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Objaśnienie używanych znaków

* Proces konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w formie dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w formie tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 
nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 
przekreślenie zastąpionego tekstu.
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0449),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-
0208/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ... 2013 
r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ... 2013 r.2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy usunąć lub ograniczyć 
przeszkody dla handlu wynikające ze 
współistnienia szeregu wymogów 
prawnych i norm technicznych 
dotyczących faktur elektronicznych oraz z 
braku interoperacyjności. Aby osiągnąć ten 
cel, konieczne jest opracowanie wspólnej 
normy europejskiej dotyczącej 
semantycznego modelu danych dla
podstawowej faktury elektronicznej.

(5) Należy usunąć lub ograniczyć 
przeszkody dla handlu transgranicznego 
wynikające ze współistnienia szeregu 
wymogów prawnych i norm technicznych 
dotyczących faktur elektronicznych oraz z 
braku interoperacyjności. Aby osiągnąć ten 
cel, konieczne jest opracowanie wspólnej 
normy europejskiej dotyczącej 
semantycznego modelu danych istotnych 
elementów faktury elektronicznej. Norma 
ta powinna prezentować wszystkie istotne 
elementy faktury elektronicznej oraz 
zapewnić przyporządkowanie tych 
elementów do różnych standardów 
technicznych, tak aby możliwe było 
wysyłanie i otrzymywanie faktur 
elektronicznych między systemami 
opierającymi się na różnych standardach 
technicznych. Norma ta nie powinna ani 
zastąpić, ani w jakikolwiek inny sposób 
wpływać na istniejące krajowe standardy 
techniczne, które powinny móc być nadal 
stosowane równolegle do tej normy.

Or. de

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Komisja powinna zastosować 
odpowiednie przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. 

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

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

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

Or. de

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Definicje związane z zamówieniami 
publicznymi powinny być zgodne z 
ustawodawstwem europejskim dotyczącym 
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zamówień publicznych.

Or. de

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Ta norma europejska powinna 
określać semantyczne elementy danych 
odnoszące się w szczególności do 
uzupełniających danych dotyczących 
sprzedawcy i nabywcy, identyfikatorów 
procesu, atrybutów faktury, szczegółów 
pozycji faktury, informacji na temat 
dostarczenia, szczegółów i warunków 
dotyczących płatności. Istotne elementy 
faktury elektronicznej powinny być 
zgodne z dyrektywą Rady 2006/112/WE1

oraz być zawarte w każdej fakturze. Dzięki 
temu wystawiane rachunki będą bardziej 
przejrzyste i jednolite.
_________________
1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

Or. de

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Norma europejska dotycząca 
semantycznego modelu danych dla 
podstawowej faktury elektronicznej 

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

istniejących specyfikacjach, w tym w 
szczególności opracowanych przez 
organizacje europejskie lub 
międzynarodowe, takich jak CEN (CWA 
16356-MUG oraz CWA 16562-CEN BII), 
ISO (faktura finansowa oparta na metodzie 
określonej w normie ISO 20022),
UN/CEFACT (CII wersja 2.0, NDR 2.0 i 
CCTS 2.01), i być z nimi zgodna. Nie 
powinna ona wymagać stosowania 
podpisów elektronicznych. Powinna ona 
również być zgodna z istniejącymi 
normami dotyczącymi płatności, aby 
umożliwić automatyczne przetwarzanie 
płatności.

Or. de

Uzasadnienie

Celem tej dyrektywy jest umożliwienie interoperacyjności standardów stosowanych w 
poszczególnych krajach. Ich połączenie przy pomocy tej normy zagwarantuje, że wszystkie 
istniejące i przyszłe standardy będą ze sobą zgodne.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Po przyjęciu nowej normy 
europejskiej, zgodnie z europejskimi 
procedurami normalizacyjnymi, Komisja 
powinna sprawdzić ją w praktyce. W tej 
fazie testowej Komisja powinna opisać i 
sprawdzić zastosowanie normy. Komisja 
powinna przy tym zwracać szczególną 
uwagę na łatwość stosowania i obliczyć 
ewentualne koszty ich wdrażania.
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Powinno to ułatwić stosowanie normy 
przez instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające.

Or. de

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Norma europejska powinna być 
zrozumiała i łatwa w stosowaniu, tak aby 
małe i średnie przedsiębiorstwa mogły 
odnosić korzyści z istnienia faktur 
elektronicznych przy zamówieniach 
publicznych. Państwa członkowskie 
powinny zadbać o to w ramach jej 
wrażania i zaoferować niezbędne wsparcie 
zarówno instytucjom zamawiającym, jak i 
podmiotom zamawiającym, tak aby mogły 
stosować nową normę europejską.
Ponadto należy przewidzieć szkolenia, 
szczególnie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. de

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) Komisja powinna dbać o to, aby 
żadna specyficzna norma nie była 
tworzona do stosowania wyłącznie przez 
instytucje zamawiające, tylko tak aby 
możliwe było jej stosowanie także przez 
prywatne podmioty gospodarcze w 
kontaktach gospodarczych między nimi.
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Or. de

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W przypadku gdy norma europejska 
sporządzona przez odpowiednią europejską 
organizację normalizacyjną spełni wymogi 
zawarte we wniosku Komisji, odniesienia
do takiej normy europejskiej powinny 
zostać opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

(8) W przypadku gdy norma europejska 
sporządzona przez odpowiednią europejską 
organizację normalizacyjną spełni wymogi 
zawarte we wniosku Komisji, zaś Rada 
przyjmie tę normę, Komisja zadba o 
publikację odniesień do takiej normy 
europejskiej w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. de

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Opracowywana norma powinna 
zapewnić interoperacyjność zastosowań 
opierających się na istniejących 
standardach technicznych. W celu 
zapewnienia dostosowania do postępu 
technicznego Komisja powinna być 
uprawniona do podejmowania działań 
mających na celu utrzymanie i 
aktualizację normy europejskiej oraz 
umożliwienie przyporządkowania 
właściwych formatów technicznych.

Or. de
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające powinny móc przetwarzać
faktury elektroniczne, które spełniają 
wspomnianą wspólną normę europejską.
Odmowa odbioru po upływie okresu 
implementacji przewidzianego w niniejszej 
dyrektywie nie powinna następować z 
powodu niezgodności z innymi wymogami 
technicznymi (na przykład wymogami 
krajowymi lub dotyczącymi 
poszczególnych sektorów). Nie powinno to 
odnosić się do innych istotnych przyczyn 
odmowy (np. z przyczyn określonych 
umownie).

Or. de

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Dyrektywa powinna zobowiązywać 
do akceptowania i przetwarzania faktur 
elektronicznych wyłącznie swoich 
adresatów, tj. publiczne instytucje i 
podmioty zamawiające. Natomiast 
wystawca rachunku powinien mieć 
możliwość wyboru, czy wystawi fakturę 
zgodnie z normą europejską, normą 
krajową, z jakimś innym standardem 
technicznym, czy w formie papierowej.

Or. de
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Aby umożliwić instytucjom 
zamawiającym i podmiotom 
zamawiającym podjęcie środków 
technicznych, które w następstwie 
ustanowienia normy europejskiej są 
niezbędne do zapewnienia zgodności z 
przepisami niniejszej dyrektywy, 
uzasadnione jest ustalenie terminu 
transpozycji wynoszącego 18 miesięcy dla 
centralnych organów rządowych oraz 36 
miesięcy dla publicznych instytucji i 
podmiotów zamawiających niższego 
szczebla, licząc od chwili opublikowania 
standardów.

Or. de

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) „faktura elektroniczna” oznacza fakturę, 
która została wystawiona, przekazana i 
odebrana w formacie elektronicznym o 
określonej strukturze;

Or. de

Uzasadnienie

Tylko rachunki wystawione i przekazane w formacie elektronicznym o odpowiedniej 
strukturze pozwolą uzyskać oczekiwane korzyści w zakresie wydajności, ponieważ tylko one 
mogą być poddane całkowicie automatycznej obróbce.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „semantyczny model danych” oznacza 
uporządkowany i logicznie powiązany 
zestaw terminów i znaczeń, które określają
treść wymienianą w fakturach
elektronicznych;

2) „semantyczny model danych” oznacza 
uporządkowany i logicznie powiązany 
zestaw terminów i znaczeń, które oddają
treść istotnych elementów faktur 
elektronicznych;

Or. de

Uzasadnienie

Semantyczny model danych to abstrakcyjna prezentacja pewnych treści i powiązań. W tym 
przypadku semantyczny model danych powinien opisywać treść i znaczenie pojęć 
stosowanych w fakturze elektronicznej (przede wszystkim jej istotnych elementów). Dzięki 
temu nadawca i odbiorca będą w stanie tak samo rozumieć odpowiednie pojęcia i ich treść, 
tak samo je wykładać i przekazywać w ramach skomputeryzowanej procedury, którą będzie 
można wykonywać maszynowo.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „podstawowa faktura elektroniczna” 
oznacza podzbiór informacji zawartych w 
fakturze elektronicznej, które mają 
zasadnicze znaczenie dla umożliwienia 
interoperacyjności transgranicznej, w tym 
informacje niezbędne do zapewnienia 
zgodności z przepisami prawa;

3) „istotne elementy faktury 
elektronicznej” oznaczają istotne 
elementy, które muszą być zawarte w 
fakturze elektronicznej i mają zasadnicze 
znaczenie dla umożliwienia 
interoperacyjności transgranicznej, w tym 
informacje niezbędne do zapewnienia 
zgodności z przepisami prawa;

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest zapisanie wymogu istotnych elementów faktury elektronicznej, które muszą być 
zawarte w każdej fakturze elektronicznej, zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE. W ten sposób 
wystawiane faktury będą bardziej przejrzyste i jednolite, zaś istotne elementy stanowią 
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podstawę nowego europejskiego standardu.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) „centralne organy rządowe” 
oznaczają instytucje zamawiające zgodnie 
z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 
dyrektywy [zastępującej dyrektywę 
2004/18/WE];

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest dopasowanie do postanowień w sprawie poszczególnych etapów 
implementacji.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest dopasowanie do postanowień w sprawie poszczególnych etapów 
implementacji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zwraca się do odpowiedniej 
europejskiej organizacji normalizacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie normy 
europejskiej dotyczącej semantycznego 
modelu danych dla podstawowej faktury 
elektronicznej.

Komisja zwraca się do odpowiedniej 
europejskiej organizacji normalizacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie normy 
europejskiej dotyczącej semantycznego 
modelu danych dla istotnych elementów 
faktury elektronicznej. Komisja wyznacza 
organizacji normalizacyjnej termin 30 
miesięcy na sporządzenie tej normy.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 w sprawie 
normalizacji europejskiej Komisja jest zobowiązana do ustalenia terminu, w którym 
europejska organizacja normalizacyjna ma przyjąć wyznaczoną normę.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Akapit ten zostaje skreślony w tym miejscu i umieszczony ponownie w artykule 3a.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zakończeniu prac nad normą 
europejską, dotyczącą semantycznego 
modelu danych dla istotnych elementów 
faktury elektronicznej, przez organizację
normalizacyjną i dokonaniu przez 
Komisję weryfikacji zgodności tej normy z 
wnioskiem, Komisja sprawdza praktyczne 
zastosowanie tej normy w okresie 6 
miesięcy. W ciągu miesiąca po 
zakończeniu procedury testowej Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie w tej sprawie.

Or. de

Uzasadnienie

Ustawodawca nie może zaakceptować obowiązku stosowania jakiejś normy europejskiej, 
dopóki jej treść i działanie nie zostaną sprawdzone w praktyce. Dlatego konieczne jest 
przeprowadzenie fazy testowej, w czasie której sprawdzone zostaną jej użyteczność i 
funkcjonalność.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit trzeci b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada państwom 
członkowskim do akceptacji normę 
europejską w formie przepisów 
wykonawczych, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 5a niniejszej 
dyrektywy, gdy tylko:
a) zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit trzeci 
stwierdzi, że norma europejska jest 
zgodna z pierwotnym wnioskiem, oraz
b) wynik fazy testowej będzie odpowiadać
przyjętym wcześniej kryteriom.

Or. de
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie, przed wprowadzeniem w życie obowiązku stosowania normy, powinny 
mieć możliwość wyrażenia zgody na nową normę europejską, ponieważ wymogi dotyczące 
sposobu opracowania tej normy nie są wystarczająco konkretnie sformułowane w niniejszym 
wniosku dotyczącym dyrektywy. Możliwość taka powinna być zagwarantowana w formie 
przepisów wykonawczych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Po zaakceptowaniu przez państwa 
członkowskie normy europejskiej 
sporządzonej w następstwie wniosku, o 
którym mowa a ust. 1, Komisja zleca 
opublikowanie odniesienia do takiej 
normy europejskiej w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja nie publikuje Dziennika Urzędowego, tylko zleca jego opublikowanie.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Wymogi dotyczące normy

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

Or. de

Uzasadnienie

Treść przeniesiona z art. 3 ust. 1 akapit drugi.

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Norma europejska, która ustala 
semantyczny model danych dla istotnych 
elementów faktury europejskiej, spełnia 
przynajmniej te wymogi, które 
wymieniono w załączniku.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący dyrektywy nie zawiera żadnych wymogów dotyczących treści normy, tak 
jak wymaga tego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 w 
sprawie normalizacji europejskiej i unijne przepisy harmonizujące. Nie można wymagać od 
ustawodawcy, aby zgodził się udzielić mandatu, którego treść nie została ustalona w akcie 
podstawowym.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3c
Aktualizacja i uzupełnianie normy 

europejskiej
Komisja jest uprawniona do wydawania 
przepisów wykonawczych w celu 
utrzymania europejskiej normy 
semantycznego modelu danych dla 
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istotnych elementów faktury 
elektronicznej oraz jej aktualizacji, a także 
w celu umożliwienia przyporządkowania 
do semantycznego modelu danych 
właściwych formatów technicznych, a tym 
samym utrzymania ich kompatybilności.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 5a ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby norma europejska była zgodna z rozwojem technologii i zmianami 
prawnymi w przyszłości, a także o to, aby przyporządkowanie formatów technicznych zostało 
sprecyzowane.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające przyjmowały i przetwarzały 
faktury elektroniczne spełniające normę 
europejską, do której odniesienie zostało 
opublikowane zgodnie z art. 3 ust. 2, o ile 
nie będą miały uzasadnionych powodów 
do odmówienia ich przyjęcia.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że instytucje zamawiające i podmioty zamawiające będą przyjmowały i 
przetwarzały faktury elektroniczne. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy istnieją 
uzasadnione przyczyny odmowy, takie jak np. postanowienia umowne.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy



PR\1006820PL.doc 21/28 PE521.724v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla przepisów dyrektywy Rady 
2006/112/WE.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wybrane sformułowanie jest niejasne. Należałoby raczej wskazać na konkretnym artykule, 
który wywołuje sprzeczność obu aktów prawnych, który akt prawny ma w takim przypadku 
pierwszeństwo. Natomiast ogólne odesłanie do dyrektywy VAT zostało zawarte w motywach.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Przepisy wykonawcze

1) Komisję wspomaga komitet. Komitet 
ten to komitet w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111.
2) W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.
____________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Or. de
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Uzasadnienie

Dostosowanie do wprowadzenia aktów wykonawczych.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie wiele instytucji zamawiających i podmiotów zamawiających nie wykorzystuje jeszcze 
elektronicznych systemów fakturowania. Implementacja dyrektywy spowoduje konieczność 
dostosowania i uzgodnienia wewnętrznych procedur i rozwiązań informatycznych w różnych 
obszarach. Termin implementacji powinien to uwzględniać.

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po opublikowaniu normy europejskiej,
zgodnie z art. 3 ust. 2, centralne organy 
rządowe mają 18 miesięcy, a instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
niższego szczebla – 36 miesięcy na 
realizację tego obowiązku.

Or. de

Uzasadnienie

Termin implementacji dla państw członkowskich powinien być związany z terminem 
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publikacji normy, a nie dyrektywy. Ponadto przy nakładaniu terminu implementacji należy 
uwzględnić różnicę między centralnymi organami rządowymi a instytucjami zamawiającymi i 
podmiotami zamawiającymi niższego szczebla. Te ostatnie powinny mieć dłuższy termin na 
zintegrowanie normy i jej stosowanie, tak aby miały wystarczająco dużo czasu na 
dostosowania wewnętrzne, organizacyjne i finansowe.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja dokonuje przeglądu skutków 
niniejszej dyrektywy dla rynku 
wewnętrznego, a także dla 
upowszechniania fakturowania 
elektronicznego w zamówieniach
publicznych, oraz przekazuje sprawozdanie
na ten temat Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Or. de

Uzasadnienie

Wcześniejsza ocena skutków wydaje się uzasadniona.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik
Wymogi dotyczące semantycznego modelu 

danych: istotne elementy faktury 
elektronicznej

1. Data wystawienia;
2. kolejny numer, nadany w ramach 
jednej lub kilku serii, który w sposób 
jednoznaczny identyfikuje fakturę;
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3. numer identyfikacyjny VAT, o którym 
mowa w art. 214 dyrektywy 2006/112/WE, 
pod którym podatnik dostarczył towary lub 
świadczył usługi;
4. numer identyfikacyjny VAT nabywcy, 
o którym mowa w art. 214 dyrektywy 
2006/112/WE, pod którym otrzymał on 
towary lub usługi, z tytułu których jest 
zobowiązany do zapłaty VAT, lub też 
otrzymał towary, o których mowa w art. 
138 dyrektywy 2006/112/WE;
5. pełna nazwa (nazwisko) i adres 
podatnika oraz nabywcy lub usługobiorcy;
6. ilość i rodzaj dostarczonych towarów 
lub zakres i rodzaj wykonanych usług;
7. data dokonania lub zakończenia 
dostawy towarów lub wykonania usług lub 
data dokonania wpłaty zaliczki, o której 
mowa w art. 220 pkt 4 i 5 dyrektywy 
2006/112/WE, o ile taka data jest 
określona i różni się od daty wystawienia 
faktury;
8. podstawa opodatkowania dla każdej 
stawki podatku lub zwolnienia, cena
jednostkowa z wyłączeniem VAT, a także 
wszelkie upusty lub rabaty, o ile nie 
zostały one uwzględnione w cenie 
jednostkowej;
9. zastosowana stawka VAT;
10. kwota VAT do zapłaty, chyba że 
zastosowano procedurę szczególną, która 
zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE 
wyklucza podawanie takiej informacji;
11. w przypadku zwolnienia albo gdy 
nabywca lub usługobiorca jest 
zobowiązany do zapłaty VAT, odesłanie do 
właściwego przepisu niniejszej dyrektywy 
lub odpowiedniego przepisu krajowego 
lub każde inne odesłanie wskazujące, że 
dostawa towarów lub świadczenie usług 
korzysta ze zwolnienia lub podlega 
procedurze odwrotnego obciążenia;
12. w przypadku dostaw nowych środków 
transportu dokonywanych na warunkach 
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przewidzianych w art. 138 ust. 1 i ust. 2 
lit. a) dyrektywy 2006/112/WE,
informacje, o których mowa w art. 2 ust. 2 
lit. b) dyrektywy 2006/112/WE;
13. w przypadku stosowania procedury 
szczególnej dla biur podróży, odesłanie do 
art. 306 dyrektywy 2006/112/WE lub do 
odpowiednich przepisów krajowych lub 
każde inne odesłanie wskazujące, że 
procedura ta została zastosowana;
14. w przypadku stosowania procedur 
szczególnych dla towarów używanych, 
dzieł sztuki, przedmiotów 
kolekcjonerskich i antyków, odesłanie do 
art. 313, 326 lub 333 dyrektywy
2006/112/WE lub do odpowiednich 
przepisów krajowych lub każde inne 
odesłanie wskazujące, że zastosowano 
jedną z tych procedur; 
15. w przypadku, gdy osoba zobowiązana 
do zapłaty podatku VAT jest 
przedstawicielem podatkowym w 
rozumieniu art. 204 dyrektywy 
2006/112/WE, numer identyfikacyjny 
VAT, o którym mowa w art. 214 dyrektywy 
2006/112/WE, pełne nazwisko i adres 
przedstawiciela podatkowego.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do wprowadzenia katalogu podstawowych wymagań wobec norm europejskich.
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UZASADNIENIE

I: Wprowadzenie:
Wniosek dotyczący dyrektywy ma na celu ułatwienie interoperacyjności fakturowania 
elektronicznego w zamówieniach publicznych.
Jest to cel, który należy przyjąć z wielkim zadowoleniem.

Jest to kolejny ważny krok na drodze ku elektronicznej administracji publicznej. Należy 
wspierać zarówno stosowanie faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych, jak i w 
ogóle elektronicznych procedur dla zamówień publicznych. Już w swojej rezolucji z 20 
kwietnia 2012 r. Parlament wskazał na niebezpieczeństwo rozdrobnienia rynku w związku z 
rosnącą liczbą przepisów krajowych dotyczących fakturowania elektronicznego, a także na 
konieczność stworzenia interoperacyjnego rozwiązania dla faktur elektronicznych. Również 
Rada Europejska podkreśla w swoich aktualnych wnioskach znaczenie i pilny charakter 
wysiłków na rzecz stworzenia wygodnego dla uczestników cyfrowego rynku wewnętrznego, 
do którego należy też elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych.
W poszczególnych państwach członkowskich UE istnieją liczne, niezgodne ze sobą
standardy, odnoszące się do fakturowania elektronicznego; prowadzi to do problemów przy 
transgranicznej wymianie faktur, między innymi w ramach zamówień publicznych. Wiele 
państw członkowskich, a także większych przedsiębiorstw, stworzyło już rozwiązania 
techniczne na podstawie standardów własnych lub narodowych, które jednak nie są zgodne ze 
standardami innym państw członkowskich.
Duża liczba wymogów, norm, sieci i przepisów dotyczących fakturowania elektronicznego 
powoduje nadmierną ilość komplikacji oraz niepewność prawną, ponieważ nie można 
wychodzić z założenia, że dana faktura elektroniczna zostanie zaakceptowana w innym 
państwie członkowskim. Brak wspólnego europejskiego standardu zmusza przedsiębiorstwa 
do dostosowywania się do odrębnych norm dla każdego rynku. Prowadzi to do zwiększenia 
kosztów operacyjnych, a przez to także do podwyższenia cen.

II: Dyrektywa:
Istniejące trudności stanowią przeszkodę w dostępie do rynków, którą należy usunąć. Z 
powodu braku interoperacyjności systemów, przedsiębiorstwa niechętnie biorą udział w 
przetargach transgranicznych, co powoduje mniejszą konkurencję oraz utrudnienia w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.
Różne rozwiązania techniczne stosowane w poszczególnych krajach członkowskich 
zaostrzają problem braku interoperacyjności. Celem wniosku dotyczącego dyrektywy jest, 
zgodnie z podstawą prawną art. 114 TFUE, rozwiązanie problemu braku interoperacyjności w 
transgranicznym fakturowaniu elektronicznym poprzez stworzenie normy europejskiej jako 
właściwego sposobu na ułatwienie fakturowania elektronicznego w obiegu transgranicznym. 
Wniosek dotyczący dyrektywy jest zgodny z zasadami proporcjonalności i pomocniczości, 
ponieważ nie przewiduje stworzenia obowiązującego standardu europejskiego, lecz jedynie 
powiązanie standardów narodowych poprzez nową normę, zaś interoperacyjność nie może 
być osiągnięta na poziomie krajowym.
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Dyrektywa nie przewiduje pełnej harmonizacji systemów krajowych odnoszących się do 
fakturowania elektronicznego. Mają one zostać zachowane, bez szkody dla rozwoju 
krajowych modeli obróbki danych.
1) Dyrektywa przewiduje, że Komisja zleci europejskiemu organowi normalizacyjnemu,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012/WE w 
sprawie normalizacji europejskiej, opracowanie nowej normy europejskiej dla całego 
semantycznego modelu danych w fakturze elektronicznej.
Celem normy europejskiej odnoszącej się do semantycznego modelu danych jest osiągnięcie
zgodności różnych standardów krajowych. Powinno to umożliwić komunikację i 
przyporządkowanie treści faktury (pojęć i ich znaczenia) między poszczególnymi systemami 
fakturowania elektronicznego.
W ten sposób zleceniodawcy i zleceniobiorcy w ramach zamówień publicznych mogliby 
wymieniać się fakturami przy możliwie najniższych kosztach i przy jak najniższym stopniu 
skomplikowania dokumentów.

2) Dyrektywa przewiduje ponadto, że państwa członkowskie w ciągu 48 miesięcy od wejścia
w życie dyrektywy zapewnią, aby instytucje zamawiające i podmioty zamawiające były 
gotowe do przetwarzania faktur elektronicznych odpowiadających normie europejskiej. Przy 
stosowaniu tej normy należy zobowiązać jedynie odbiorcę, aby akceptował i poddawał 
przetwarzaniu fakturę elektroniczną. Wystawca faktury może decydować sam, czy i na 
podstawie jakich standardów wystawi fakturę elektroniczną oraz czy będzie przesyłał fakturę 
papierową.
Państwa członkowskie powinny zaoferować niezbędne wsparcie zarówno instytucjom 
zamawiającym, jak i podmiotom zamawiającym, tak aby mogły stosować nową normę 
europejską. Ponadto trzeba przewidzieć przeprowadzenie działań edukacyjnych, szczególnie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ powinny one skorzystać na ułatwieniach, 
które niesie ze sobą ta dyrektywa.

III: Propozycje poprawek:

Procedura tworzenia nowej normy europejskiej opiera się na rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012/WE w sprawie normalizacji europejskiej. 
Przewiduje ona, że wymogi dotyczące mandatu muszą mieć umocowanie we właściwych 
przepisach dotyczących harmonizacji prawa. Jednak we wniosku dotyczącym dyrektywy nie 
wymieniono merytorycznych wymogów dotyczących tej normy, na podstawie których można 
by przeprowadzić procedurę normalizacyjną. Nie można wymagać od ustawodawcy, aby 
udzielał mandatu bez konkretnych wymogów merytorycznych.
Dlatego istotne elementy faktury elektronicznej zostały sprecyzowane w proponowanym 
obecnie załączniku opierającym się na wymogach wskazanych w dyrektywie VAT.
Ponadto wydaje się, że właściwym terminem na opracowanie normy jest termin 30 miesięcy.

Następnie należy w fazie testowej sprawdzić funkcjonalność i użyteczność normy przez 
użytkowników, w szczególności zaś, czy norma w ogóle działa, czy jest łatwa do 
zastosowania i czy możliwa jest jej implementacja w instytucjach zamawiających i u
podmiotów zamawiających przy niewielkich nakładach finansowych. Ponadto konieczne jest 
uzyskanie zgody państw członkowskich.
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Dopiero wówczas powinno nastąpić opublikowanie normy w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Komisja powinna, w trybie aktu wykonawczego, zostać upoważniona do utrzymywania 
normy w przyszłości, aktualizowania jej i przyporządkowywania do niej odpowiednich 
formatów technicznych.
Termin implementacji dyrektywy powinien być związany z terminem publikacji normy. 
Właściwe wydaje się przy tym ustalenie zróżnicowanych terminów implementacji dla 
centralnych organów rządowych oraz organów zamawiających niższego szczebla, 
odpowiednio 18 i 36 miesięcy, tak aby miały one wystarczająco dużo czasu na dostosowania 
techniczne, organizacyjne i finansowe.


