
Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming 
betreffende het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 

Raad inzake elektronische facturering bij aanbestedingen 

(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in de Engelse, Franse en Duitse taal op de website van de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming http://www.edps.europa.eu) 

(2014/C 38/05) 

1. Inleiding 

1. Op 26 juni 2013 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad inzake elektronische facturering bij aanbestedingen (hierna „het voorstel”) aangenomen ( 1 ). Op 8 juli 
2013 werd het voorstel aan de EDPS toegezonden voor raadpleging. 

2. Het voorstel heeft tot doel „belemmeringen van de markttoegang bij grensoverschrijdende overheids
opdrachten [te] verminderen die het gevolg zijn van onvoldoende interoperabiliteit van de normen voor 
e-facturering ( 2 ).” Om deze doelstelling te verwezenlijken zou er een nieuwe, gemeenschappelijke Europese 
norm worden ontwikkeld waarvan alle marktdeelnemers gebruik kunnen maken. Bij overheidsopdrachten 
zouden alle aanbestedende diensten e-facturen die aan deze norm voldoen, moeten aanvaarden, zonder dat 
bestaande technische oplossingen worden vervangen ( 3 ). 

3. Conclusies 

28. De EDPS waardeert het dat in het voorstel rekening wordt gehouden met bepaalde gegevensbescher
mingskwesties. In dit advies doet de EDPS aanbevelingen over de wijze waarop het voorstel vanuit het 
oogpunt van gegevensbescherming verder zou kunnen worden verbeterd. 

29. Met name beveelt de EDPS aan: 

— een materiële bepaling op te nemen die verduidelijkt dat het voorstel niet is bedoeld om algemene 
afwijkingen van de gegevensbeschermingsbeginselen toe te staan en dat de toepasselijke wetgeving 
inzake gegevensbescherming (d.w.z. nationale voorschriften ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG) in 
het e-factureringskader volledig van toepassing blijft; 

— artikel 3, lid 2, van het voorstel te wijzigen om ervoor te zorgen dat bij het vaststellen van Europese 
normen een „ingebouwde privacy”-benadering wordt gevolgd en dat gegevensbeschermingsvereisten in 
aanmerking worden genomen, en dat hierbij met name de beginselen van evenredigheid, beperking van 
het aantal gegevens en afbakening van het doel in acht worden genomen; 

— indien het de bedoeling van de wetgever is te voorzien in de publicatie van persoonsgegevens voor 
transparantie- en verantwoordingsdoeleinden, expliciete materiële bepalingen op te nemen waarin wordt 
beschreven wat voor persoonsgegevens openbaar mogen worden gemaakt en met welk doel, of een 
verwijzing naar EU- of nationaal recht op te nemen, wat op zijn beurt passende garanties zou moeten 
bieden. 

Gedaan te Brussel, 11 november 2013. 

Giovanni BUTTARELLI 
Europese adjunct-toezichthouder voor gegevensbescherming
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( 1 ) COM(2013) 449 def. 
( 2 ) Samenvatting van de effectbeoordeling (SWD(2013) 223 def.), paragraaf 3.1, blz. 4. 
( 3 ) Idem, paragraaf 5.3.4, blz. 7.
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