
Izvršni sažetak Mišljenja Europskog nadzornika za zaštitu podataka o Komisijinom Prijedlogu 
Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi 

(Cjeloviti tekst Mišljenja na EN, FR i DE nalazi se na internetskoj stranici Europskog nadzornika za zaštitu podataka 
http://www.edps.europa.eu) 

(2014/C 38/05) 

1. Uvod 

1. Komisija je 26. lipnja 2013. usvojila prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o 
elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Prijedlog”) ( 1 ). Prijedlog je 8. srpnja 2013. poslan na 
uvid Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. 

2. Cilj je Prijedloga „smanjiti prepreke koje nedovoljna interoperabilnost standarda e-izdavanja računa 
predstavlja za pristup tržištu u prekograničnoj javnoj nabavi” ( 2 ). Kako bi se to postiglo, „treba razviti novi, 
zajednički europski standard dostupan svim tržišnim operaterima. Pri tome bi se od svih ugovorna tijela 
javne nabave zahtijevalo prihvaćanje e-računa usklađenih s navedenim standardom, bez zamjene postojećih 
tehničkih rješenja” ( 3 ). 

3. Zaključci 

28. Europski nadzornik za zaštitu podataka cijeni činjenicu što su određena pitanja zaštite podataka 
uzeta u obzir u Prijedlogu. U ovome mišljenju navodi daljnje preporuke kojima bi se Prijedlog mogao 
unaprijediti sa stajališta zaštite podataka. 

29. Europski nadzornik za zaštitu podataka osobito preporučuje da se: 

— u posebnoj materijalnoj odredbi razjasni kako svrha Prijedloga nije pružiti temelj za opća izuzeća od 
načela zaštite podataka te da je mjerodavno zakonodavstvo o zaštiti podataka (tj. nacionalni propisi 
kojima se provodi Direktiva 95/46/EZ) i dalje u cijelosti primjenjivo u kontekstu elektroničkog izdavanja 
računa 

— članak 3. stavak 2. prijedloga izmijeni kako bi se osiguralo da europski standardi koje treba usvojiti 
poštuju pristup „ugrađene privatnosti”, udovoljavaju zahtjevima za zaštitu podataka te osobito uvažavaju 
načela razmjernosti podataka, minimiziranja podataka te ograničenja svrhe 

— u slučaju da zakonodavac omogući objavu osobnih podataka u svrhe transparentnosti i odgovornosti, u 
izričitim materijalnim odredbama točno navede koja se vrsta osobnih podataka može objaviti i u koju/-e 
svrhu/-e; odnosno da se alternativno uputi na europsko ili nacionalno pravo koje, zauzvrat, treba 
osigurati prikladne zaštitne mjere. 

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2013. 

Giovanni BUTTARELLI 
Europski nadzornik za zaštitu podataka

HR 8.2.2014. Službeni list Europske unije C 38/7 

( 1 ) COM(2013) 449 final. 
( 2 ) Izvršni sažetak procjene utjecaja (SWD(2013) 223 konačno), odjeljak 3.1, stranica 4. 
( 3 ) Idem, odjeljak 5.3.4, stranica 7.
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