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1. Introducere 

1. La 26 iunie 2013, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice („propunerea”) ( 1 ). La 8 iulie 
2013, propunerea a fost transmisă spre consultare Autorității Europene pentru Protecția Datelor. 

2. Obiectivul propunerii este de a „diminua barierele în calea accesului la piețele de achiziții publice 
transfrontaliere, generate de lipsa interoperabilității standardelor de facturare electronică” ( 2 ). În acest sens, 
„un nou standard european comun ar fi elaborat și pus la dispoziție spre utilizare de către toți operatorii din 
piață. Ar fi necesară acceptarea de către toate autoritățile contractante a facturilor electronice conforme cu 
noul standard în cadrul achizițiilor publice, însă fără înlocuirea soluțiilor tehnice existente” ( 3 ). 

3. Concluzie 

28. AEPD apreciază faptul că anumite aspecte legate de protecția datelor au fost luate în considerare în 
propunere. În prezentul aviz, AEPD formulează recomandări cu privire la modul în care propunerea ar putea 
fi în continuare îmbunătățită din perspectiva protecției datelor. 

29. În special, AEPD recomandă: 

— să se includă o dispoziție de fond pentru a clarifica faptul că propunerea nu intenționează să introducă 
derogări generale de la principiile protecției datelor și că legislația relevantă privind protecția datelor cu 
caracter personal (respectiv, normele naționale de transpunere a Directivei 95/46/CE) rămâne pe deplin 
aplicabilă în contextul facturării electronice; 

— să se modifice articolul 3 alineatul (2) din propunere pentru a se asigura că standardele europene care 
vor fi adoptate vor respecta principiul „luării în considerare a vieții private începând cu momentul 
conceperii” și că vor fi avute în vedere cerințele privind protecția datelor, precum și că standardele 
vor respecta, în special, principiile proporționalității, minimizării datelor și limitării scopului; 

— în cazul în care intenția legiuitorului este de a impune publicarea de date cu caracter personal în scopul 
transparenței și asumării responsabilității, să se includă dispoziții de fond explicite care să specifice ce tip 
de date cu caracter personal pot fi făcute publice și în ce scop(uri); în mod alternativ, să se includă o 
trimitere la legislația UE sau națională care, la rândul său, ar trebui să prevadă garanții adecvate. 

Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2013. 
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( 1 ) COM(2013) 449 final. 
( 2 ) Rezumat al evaluării impactului [SWD(2013) 223 final], secțiunea 3.1, pagina 4. 
( 3 ) Idem, secțiunea 5.3.4, pagina 7.
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