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(2014/C 38/05) 

1. Въведение 

1. На 26 юни 2013 г. Комисията прие предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно електронното фактуриране при обществените поръчки („предложението“) ( 1 ). На 8 юли 2013 г. 
предложението бе изпратено на ЕНОЗД за консултация. 

2. Целта на предложението е да се „намалят пречките пред достъпа до пазара при трансгранични 
обществени поръчки, породени от недостатъчната съвместимост на стандартите за електронно фактурира 
не“ ( 2 ). За постигането на тази цел „ще бъде разработен нов, общ европейски стандарт, достъпен за 
ползване от всички стопански субекти на пазара. При възлагането на обществени поръчки ще се изисква 
всички възлагащи органи да приемат електронните фактури, които са в съответствие с този стандарт, без да се 
заменят съществуващите технически решения.“ ( 3 ) 

3. Заключения 

28. ЕЗНОД оценява факта, че в предложението са взети под внимание някои въпроси, свързани със 
защитата на данните. В своето становище Органът отправя препоръки за допълнително подобряване на 
предложението от гледна точка на защитата на данните. 

29. По-специално ЕНОЗД препоръчва: 

— да се включи материалноправна разпоредба, която пояснява, че целта на предложението не е да осигури 
общи дерогации от принципите за защита на данните и че съответното законодателство за защита на 
личните данни (т.e. националните правила за прилагане на Директива 95/46/ЕО) остава напълно 
приложимо в контекста на електронното фактуриране, 

— да се измени член 3, параграф 2 от предложението, така че да се гарантира, че приетите европейски 
стандарти ще следват подхода на „защитата на личните данни още при проектирането“ и да се гарантира, 
че изискванията за защита на данните се вземат под внимание, както и че стандартите отговарят по- 
специално на принципите на пропорционалност, свеждане до минимум на данните и ограничаване на 
целта, 

— ако законодателят възнамерява да предвиди публикуване на лични данни с цел прозрачност и отчетност, 
да се включат изрични материалноправни разпоредби, в които се посочва какъв вид лични данни могат 
да бъдат оповестявани публично и за каква цел или цели; като алтернатива да се включи позоваване на 
правото на ЕС или на националното законодателство, което на свой ред да съдържа подходящи предпазни 
мерки. 

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2013 година. 
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