
Σύνοψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

δημοσίων συμβάσεων 

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά μέσω 
του δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση http://www.edps.europa.eu) 

(2014/C 38/05) 

1. Εισαγωγή 

1. Στις 26 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (στο εξής: «η πρόταση») ( 1 ). 
Στις 8 Ιουλίου 2013, η πρόταση διαβιβάστηκε στον ΕΕΠΔ για διαβούλευση. 

2. Ο στόχος της πρότασης είναι να «μειώσει τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά διασυνοριακών δημοσίων 
συμβάσεων, τα οποία δημιουργούνται από την ανεπαρκή διαλειτουργικότητα των προτύπων ηλεκτρονικής τιμο 
λόγησης» ( 2 ). Προς επίτευξη του στόχου αυτού, «θα αναπτυχθεί ένα νέο, κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο και θα διατεθεί 
προς χρήση από όλους τους φορείς της αγοράς. Στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, θα απαιτείται αποδοχή 
των ηλεκτρονικών τιμολογίων που είναι σύμφωνα με το πρότυπο αυτό από όλες τις αναθέτουσες αρχές, χωρίς να 
αντικατασταθούν οι υφιστάμενες τεχνικές λύσεις» ( 3 ). 

3. Συμπεράσματα 

28. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα ζητήματα προστασίας δεδομένων 
ελήφθησαν υπόψη στην πρόταση. Στην παρούσα γνωμοδότηση απευθύνει συστάσεις για πιθανές βελτιώσεις της 
πρότασης από την άποψη της προστασίας δεδομένων. 

29. Ειδικότερα, ο ΕΕΠΔ συνιστά: 

— να περιληφθεί στην πρόταση ουσιαστική διάταξη η οποία θα διευκρινίζει ότι η πρόταση δεν επιδιώκει να 
θεσπίσει γενικές παρεκκλίσεις από τις αρχές περί προστασίας δεδομένων, καθώς και ότι η συναφής νομοθεσία 
περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ήτοι οι εθνικοί εκτελεστικοί κανόνες για την εφαρ 
μογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ) εξακολουθεί να ισχύει πλήρως όσον αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση 

— να τροποποιηθεί το άρθρο 3 παράγραφος 2 της πρότασης προκειμένου να διασφαλίζει αφενός ότι τα υπό 
θέσπιση ευρωπαϊκά πρότυπα θα βασίζονται στην προσέγγιση της «πρόβλεψης για προστασία της ιδιωτικής 
ζωής ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού» και, αφετέρου, ότι οι απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων θα 
λαμβάνονται υπόψη, τα δε πρότυπα θα συνάδουν, ειδικότερα, με τις αρχές της αναλογικότητας, της ελαχι 
στοποίησης των δεδομένων και του περιορισμού του σκοπού 

— η πρόταση να ορίζει ότι η πρόθεση του νομοθέτη είναι να μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς διασφάλισης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, για τον σκοπό δε αυτόν 
να περιλαμβάνει ρητές ουσιαστικές διατάξεις οι οποίες θα καθορίζουν δημοσιοποιήσιμα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα καθώς και τους σκοπούς δημοσιοποίησής τους. Εναλλακτικά, να γίνεται μνεία στο δίκαιο της ΕΕ ή 
στο εθνικό δίκαιο, το οποίο πρέπει να παρέχει συναφώς πρόσφορες εγγυήσεις. 

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013. 

Giovanni BUTTARELLI 
Αναπληρωτής Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
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