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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
doreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice 
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0449), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0208/2013), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din...20131,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...20132,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-
0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Obstacolele în calea comerțului care 
decurg din coexistența mai multor cerințe 
juridice și standarde tehnice referitoare la 
facturile electronice, precum și din lipsa 
interoperabilității ar trebui eliminate sau 
reduse. În vederea atingerii acestui 
obiectiv, ar trebui elaborat un standard 
european comun pentru modelul de date 
semantic al facturii electronice de bază.

(5) Obstacolele în calea comerțului care 
decurg din coexistența mai multor cerințe 
juridice și standarde tehnice referitoare la 
facturile electronice, precum și din lipsa 
interoperabilității ar trebui eliminate sau 
reduse în cazul transportului 
transfrontalier. În vederea atingerii acestui 
obiectiv, ar trebui elaborat un standard 
european comun pentru modelul de date 
semantic al elementelor esențiale ale
facturii electronice. Acest standard ar 
trebui să prezinte elementele esențiale ale 
facturii electronice și ar trebui să asigure 
corelarea acestora cu diferitele standarde 
tehnice, astfel încât să permită  
transmiterea și recepționarea de facturi 
electronice între sisteme cu standarde 
tehnice diferite. Standardele tehnice 
naționale existente nu ar trebui înlocuite 
de acest nou standard, și nici afectate de 
acesta, putând fi aplicate în paralel.

Or. de

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

europene relevante un proiect de standard 
european pentru modelul de date semantic 
al elementelor esențiale ale facturii 
electronice. În cererea sa către organizația 
de standardizare europeană relevantă, 
Comisia ar trebui să solicite ca un astfel de 
standard european să fie neutru din punct 
de vedere tehnologic, pentru a evita orice 
denaturare a concurenței. Întrucât facturile 
electronice pot conține date cu caracter 
personal, Comisia ar trebui să solicite, de 
asemenea, ca un astfel de standard 
european să garanteze protecția datelor cu 
caracter personal în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
1995 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date4. Pe lângă aceste cerințe 
minime, Comisia ar trebui să stabilească, la 
cererea organizației de standardizare 
europene relevante, cerințe suplimentare cu 
privire la conținutul unui astfel de standard 
european și un termen-limită de 30 de luni
pentru adoptarea acestuia.

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

Or. de

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Definițiile conceptelor în materie de 
achiziții publice din această directivă ar 
trebui să se conformeze legislației 
europene în domeniul achizițiilor publice.  
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Or. de

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Un standard european ar trebui să 
definească elementele de date semantice 
referitoare, în special, la datele 
complementare ale vânzătorului și 
cumpărătorului, identificatorii de proces, 
atributele facturii, detaliile privind 
elementele facturii, informațiile privind 
livrarea, detaliile și termenii plății. 
Elementele esențiale ale facturii 
electronice ar trebui să fie conforme cu 
Directiva 2006/112/CE1 a Consiliului și să 
figureze pe fiecare factură electronică.   
Facturarea va fi astfel mai clară și mai 
uniformă.
_________________
1Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 
28 noiembrie 2006 privind sistemul 
comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 
L 347, 11.12.2006, p. 1).

Or. de

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Standardul european pentru modelul de 
date semantic al facturii electronice de 
bază ar trebui să se bazeze pe specificații 
existente, inclusiv, în special, cele 
elaborate de organizații europene sau 
internaționale precum CEN (CWA 16356 

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

(CWA 16356 -MUG și CWA 16562-CEN 
BII), ISO (factură financiară bazată pe 
metodologia ISO 20022) și ONU/CEFACT
(CII v. 2.0, NDR 2.0 și CCTS 2.01).
Acesta nu ar trebui să necesite semnături 
electronice. De asemenea, acesta ar trebui 
să fie compatibil cu standardele existente 
privind plățile astfel încât să permită 
prelucrarea automată a plăților.

Or. de

Justificare

Scopul acestei directive este acela de a permite interoperabilitatea standardelor naționale în 
vigoare.  Corelarea standardelor existente prin intermediul noului standard european ar 
trebui să asigure armonizarea tuturor standardelor existente și viitoare. 

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) După adoptarea noului standard 
european în conformitate cu procedura de 
standardizare europeană, Comisia ar 
trebui să supună standardul la un test 
practic. În cadrul acestei faze de testare, 
Comisia ar trebui să definească și să 
verifice modul de aplicare a standardului. 
În acest sens, Comisia ar trebui să aibă în 
vedere în special ușurința de utilizare și 
utilitatea practică a acestuia și să evalueze 
eventualele costuri pentru punerea sa în 
aplicare. Aceste măsuri ar trebui să 
favorizeze aplicarea standardului de către 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante.  
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Or. de

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Pentru ca și întreprinderile mici și 
mijlocii să poată beneficia de facturarea 
electronică în cadrul achizițiilor publice, 
standardul european ar trebui să fie ușor 
de înțeles, de utilizat și de aplicat. Statele 
membre ar trebui să aibă în vedere aceste 
elemente în cadrul punerii în aplicare a 
standardului și să ofere sprijinul necesar 
atât autorităților contractante și entităților 
contractante, cât și furnizorilor, pentru ca 
noul standard european să poată fi folosit.  
În plus, ar trebui prevăzute acțiuni de 
formare, în special pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. 

Or. de

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) Comisia ar trebui să se asigure că nu 
se va elabora niciun standard specific 
care să se aplice exclusiv domeniului de 
achiziții publice, pentru a permite 
aplicarea și în cazul operatorilor 
economici privați în cadrul relațiilor lor 
comerciale. 

Or. de
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care standardul european 
elaborat de organizația de standardizare 
europeană relevantă îndeplinește cerințele 
cuprinse în cererea Comisiei, trimiterile la 
un astfel de standard european ar trebui să 
fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(8) În cazul în care standardul european 
elaborat de organizația de standardizare 
europeană relevantă îndeplinește cerințele 
cuprinse în cererea Comisiei și a fost 
aprobat de Consiliu, Comisia ar trebui să 
procedeze la publicarea trimiterilor la un 
astfel de standard european în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. de

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Standardul ce urmează a fi elaborat 
ar trebui să garanteze interoperabilitatea 
utilizărilor care se bazează pe standarde 
tehnice existente. Pentru a garanta 
adaptarea standardului la evoluțiile 
tehnice, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să ia măsuri pentru a 
menține și a actualiza standardul 
european și pentru a permite corelarea 
formatelor tehnice corespunzătoare.  

Or. de

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante ar trebui să poată prelucra 
facturi electronice care respectă un astfel 
de standard european comun. După 
expirarea termenului de punere în 
aplicare, prevăzut în prezenta directivă, 
nicio factură electronică nu ar trebui 
refuzată pe motiv de neconformitate cu 
alte cerințe tehnice (de exemplu, cerințe 
specifice naționale sau sectoriale). Aceasta 
nu va avea nicio incidență asupra altor 
motive imperative de refuz (de exemplu 
din motive contractuale).

Or. de

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Pentru a permite autorităților 
contractante și entităților contractante să ia 
măsurile tehnice necesare, în urma 
instituirii standardului european, pentru 
respectarea dispozițiilor prezentei 
directive, se justifică un termen de 
transpunere de 18 de luni pentru autorități 
guvernamentale centrale și 36 de luni 
pentru autoritățile contractante și 
entitățile contractante regionale și locale 
de la publicarea standardului.

Or. de

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Numai facturile care au fost eliberate și transmise într-un format electronic structurat permit 
realizarea beneficiilor scontate, întrucât acestea pot fi prelucrate în întregime în mod 
automat.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „model de date semantic” înseamnă un 
set de termeni și semnificații structurat și 
interconectat în mod logic, care precizează

2. „model de date semantic” înseamnă un 
set de termeni și de semnificații ale 
acestora, structurat și interconectat în mod 
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conținutul schimbat în facturile
electronice;

logic, care redă conținutul elementelor 
esențiale ale facturilor electronice;

Or. de

Justificare

Un model de date semantic este o reprezentare abstractă a anumitor conținuturi și anexe. În 
cazul de față, modelul de date semantic ar trebui să precizeze conținutul și semnificația 
termenilor utilizați într-o factură electronică (în special elementele esențiale). Acest lucru 
permite emitentului și beneficiarului să înțeleagă și să interpreteze termenii respectivi și 
conținutul acestora, transmițându-i printr-o procedură computerizată  care poate fi citită 
automat.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „factură electronică de bază” înseamnă
un subansamblu de informații cuprins în 
factura electronică, care este esențial
pentru a permite interoperabilitatea 
transfrontalieră, inclusiv informațiile 
necesare pentru a asigura respectarea 
legislației;

3. „elementele esențiale ale facturii 
electronice” înseamnă elementele esențiale
care trebuie cuprinse în factura electronică
și care sunt indispensabile pentru a 
permite interoperabilitatea transfrontalieră, 
inclusiv informațiile necesare pentru a 
asigura respectarea legislației;

Or. de

Justificare

Conform Directivei 2006/112/CE privind TVA, ar trebui să fie prevăzute elemente esențiale 
obligatorii care să figureze pe orice factură electronică.   Facturarea devine astfel mai clară 
și mai uniformă, elementele esențiale reprezentând baza noului standard european.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Adaptare necesară la dispozițiile privind punerea în aplicare eșalonat.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Adaptare necesară la dispozițiile privind punerea în aplicare eșalonat.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia solicită organizației de 
standardizare europene relevante să 
elaboreze un standard european pentru 
modelul de date semantic al facturii 
electronice de bază.

Comisia solicită organizației de 
standardizare europene relevante să 
elaboreze un standard european pentru 
modelul de date semantic al elementelor 
esențiale ale facturii electronice. În acest 
sens, Comisia acordă organizației de 
standardizare un termen de 30 de luni.

Or. de
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Justificare

În conformitate cu Regulamentul 1025/20012/CE privind standardizarea, Comisia este 
obligată să impună organizației europene de standardizare un termen pentru adoptarea 
standardului pe care aceasta l-a elaborat sub îndrumarea Comisiei.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Eliminarea paragrafului și reintroducerea acestuia la articolul 3a.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Odată ce organizația de standardizare 
europeană relevantă a finalizat 
elaborarea standardului european pentru 
modelul de date semantic al elementelor 
esențiale ale facturii electronice, iar 
Comisia a verificat conformitatea acestuia 
cu solicitarea, Comisia testează 
aplicabilitatea standardului în termen de 
6 luni. În termen de o lună de la 
încheierea procedurii de testare, Comisia 
prezintă un raport de încercare 
Parlamentului European și Consiliului. 
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Or. de

Justificare

Un organ legislativ nu este în măsură să aprobe aplicarea forțată a unui standard european 
al cărui conținut și al cărei funcționalitate nu au făcut obiectul unei verificări prealabile. Din 
acest motiv, trebuie să fie prevăzută și o fază de testare care să verifice utilitatea practică și 
ușurința de utilizare.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conform procedurii prevăzute la articolul 
5a din prezenta directivă, Comisia 
prezintă standardul european statelor 
membre spre aprobare în cadrul unui act 
de punere în aplicare, de îndată ce: 
(a) a constatat, conform articolului 3 
alineatul (1) paragraful (3), că standardul 
european corespunde cu solicitarea sa 
inițială și 
(b) rezultatul corespunde cu criteriile de 
probă stabilite în prealabil.

Or. de

Justificare

Înainte de introducerea obligatorie a noului standard european, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a-și exprima acordul cu privire la acesta, întrucât cerințele privind 
elaborarea standardului, enunțate în prezenta propunere de directivă, nu sunt explicitate 
suficient de concret. Această posibilitate ar trebui garantată printr-un act de punere în 
aplicare.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

membre a standardului european elaborat 
ca urmare a solicitării menționate la 
alineatul (1), Comisia procedează la
publicarea trimiterii la standardul 
european respectiv în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. de

Justificare

Comisia nu publică ea însăși trimiterea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ci 
procedează la publicarea acesteia.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Cerințe legate de standard

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

Or. de

Justificare

Copiat de la articolul 3 alineatul (1) paragraful (2).

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardul european care stabilește 
modelul de date semantic pentru 
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elementele esențiale ale facturii 
electronice include cel puțin cerințele 
prezentate în anexă. 

Or. de

Justificare

Contrar dispozițiilor Regulamentului 1025/2012/CE privind standardizarea pentru legislația 
de armonizare a Uniunii, propunerea de directivă nu prevede nicio cerință cu privire la 
conținutul standardului.  Un organ legislativ nu poate accepta să aprobe un mandat al cărui 
conținut nu este stabilit printr-un act legislativ de bază.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3c
Actualizarea și dezvoltarea standardului 

european
Comisia este împuternicită să adopte acte 
de punere în aplicare în vederea 
menținerii și actualizării standardului 
european pentru modelul de date 
semantic al elementelor esențiale ale 
facturii electronice și să permită corelarea 
formatelor tehnice corespunzătoare la 
modelul de date semantic și 
compatibilitatea cu acesta. 
Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 5a 
alineatul (2).

Or. de

Justificare

Ar trebui să se garanteze că standardul european se va adapta și în viitor evoluțiilor 
tehnologice și juridice și că corelarea formatelor tehnice este precizată.
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Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante acceptă și prelucrează facturi 
electronice care respectă standardul 
european a cărui trimitere a fost publicată 
în temeiul articolului 3 alineatul (2), atât 
timp cât nu există motive de refuz.

Or. de

Justificare

Trebuie să se garanteze că autoritățile contractante și entitățile contractante acceptă și 
prelucrează facturi electronice. Acest lucru nu se aplică, în mod evident, în cazul în care 
există motive de refuz, de exemplu motive contractuale.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dispozițiilor Directivei 2006/112/CE.

eliminat

Or. de

Justificare

Formularea aleasă nu este clară. Ar fi mai indicat să se precizeze în mod concret, la articolul 
în cauză care indică o contradicție între cele două acte juridice, care dintre acestea are
prioritate. Referința generală la Directiva privind TVA este preluată în considerente.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Norme de  aplicare

(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Comitetul respectiv este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 
al Parlamentului European și al 
Consiliului1.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
____________
1Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. de

Justificare

Adaptare la introducerea actelor de punere în aplicare.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Justificare

Multe autorități contractante și entități contractante nu folosesc încă un sistem de facturare 
electronică. Transpunerea directivei face ca  adaptarea și armonizarea procedurilor interne 
și a soluțiilor informatice să fie necesare în diferite domenii. Perioada de punere în aplicare 
ar trebui să țină cont de aceasta.

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile guvernamentale centrale și 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante regionale și locale au la 
dispoziție 18 și respectiv 36 de luni de la 
publicarea standardului european, 
conform articolului 3 alineatul (2), pentru 
a îndeplini această obligație.

Or. de

Justificare

Termenul limită pentru transpunerea standardului de către statele membre ar trebui să fie 
condiționat de publicarea acestuia și nu de publicarea directivei. În plus, trebuie să existe o 
diferență între termenul pentru transpunere acordat autorităților guvernamentale centrale și 
cel acordat autorităților contractante și entităților contractante regionale și locale. Acestea 
din urmă trebuie să beneficieze de o perioadă mai lungă pentru a integra și a aplica noul 
standard, astfel încât să dispună de suficient timp pentru ajustările interne, organizatorice și 
financiare.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

la 30 iunie 2020.

Or. de

Justificare

Ar fi de dorit să se devanseze data examinării.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Anexa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă
Cerințe legate de modelul de date 

semantic: elementele esențiale ale facturii 
electronice

1. data emiterii;
2. un număr de ordine, bazat pe una sau 
mai multe serii, care identifică în mod 
unic factura;
3. numărul de identificare în scopuri de 
TVA prevăzut la articolul 214 din 
Directiva 2006/112/CE, pe baza căruia 
persoana impozabilă a livrat bunurile sau 
a prestat serviciile;
4. numărul de identificare în scopuri de 
TVA, prevăzut la articolul 214 din 
Directiva 2006/112/CE, pe baza căruia 
clientul a beneficiat de o livrare de bunuri 
sau o prestare de servicii pentru care are 
obligația de a plăti TVA sau a beneficiat 
de o livrare de bunuri, astfel cum este 
prevăzută la articolul 138 din Directiva 
2006/112/CE;
5. numele și adresa complete ale 
persoanei impozabile și ale clientului;
6. cantitatea și natura bunurilor livrate 
sau volumul și natura serviciilor prestate;
7. data la care s-a efectuat sau încheiat 
livrarea de bunuri sau prestarea de 
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servicii sau data la care s-a efectuat plata 
avansului prevăzut la punctele 4 și 5 de la 
articolul 220 din Directiva 2006/112/CE, 
în măsura în care se poate determina 
respectiva dată, iar aceasta diferă de data 
emiterii facturii;
8. baza impozabilă pentru fiecare cotă sau 
scutire, prețul unitar fără TVA și orice 
reduceri de preț și rabaturi, în cazul în 
care acestea nu sunt incluse în prețul 
unitar;
9. cota de TVA aplicată;
10. valoarea TVA de plată, cu excepția 
cazului în care se aplică un regim special 
pentru care Directiva 2006/112/CE 
exclude o astfel de mențiune;
11. în cazul unei scutiri sau atunci când 
clientul este persoană obligată la plata 
TVA: trimiterea la dispoziția aplicabilă 
din prezenta directivă sau la dispoziția 
corespunzătoare de drept intern sau orice 
altă trimitere prin care se arată că 
livrarea de bunuri sau prestarea de 
servicii face obiectul unei scutiri sau a 
procedurii de taxare inversă;
12. în cazul livrării unui mijloc de 
transport nou, efectuate în conformitate 
cu condițiile stabilite la articolul 138 
alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din 
Directiva 2006/112/CE: datele enumerate 
la articolul 2 alineatul (2) litera (b) din 
Directiva 2006/112/CE;
13. în cazul în care se aplică regimul 
special pentru agențiile de turism: 
trimiterea la articolul 306 din Directiva 
2006/112/CE sau la dispozițiile 
corespunzătoare de drept intern sau orice 
altă trimitere prin care se arată că 
regimul special a fost aplicat;
14. în cazul în care se aplică unul dintre 
regimurile speciale aplicabile bunurilor 
second-hand, obiectelor de artă, 
articolelor de colecție și antichităților: 
trimiterea la articolele 313, 326 sau 333 
din Directiva 2006/112/CE sau la 
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dispozițiile corespunzătoare de drept 
intern sau orice altă trimitere prin care se 
arată că unul dintre regimurile în cauză a 
fost aplicat;
15. în cazul în care debitorul de TVA este 
un reprezentant fiscal în sensul 
articolului 204 din Directiva 
2006/112/CE: numărul de identificare în 
scopuri de TVA, prevăzut la articolul 214 
din Directiva 2006/112/CE, al 
respectivului reprezentant fiscal împreună 
cu numele și adresa complete ale acestuia.

Or. de

Justificare

Adaptare la introducerea unui catalog de cerințe fundamentale referitoare la standardul 
european.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I: Introducere
Propunerea de directivă are ca scop asigurarea interoperabilității în materie de facturare 
electronică în domeniul achizițiilor publice. 
Raportoarea salută călduros această inițiativă. 

Această măsură constituie un nou pas important spre o administrație publică care să nu 
implice documentație pe suport de hârtie. Ar trebui încurajate atât utilizarea facturării 
electronice în domeniul achizițiilor publice, cât și promovarea procedurilor de atribuire a 
contractelor în format electronic în general. În rezoluția sa din 20 aprilie 2012, Parlamentul a 
atras deja atenția asupra riscului fragmentării pieței ca urmare a numărului tot mai mare de 
dispoziții naționale referitoare la facturarea electronică, subliniind necesitatea identificării 
unor soluții interoperabile în acest domeniu. În cadrul ultimelor sale concluzii, Consiliul 
European subliniază, de asemenea, importanța și urgența instituirii unei piețe unice 
electronice adaptată necesităților consumatorului, din care face parte și facturarea electronică 
în domeniul achizițiilor publice.

La nivelul statelor membre ale UE există numeroase standarde incompatibile în materie de 
facturare electronică; această situație creează probleme pentru schimbul de facturi între statele 
membre, printre altele în domeniul achizițiilor publice. Multe state membre și întreprinderi 
mari au elaborat deja soluții tehnice pe bază de standarde proprii sau naționale, care însă nu 
sunt compatibile cu cele din alte state membre.
Multitudinea de cerințe, standarde, rețele și reglementări în materie de facturare electronică 
implică o complexitate excesivă și o insecuritate juridică pentru întreprinderi, întrucât nu se 
poate garanta că o factură electronică emisă într-un stat membru este acceptată în alt stat 
membru. Lipsa unui standard european comun obligă întreprinderile să se conformeze unui 
nou standard pentru fiecare piață în parte,  ceea ce conduce la creșterea costurilor de 
funcționare și, în final, a prețurilor.

II: Directivă
Dificultățile actuale le reprezintă obstacolele la intrarea pe piață, care ar trebui eliminate. 
Lipsa de interoperabilitate între sisteme descurajează întreprinderile care, astfel, nu mai 
participă la licitații transfrontaliere, concurența este diminuată, iar funcționarea pieței interne 
este perturbată.
Diferitele soluții tehnice identificate de statele membre nu fac decât să agraveze problema 
lipsei de interoperabilitate. Scopul propunerii de directivă care, conform articolului 114 din 
TFUE care constituie temeiul său juridic, vizează să rezolve problema lipsei de 
interoperabilitate în materie de facturare electronică transfrontalieră prin instituirea unui 
standard european, reprezintă o măsură adecvată în vederea facilitării facturării 
transfrontaliere. Întrucât directiva nu impune un standard european obligatoriu, ci o 
coordonare a standardelor naționale printr-un nou standard, se respectă principiile 
proporționalității și subsidiarității, interoperabilitatea neputând fi realizată la nivel național.
Directiva nu prevede o armonizare totală a sistemelor naționale în materie de facturare 
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electronică. Aceste sisteme trebuie să rămână în vigoare, iar noul standard nu trebuie să 
perturbe elaborarea de modele de date naționale.

1) Conform directivei, Comisia, în conformitate cu Regulamentul nr. 1025/2012/CE privind 
standardizarea, solicită organizației de standardizare să elaboreze un nou standard european 
pentru un model de date semantic pentru facturarea electronică.
Scopul standardului european pentru un model de date semantic este acela de a armoniza 
diferitele standarde naționale. Acest proces trebuie să permită comunicarea și corelarea 
conținutului facturilor (termenii și semnificațiile acestora) de la un sistem de facturare 
electronică la altul.
În domeniul achizițiilor publice, atât autoritatea contractantă, cât și ofertantul căruia i se 
atribuie contractul ar trebui să poată face schimb de facturi la cel mai mic preț posibil și cu un 
grad de complexitate cât mai redus.

2) Directiva prevede, de asemenea, ca statele membre să se asigure că, la 48 de luni de la data 
intrării în vigoare a directivei, autoritățile contractante și entitățile contractante sunt în măsură 
să prelucreze facturi electronice care corespund cu standardul european. Aplicarea 
standardului trebui să oblige doar destinatarul să accepte și să prelucreze facturi electronice. 
Autoritatea emitentă poate decide dacă emite o factură pe suport de hârtie sau o factură 
electronică care să corespundă standardului ales de acesta. 

Statele membre trebuie să ofere sprijinul necesar autorităților contractante și entităților 
contractante pentru a permite adoptarea noului standard european. În plus, ar trebui prevăzute
acțiuni de formare pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, întrucât acestea trebuie să 
beneficieze de simplificarea prevăzută de directivă.

III: Propunerile de amendamente:

Mecanismul de elaborare a noului standard european se bazează pe Regulamentul 
1025/2012/CE privind standardizarea. Acesta prevede că cerințele referitoare la mandat 
trebuie să fie stabilite în legislația de armonizare corespunzătoare a Uniunii. Propunerea de 
directivă nu prezintă însă nicio cerință referitoare la conținutul standardului, pe baza cărora s-
ar putea desfășura procedura de standardizare. Un organ legislativ nu poate accepta să aprobe 
un mandat fără cerințe concrete privind conținutul acestuia. 

În consecință, elementele esențiale ale facturii electronice sunt precizate în noua anexă, 
conform dispozițiilor Directivei privind TVA-ul.

În plus, este rezonabilă introducerea unui termen de 30 de luni pentru elaborarea standardului. 
Odată ce standardul a fost elaborat, o fază de testare ar trebui să permită testarea utilității 
practice și a ușurinței de utilizare, examinând dacă standardul funcționează, dacă este ușor de 
folosit și dacă poate fi adoptat de autoritățile contractante și de entitățile contractante cu 
costurile cele mai scăzute. Statele membre trebuie, de asemenea, să își dea aprobarea.
Standardul poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene numai în momentul 
finalizării acestor etape.
Comisia trebuie să fie împuternicită, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să 
mențină și să actualizeze standardul și să precizeze atribuirea formatelor tehnice 
corespunzătoare.
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Termenul pentru transpunerea directivei trebuie să fie corelat cu publicarea standardului. 
Pentru a dispune de suficient timp pentru ajustările interne, organizatorice și financiare, se 
justifică un termen de transpunere eșalonat de 18 de luni pentru autorități guvernamentale 
centrale și de 36 de luni pentru autoritățile contractante și entitățile contractante regionale și 
locale.


