
Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) om 
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektronisk fakturering i 

forbindelse med offentlige indkøb 

(Udtalelsen i sin helhed kan findes på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes websted http://www.edps.europa.eu) 

(2014/C 38/05) 

1. Indledning 

1. Den 26. juni 2013 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb (i det følgende benævnt »forslaget«). ( 1 ) Forslaget 
blev sendt til høring hos den tilsynsførende den 8. juli 2013. 

2. Formålet med forslaget er at mindske »hindringerne for markedsadgang ved offentlige indkøb på tværs 
af grænserne, som stammer fra e-faktureringsstandardernes utilstrækkelige interoperabilitet«. ( 2 ) For at opnå 
dette vil der »blive udarbejdet en ny fælles europæisk standard, som stilles til rådighed for alle markeds
deltagere. Det kræves, at alle ordregivende myndigheder ved offentlige indkøb accepterer e-fakturaer, som 
overholder denne standard, uden at de eksisterende tekniske løsninger erstattes.« ( 3 ) 

3. Konklusioner 

28. Den tilsynsførende påskønner, at visse databeskyttelsesspørgsmål er taget i betragtning i forslaget. I 
denne udtalelse fremlægger han anbefalinger til, hvordan forslaget kan forbedres yderligere set ud fra et 
databeskyttelsesperspektiv. 

29. Den tilsynsførende anbefaler navnlig, at: 

— der medtages en materiel bestemmelse, som præciserer, at det ikke er hensigten med forslaget at 
muliggøre generelle undtagelser fra databeskyttelsesprincipper, og at relevant lovgivning vedrørende 
beskyttelse af personoplysninger (dvs. nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 95/46/EF) 
stadig finder fuld anvendelse i forbindelse med elektronisk fakturering 

— forslagets artikel 3, stk. 2, ændres, for at sikre at de europæiske standarder, der skal vedtages, følger 
princippet om »indbygget privatlivsbeskyttelse«, og sikre, at kravene til databeskyttelse tages i betragt
ning, samt at standarderne navnlig respekterer principperne om proportionalitet, dataminimering og 
formålsbegrænsning 

— der, såfremt lovgiveren har til hensigt at muliggøre offentliggørelse af personoplysninger med henblik på 
gennemsigtighed og ansvarlighed, herunder eksplicitte materielle bestemmelser, som fastlægger, hvilken 
type personoplysninger der kan offentliggøres og til hvilke(t) formål, alternativt medtages en henvisning 
til EU-lovgivning eller national lovgivning som en passende sikkerhedsforanstaltning. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2013. 

Giovanni BUTTARELLI 
Assisterende Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse

DA 8.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 38/11 

( 1 ) COM(2013) 449 final. 
( 2 ) Resumé af konsekvensanalysen (SWD(2013) 223 final), afsnit 3.1, s. 4. 
( 3 ) Ibid., afsnit 5.3.4, s. 7.
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