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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados (por exemplo: 
"ABCD"). As substituições são assinaladas formatando o texto novo em 
itálico e a negrito e suprimindo, ou rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à faturação 
eletrónica nos contratos públicos
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0449), 

– Tendo em conta os artigos 294.º, n.º 2, e 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0208/2013), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de …20131,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de …20132,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os obstáculos às trocas comerciais 
decorrentes da coexistência de diversos 
requisitos legais e normas técnicas no 
domínio da faturação eletrónica, bem como 
da ausência de interoperabilidade, devem 
ser eliminados ou reduzidos. A fim de 
alcançar este objetivo, há que desenvolver 
uma norma europeia comum para o modelo 
de dados semânticos da fatura eletrónica de 
base.

(5) Os obstáculos às trocas comerciais 
decorrentes da coexistência de diversos 
requisitos legais e normas técnicas no 
domínio da faturação eletrónica, bem como 
da ausência de interoperabilidade, devem 
ser eliminados ou reduzidos para as 
operações transfronteiras. A fim de 
alcançar este objetivo, há que desenvolver 
uma norma europeia comum para o modelo 
de dados semânticos dos elementos 
fundamentais da fatura eletrónica de base. 
Essa norma deve apresentar os elementos 
fundamentais da fatura eletrónica e 
garantir a transposição desses mesmos 
elementos fundamentais para as diversas 
normas técnicas, por forma a permitir o 
envio e receção de faturas eletrónicas 
entre sistemas baseados em normas 
técnicas diferentes. Não se pretende que a 
presente norma substitua ou afete as 
normas técnicas nacionais existentes, que 
devem poder continuar a ser utilizadas a 
par da presente norma.

Or. de

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Comissão deve aplicar as disposições 
relevantes do Regulamento (UE) 
n.º 1025/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

(6) A Comissão deve aplicar as disposições 
relevantes do Regulamento (UE) 
n.º 1025/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 



PR\1006820PT.doc 7/28 PE521.724v01-00

PT

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

relativo à normalização europeia3 para 
solicitar ao organismo europeu de 
normalização pertinente que elabore uma 
norma europeia para o modelo de dados 
semânticos dos elementos fundamentais
da fatura eletrónica. No pedido que dirigir 
ao organismo europeu de normalização 
pertinente, a Comissão deve exigir que essa 
norma europeia seja tecnologicamente 
neutra, a fim de evitar qualquer distorção 
da concorrência. Uma vez que as faturas 
eletrónicas podem conter dados pessoais, a 
Comissão deve igualmente exigir que essa 
norma europeia assegure a proteção dos 
dados pessoais em conformidade com a 
Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro de 
1995, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados4. Para além destes 
requisitos mínimos, a Comissão deve 
estabelecer, no pedido que dirigir ao 
organismo europeu de normalização 
pertinente, outros requisitos quanto ao 
conteúdo dessa norma europeia, bem como 
um prazo de 30 meses para a sua adoção.

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

Or. de

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As definições em matéria de 
contratos públicos usadas na presente 
diretiva devem respeitar a legislação 
europeia relativa à adjudicação de 
contratos públicos.
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Or. de

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Essa norma europeia deve definir os 
elementos dos dados semânticos relativos, 
nomeadamente, aos dados 
complementares sobre o vendedor e o 
comprador, os identificadores de 
processo, os atributos da fatura, as 
informações relativas ao objeto da fatura, 
as informações relativas à entrega, os 
dados e condições relativos ao pagamento. 
Os elementos fundamentais de uma fatura 
eletrónica devem respeitar a Diretiva 
2006/112/CE do Conselho1 e fazer parte 
integrante de toda e qualquer fatura 
eletrónica. A emissão de faturas será 
assim mais clara e uniforme.
_________________
1 Diretiva 2006/112/CE do Conselho, 
de 28 de Novembro de 2006, relativa ao 
sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado (JO L 347 de 11.12.2006, 
p. 1).

Or. de

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A norma europeia para o modelo de 
dados semânticos da fatura eletrónica de 
base deve ser concebida com base nas 
atuais especificações, incluindo 

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

incluindo nomeadamente as desenvolvidas 
por organizações europeias ou 
internacionais como o CEN (CWA 16356 e 
CWA 16562), a ISO (fatura financeira com 
base na metodologia da norma ISO 20022) 
e a UN/CEFACT Cross-Industry Invoice 
(CII v. 2.0, NDR 2.0 e CCTS 2.01). Não 
deve requerer assinaturas eletrónicas. Deve 
igualmente ser compatível com as normas 
existentes para os pagamentos a fim de 
permitir o processamento automático dos 
pagamentos.

Or. de

Justificação

O objetivo da diretiva é permitir a interoperabilidade das normas utilizadas ao nível 
nacional. A interconexão permitida pela presente norma deve assegurar que todas as normas 
já existentes e futuras sejam harmonizadas.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Após a adoção da nova norma 
europeia de acordo com os procedimentos 
europeus no domínio da normalização, a 
Comissão deve testá-la na prática. 
Durante esta fase experimental, a 
Comissão deve especificar e analisar a 
aplicação da norma. A Comissão deve 
prestar particular atenção à facilidade de 
utilização e à viabilidade da norma e 
avaliar os custos da sua implementação. 
Poderá desse modo apoiar a aplicação da 
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norma pelas autoridades e entidades 
adjudicantes.

Or. de

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A fim de permitir que as pequenas e 
médias empresas possam também 
beneficiar da emissão de faturas 
eletrónicas na adjudicação de contratos 
públicos, a norma europeia deve ser 
compreensível, acessível e de fácil 
aplicação. Os Estados-Membros devem ter 
esse facto em conta durante a fase de 
implementação e prestar a ajuda 
necessária tanto às autoridades e 
entidades adjudicantes como aos 
fornecedores, de modo a permitir a 
utilização da nova norma europeia. Além 
disso, devem ser previstas ações de 
formação especialmente destinadas às 
pequenas e médias empresas.

Or. de

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) A Comissão deve garantir que 
nenhuma norma seja especificamente 
criada para aplicação exclusiva na 
adjudicação de contratos públicos, de 
modo a permitir igualmente a sua 
utilização por parte de operadores 
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económicos privados nas suas relações 
comerciais mútuas.

Or. de

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Quando a norma europeia elaborada 
pelo organismo europeu de normalização 
pertinente satisfizer os requisitos contidos 
no pedido da Comissão, as referências 
dessa norma europeia devem ser 
publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia.

(8) Quando a norma europeia elaborada 
pelo organismo europeu de normalização 
pertinente satisfizer os requisitos contidos 
no pedido da Comissão e tiver sido 
aprovada pelo Conselho, a Comissão deve
providenciar a publicação das referências 
dessa norma europeia no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. de

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A norma a desenvolver deve 
garantir a interoperabilidade das 
aplicações baseadas nas normas técnicas 
existentes. A fim de garantir a adaptação 
aos progressos técnicos, devem ser 
concedidos à Comissão poderes para 
adotar medidas no sentido de manter e 
conservar a norma europeia e permitir a 
transposição dos formatos técnicos 
adequados.

Or. de
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Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) As autoridades e entidades adjudicantes 
devem ter a capacidade de processar as
faturas eletrónicas que satisfaçam essa 
norma comum europeia. Após o termo do 
período de implementação previsto na 
presente diretiva, nenhuma recusa poderá 
ser justificada alegando o incumprimento 
de outros requisitos técnicos (por exemplo, 
requisitos específicos nacionais ou 
setoriais). Não são abrangidos por esta 
disposição outros motivos de recusa 
obrigatória (por exemplo, por razões 
contratuais).

Or. de

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Só as faturas emitidas e transmitidas num formato eletrónico estruturado permitem o ganho 
de eficiência pretendido, uma vez que podem ser processadas de forma completamente 
automática.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) «Modelo de dados semânticos»: um 
conjunto estruturado e logicamente inter-
relacionado de termos e significados que 
especificam o conteúdo que é objeto de 
intercâmbio nas faturas eletrónicas;

(2) «Modelo de dados semânticos»: um 
conjunto estruturado e logicamente inter-
relacionado de termos e seus significados,
que representam o conteúdo dos elementos 
fundamentais das faturas eletrónicas;

Or. de

Justificação

Um modelo de dados semânticos é uma representação abstrata de determinados conteúdos e 
relações. No caso presente, o modelo de dados semânticos deve especificar o conteúdo e 
significado dos conceitos utilizados numa fatura eletrónica (sobretudo os elementos 
fundamentais). Isto permite ao emissor e ao recetor perceberem e interpretarem 
imediatamente os conceitos correspondentes e os seus conteúdos, transmitindo-os por meio 
de um processo computorizado de leitura ótica.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Fatura eletrónica de base»: um 
subconjunto das informações contidas
numa fatura eletrónica que é essencial
para permitir a interoperabilidade 
transfronteiras, incluindo as informações 
necessárias para assegurar a conformidade 
legal.

(3) «Elementos fundamentais de uma 
fatura eletrónica»: os elementos 
fundamentais que devem 
obrigatoriamente fazer parte de uma 
fatura eletrónica e que são essenciais para 
permitir a interoperabilidade 
transfronteiras, incluindo as informações 
necessárias para assegurar a conformidade 
legal.

Or. de

Justificação

Devem ser previstos elementos fundamentais obrigatórios de acordo com a Diretiva do IVA 
2006/112/CE, que devem fazer parte integrante de toda e qualquer fatura eletrónica. A 
emissão de faturas será assim mais clara e uniforme e os elementos fundamentais 
constituirão a base da nova norma europeia.
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Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Adaptação necessária às medidas em matéria de aplicação, que seguem um plano escalonado 
no tempo.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Adaptação necessária às medidas em matéria de aplicação, que seguem um plano escalonado 
no tempo.

Alteração 19

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

A Comissão deve solicitar ao organismo 
europeu de normalização pertinente a 
elaboração de uma norma europeia para o 
modelo de dados semânticos da fatura 
eletrónica de base.

A Comissão deve solicitar ao organismo 
europeu de normalização pertinente a 
elaboração de uma norma europeia para o 
modelo de dados semânticos dos elementos 
fundamentais da fatura eletrónica. A 
Comissão concede para tal ao organismo 
de normalização um prazo de 30 meses.

Or. de

Justificação

De acordo com o regulamento de normalização 1025/20012/CE, a Comissão é obrigada a 
conceder ao organismo europeu de normalização um prazo para a adoção da norma por ela 
encomendada.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Este número é aqui suprimido, para ser reintroduzido no artigo 3.º-A.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Quando o organismo europeu de 
normalização responsável tiver concluído 
o modelo de dados semânticos dos 
elementos fundamentais de uma fatura 
eletrónica, a Comissão, depois de verificar 
a conformidade do mesmo com o seu 
pedido, deve testar a aplicação prática da 
norma no prazo de seis meses. Depois de 
concluído o procedimento de ensaio, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, no prazo de um 
mês, um relatório do ensaio.

Or. de

Justificação

O legislador não pode aprovar a aplicação obrigatória de uma norma europeia sem que o 
conteúdo e funcionalidade da mesma tenham sido previamente testados. É, por isso, 
necessária uma fase de ensaio, durante a qual seja testada a sua viabilidade e facilidade de 
utilização.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve, por meio de um ato de 
execução, submeter a norma europeia à 
aprovação dos Estados-Membros, nos 
termos do artigo 5.º-A da presente 
diretiva, quando:
a) tiver verificado, nos termos do artigo 
3.º, n.º 1, parágrafo 3, que a norma 
europeia é conforme com o seu pedido 
original; e
b) o resultado satisfaz os critérios de 
ensaio previamente estabelecidos.

Or. de
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Justificação

Antes da introdução vinculativa da nova norma europeia, deve ser concedida aos Estados-
Membros a possibilidade de a aprovarem, uma vez que os requisitos para a elaboração da 
norma apresentados na presente diretiva não estão especificados de forma suficientemente 
concreta. Essa possibilidade deve ser garantida por meio de um ato de execução.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Após a aprovação pelos Estados-
Membros da norma europeia elaborada na 
sequência do pedido referido no n.º 1, a 
Comissão deve providenciar a publicação 
da referência a essa norma europeia no 
Jornal Oficial da União Europeia 

Or. de

Justificação

A Comissão não publica no Jornal Oficial mas providencia a publicação.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Requisitos da norma

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

Or. de
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Justificação

Recuperação do artigo 3.º, n.º 1, parágrafo 2.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

2. A norma europeia que estabelece o 
modelo semântico de dados dos elementos 
fundamentais da fatura eletrónica deve 
incluir, pelo menos, os requisitos 
enumerados no Anexo.

Or. de

Justificação

Contrariamente ao que prevê o Regulamento (UE) n.º 1025/2012, relativo à normalização, 
para a legislação de harmonização da União, a proposta de diretiva não inclui quaisquer 
requisitos sobre o conteúdo da norma. Não é razoável para o legislador aprovar um mandato 
cujo conteúdo não esteja definido no ato de base.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-C
Manutenção e desenvolvimento da norma 

europeia
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos de execução no sentido de 
manter e desenvolver a norma europeia 
para o modelo de dados semânticos dos 
elementos fundamentais da fatura 
eletrónica e de permitir a transposição dos 
formatos técnicos adequados para o 
modelo de dados semânticos e a sua 
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compatibilidade com o mesmo.
Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 5.º-A, n.º 2.

Or. de

Justificação

Deve ficar garantido que, também no futuro, a norma europeia se mantenha conforme aos 
progressos técnicos e jurídicos e que seja especificada a transposição de formatos técnicos.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades e entidades adjudicantes 
recebam e processem faturas eletrónicas 
que sejam conformes com a norma 
europeia cuja referência tenha sido 
publicada nos termos do artigo 3.º, n.º 2, 
desde que não existam motivos de recusa.

Or. de

Justificação

Deve ficar garantida a obrigatoriedade de as autoridades e entidades adjudicantes aceitarem 
e processarem faturas eletrónicas. Esta disposição não se aplica, obviamente, se existirem 
motivos de recusa, por exemplo, de natureza contratual.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva é aplicável sem 
prejuízo do disposto na Diretiva 
2006/112/CE.

Suprimido
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Or. de

Justificação

A redação escolhida não é clara. Deveria referir-se mais concretamente qual das disposições 
legais é aqui prioritária, uma vez que o artigo em questão contradiz ambas. A referência 
genérica à Diretiva do IVA consta já dos considerandos.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Disposições de execução

1. A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1.
2. Caso se faça referência ao presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
____________
1 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
as regras e os princípios gerais relativos 
aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão 
(JO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

Or. de

Justificação

Adaptação à introdução dos atos de execução.

Alteração 30

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

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

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

Or. de

Justificação

Muitas autoridades e entidades adjudicantes de contratos públicos não dispõem ainda de 
sistemas eletrónicos de emissão de faturas. A aplicação da diretiva torna necessária uma 
adaptação e coordenação dos procedimentos e soluções TI internas em diversos setores. O 
prazo de aplicação deve levar esse facto em consideração.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

Após a publicação da norma europeia nos 
termos do artigo 3.º, n.º 2, as autoridades 
governamentais centrais dispõem de um 
prazo de 18 meses e as autoridades e 
entidades adjudicantes subcentrais de um 
prazo de 36 meses para dar cumprimento 
a essa obrigação.

Or. de

Justificação

O prazo para a aplicação pelos Estados-Membros deve ser estabelecido em função da 
publicação da norma e não da publicação da diretiva. Além disso, o prazo deve ser diferente 
para as autoridades governamentais centrais e para as autoridades e entidades adjudicantes 
subcentrais. Às últimas deve ser concedido um prazo mais prolongado para a integração e 
aplicação da nova norma, de modo a terem tempo suficiente para as adaptações internas em 
matéria de organização e finanças.
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Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve analisar os efeitos da 
presente diretiva sobre o Mercado Interno e 
sobre a adoção da faturação eletrónica nos 
contratos públicos, e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2020.

Or. de

Justificação

Afigura-se razoável antecipar a análise dos resultados.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Anexo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo
Requisitos do modelo semântico de dados:

elementos fundamentais da fatura 
eletrónica

1. A data de emissão;
2. O número sequencial, baseado numa 
ou mais séries, que identifique a fatura de 
forma unívoca;
3. O número de identificação para efeitos 
do IVA, referido no artigo 214.º da 
Diretiva 2006/112/CE, ao abrigo do qual o 
sujeito passivo efetuou a entrega de bens 
ou a prestação de serviços;
4. O número de identificação para efeitos 
do IVA do adquirente ou destinatário, 
referido no artigo 214.º da Diretiva 
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2006/112/CE, ao abrigo do qual foi 
efetuada uma entrega de bens ou uma 
prestação de serviços pela qual aquele 
seja devedor do imposto ou uma entrega 
de bens referida no artigo 138.º da 
Diretiva 2006/112/CE;
5. O nome e o endereço completo do 
sujeito passivo e do adquirente ou 
destinatário;
6. A quantidade e natureza dos bens 
entregues ou a extensão e natureza dos 
serviços prestados;
7. A data em que foi efetuada ou 
concluída a entrega de bens ou a 
prestação de serviços ou data em que foi 
efetuado o pagamento por conta, referido 
nos pontos 4 e 5 do artigo 220.º da 
Diretiva 2006/112/CE na medida em que 
seja possível determinar data certa 
diferente da data de emissão da fatura;
8. O valor tributável para cada taxa ou 
isenção, o preço unitário líquido de IVA, 
bem como os abatimentos e outros bónus 
eventuais, se não estiverem incluídos no 
preço unitário;
9. A taxa de IVA aplicável;
10. O montante do IVA a pagar, salvo em 
caso de aplicação de um regime especial 
para o qual a Diretiva 2006/112/CE 
exclua esse tipo de menção;
11. Em caso de isenção, ou quando o 
adquirente ou destinatário for devedor do 
imposto: a referência à disposição 
aplicável da presente diretiva, ou à 
disposição nacional correspondente, ou 
qualquer outra menção indicando que a 
entrega de bens ou a prestação de serviços 
beneficia de isenção ou está sujeita a 
autoliquidação;
12. Em caso de entrega de meios de 
transporte novos efetuada nas condições 
previstas no n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 
do artigo 138.º: os dados elencados no
artigo 2.º, n.º 2, alínea b), da Diretiva 
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2006/112/CE;
13. Em caso de aplicação do regime 
especial das agências de viagens: a 
referência ao artigo 306.º da Diretiva 
2006/112/CE ou às disposições nacionais 
correspondentes ou qualquer outra 
menção indicando que foi aplicado este 
regime;
14. Em caso de aplicação de um dos 
regimes especiais aplicáveis no domínio 
dos bens em segunda mão, dos objetos de 
arte e de coleção e das antiguidades: a 
referência aos artigos 313.º, 326.º ou 333.º 
da Diretiva 2006/112/CE ou às 
disposições nacionais correspondentes ou 
qualquer outra menção indicando que foi 
aplicado este regime;
15. Quando o devedor do imposto for um 
representante fiscal na aceção do artigo 
204.º da Diretiva 2006/112/CE: o número 
de identificação para efeitos do IVA nos 
termos do artigo 214.º da Diretiva 
2006/112/CE, o nome completo e o 
endereço do representante fiscal.

Or. de

Justificação

Adaptação à introdução de um conjunto de requisitos essenciais para a norma europeia.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I: Introdução:
A presente proposta de diretiva tem como objetivo permitir a interoperabilidade da faturação 
eletrónica em contratos públicos. Este objetivo deve ser expressamente aprovado. 
Esta medida representa mais um passo importante em direção a uma administração pública 
sem papel. A utilização da faturação eletrónica na adjudicação de contratos públicos, assim 
como a promoção dos procedimentos eletrónicos de adjudicação em geral, devem ser 
apoiadas. O Parlamento Europeu, na sua Resolução de 20 de abril de 2012, chamou a atenção 
para a fragmentação do mercado que resulta do número crescente de regras nacionais em 
matéria de faturação eletrónica, assim como para a necessidade de soluções de 
interoperabilidade para a faturação eletrónica. O Conselho Europeu salientou igualmente nas 
suas conclusões atuais a importância e urgência de levar avante um mercado interno digital 
acessível, o que inclui também a faturação eletrónica na adjudicação de contratos públicos.

Nos diversos Estados-Membros da UE existem inúmeras normas para a faturação eletrónica 
que são incompatíveis entre si; este facto conduz a problemas no intercâmbio transfronteiras 
de faturas, nomeadamente no quadro da adjudicação de contratos públicos. Muitos Estados-
Membros e também algumas grandes empresas desenvolveram já soluções técnicas baseadas 
em normas próprias ou nacionais, que, no entanto, não são compatíveis com as de outros 
Estados-Membros.

Os diferentes e numerosos requisitos, normas, redes e disposições em matéria de faturação 
eletrónica representam para as empresas uma complexidade e incerteza jurídica excessivas, 
uma vez que nunca podem ter a certeza de que uma fatura eletrónica será aceite num outro 
Estado-Membro. A ausência de uma norma europeia comum obriga as empresas a recorrer a 
uma norma diferente para cada mercado, o que aumenta os custos de exploração e tem como 
resultado preços mais elevados.

II: Diretiva:

As dificuldades existentes constituem barreiras à entrada no mercado que devem ser 
eliminadas. Devido ao défice de interoperabilidade, as empresas preferem não participar em 
contratos públicos transfronteiras, o que reduz a concorrência e afeta o funcionamento do 
mercado interno.

A diversidade de soluções técnicas dos Estados-Membros vem ainda agravar o problema da 
interoperabilidade. O objetivo da presente proposta de diretiva, com base jurídica no artigo 
114.º do TFUE, de resolver o problema da interoperabilidade na faturação eletrónica 
transfronteiras através da criação de uma norma europeia, representa uma medida adequada 
para facilitar a faturação eletrónica transfronteiras. Uma vez que a diretiva não prescreve uma 
norma europeia vinculativa, prevendo em vez disso uma interconexão das normas nacionais 
através da nova norma, e que a interoperabilidade não pode ser conseguida a nível nacional, 
deve também ser tido em conta o princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade.

A diretiva não prevê uma harmonização plena dos sistemas nacionais de faturação eletrónica. 
Estes devem continuar a existir e o desenvolvimento de modelos de dados nacionais não deve 
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ser afetado.
1) A diretiva prevê que a Comissão, de acordo com o Regulamento 1025/2012/CE relativo à 
normalização, solicite ao organismo europeu de normalização a elaboração de uma nova 
norma europeia para um modelo de dados semânticos para a faturação eletrónica.

O objetivo da norma europeia para um modelo de dados semânticos é o de harmonizar as 
diferentes normas nacionais. Será, assim, possível a comunicação e transposição do conteúdo 
da fatura (conceitos e seu significado) entre os diversos sistemas de faturação eletrónica.
Deste modo, as autoridades adjudicantes e os contratantes intervenientes em contratos 
públicos poderão trocar faturas ao menor custo possível e com o menor grau de complexidade 
possível.

2) A diretiva prevê ainda que os Estados-Membros garantam que 48 meses após a sua entrada 
em vigor as autoridades e entidades adjudicantes estejam em condições de processar faturas 
eletrónicas conformes com a norma europeia. A aplicação da norma deve, no entanto, obrigar 
apenas os recetores a aceitar e processar faturas eletrónicas. O emissor da fatura continua a ter 
a liberdade de decidir se emite uma fatura eletrónica e de acordo com que norma, ou se 
prefere enviá-la em papel.

Os Estados-Membros devem prestar às autoridades e entidades adjudicantes todo o apoio 
necessário à utilização da nova norma europeia. Devem, além disso, ser previstas ações de 
formação para as empresas, sobretudo para as PME, que devem poder beneficiar da 
simplificação proporcionada pela presente diretiva.

III: Alterações propostas:

O processo de desenvolvimento da nova norma europeia é regido pelo Regulamento 
1025/2012/UE relativo à normalização. Este prevê que os requisitos do mandato sejam 
definidos de acordo com as disposições jurídicas da União em matéria de harmonização. A 
proposta de diretiva, porém, não apresenta quaisquer requisitos em termos de conteúdo da 
norma, com base nos quais possa ser conduzido o processo de normalização. Não é razoável 
para o legislador aprovar um mandato na ausência de requisitos concretos relativamente ao 
seu conteúdo. 
Assim, os elementos fundamentais da fatura eletrónica são especificados no novo anexo 
introduzido, de acordo com as disposições da Diretiva do IVA.
Parece, além disso, razoável estabelecer um prazo de 30 meses para a elaboração da norma.

Subsequentemente, a viabilidade e a operacionalidade da norma deverão ser testadas durante 
uma fase experimental, sobretudo para verificar se funciona, se é de fácil utilização e se pode 
ser implementada pelas autoridades e entidades adjudicantes a custos reduzidos. É, além 
disso, necessário obter o acordo dos Estados-Membros.

Só nessa altura se deverá proceder à publicação da norma no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Devem ser concedidos à Comissão poderes para no futuro, por meio de atos de execução, 
manter e conservar a norma e especificar a sua transposição para formatos técnicos 
adequados.
O prazo para a aplicação da diretiva deve ser estabelecido em função da publicação da norma. 
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A fim de garantir tempo suficiente para as necessárias adaptações de ordem técnica, 
organizativa e financeira, afigura-se conveniente prever um prazo de aplicação diferenciado 
de 18 meses para as autoridades governamentais centrais e de 36 meses para as autoridades e 
entidades adjudicantes subcentrais.


