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1. Inledning 

1. Den 26 juni 2013 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om 
elektronisk fakturering vid offentlig upphandling (nedan kallat förslaget). ( 1 ) Den 8 juli 2013 sändes förslaget 
till Europeiska datatillsynsmannen för samråd. 

2. Syftet med förslaget är att ”minska de hinder för marknadstillträde vid gränsöverskridande offentlig 
upphandling som orsakas av otillräcklig interoperabilitet hos befintliga e-faktureringsstandarder.” ( 2 ) För att 
uppnå detta ”skulle en ny, gemensam europeisk standard utarbetas och göras tillgänglig för alla marknads
aktörer. Alla upphandlande myndigheter skulle åläggas att godta e-fakturor som överensstämmer med denna 
standard vid offentlig upphandling, utan att behöva ersätta befintliga tekniska lösningar.” ( 3 ) 

3. Slutsatser 

28. Europeiska datatillsynsmannen uppskattar att vissa dataskyddsfrågor har beaktats i förslaget. I sitt 
yttrande lämnar han rekommendationer om hur förslaget skulle kunna förbättras ytterligare ur ett datas
kyddsperspektiv. 

29. Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar i synnerhet att 

— en faktisk bestämmelse införs för att förtydliga att förslaget inte är avsett att tillhandahålla allmänna 
undantag från dataskyddsprinciper och att relevant lagstiftning om skydd av personuppgifter (dvs. 
nationella regler för införlivande av direktiv 95/46/EG) är fortsatt fullt tillämpliga när det gäller e- 
fakturering, 

— artikel 3.2 i förslaget ändras för att säkerställa att de europeiska standarder som ska antas tillämpar 
principen med ”inbyggda säkerhetsmekanismer”, säkerställa att krav när det gäller uppgiftsskydd beaktas 
och att standarderna framför allt respekterar proportionalitetsprincipen samt principen om uppgifts
minimering och ändamålsbegränsning, 

— om det är lagstiftarens avsikt, föreskriva att personuppgifter offentliggörs av insyns- och ansvarighetsskäl, 
inbegripet uttryckliga materiella bestämmelser som anger vilket slag av personuppgifter som kan offent
liggöras och av vilka skäl. Alternativt införa en hänvisning till EU:s eller nationell lagstiftning, vilken i sin 
tur bör erbjuda lämpliga garantier. 

Utfärdat i Bryssel den 11 november 2013. 

Giovanni BUTTARELLI 
Biträdande Europeisk datatillsynsman

SV 8.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning C 38/11 

( 1 ) KOM(2013) 449 slutlig. 
( 2 ) Sammanfattning av konsekvensbedömningen (SWD(2013) 223 final), Avsnitt 3.1 sid 4. 
( 3 ) Idem, avsnitt 5.3.4, sid 7.
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