Sabiex jingħata żmien biżżejjed għall-aġġustamenti tekniċi, organizzattivi u 



PR\1006820MT.doc 27/27 PE521.724v01-00

MT

finanzjarji meħtieġa, jidher xieraq li għandu jiġi stipulat perjodu għall-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet tal-gvern ċentrali ta’ 18-il xahar u, mill-awtoritajiet kontraenti subċentrali ta’ 36 
xahar.


