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Ændringsforslag  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 2: Arbejde og 

pension i Unionen – led 4 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • regler om obligatorisk 

ansvarsforsikring i en anden medlemsstat 

Or. en 

Ændringsforslag  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 2: Arbejde og 

pension i Unionen – led 6 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • sociale rettigheder og 

ansættelsesvilkår for udstationerede 

arbejdstagere 

Or. en 

Ændringsforslag  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 2: Arbejde og 

pension i Unionen – led 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

• socialsikringsrettigheder og -

forpligtelser i Unionen, herunder dem, der 

vedrører modtagelse af pensioner 

• socialsikringsrettigheder og -

forpligtelser i Unionen, herunder dem, der 

vedrører modtagelse af pensioner og 

arbejdsløshedsunderstøttelse 

Or. en 
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Ændringsforslag  358 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 3: Køretøjer i 

Unionen – led 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

• nationale færdselsregler og krav til 

førere 

• nationale færdselsregler og krav til 

førere, såsom vejafgifts- og 

emissionsmærkater ved midlertidigt eller 

permanent ophold i en anden medlemsstat 

Or. en 

 

Ændringsforslag  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 4: Ophold i en 

anden medlemsstat – led 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • naturalisationskrav til en borger, 

der er bosat i en anden medlemsstat 

Or. en 

Ændringsforslag  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 4: Ophold i en 

anden medlemsstat – led 3 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • forpligtelser i tilfælde af død og 

hjemtransport af afdøde 

Or. en 
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Ændringsforslag  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 5: Uddannelse 

eller praktikophold i en anden medlemsstat – led 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

• skolegang i en anden medlemsstat • vuggestueplads, børnehaveplads 

eller skolegang i en anden medlemsstat 

Or. en 

Ændringsforslag  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 5: Uddannelse 

eller praktikophold i en anden medlemsstat – led 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • deltagelse i voksenuddannelse i en 

anden medlemsstat 

Or. en 

 

Ændringsforslag  363 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 6: 

Sundhedspleje – led 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • sygesikringsdækning i en anden 

medlemsstat 

Or. en 
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Ændringsforslag  364 

Kaja Kallas 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 6: 

Sundhedspleje – led 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • oplysning om social sikring og 

forsikring, herunder mulighed for at 

bestille det europæiske sygesikringskort 

Or. en 

 

 

Ændringsforslag  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 6: 

Sundhedspleje – led 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • oplysning om offentlige 

forebyggende sundhedsydelser  

Or. en 

Ændringsforslag  366 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 6: 

Sundhedspleje – led 2 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • oplysning om alarmnumre  

Or. en 
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Ændringsforslag  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 6: 

Sundhedspleje – led 2 c (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • flytning til et plejehjem 

Or. en 

Ændringsforslag  368 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 7: 

Familieretlige rettigheder, forpligtelser og regler på tværs af grænserne – led 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

•  fødsel, forældremyndighed over 

mindreårige børn, forældreansvar, 

underholdspligt i forhold til børn i en 

grænseoverskridende familiesituation 

• fødsel, forældremyndighed over 

mindreårige børn, forældreansvar, 

surrogatmoderskab og adoption, herunder 

stedbarnsadoption, underholdspligt i 

forhold til børn i en grænseoverskridende 

familiesituation 

Or. en 

Ændringsforslag  369 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 7: 

Familieretlige rettigheder, forpligtelser og regler på tværs af grænserne – led 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

• samliv som par med forskellige 

nationaliteter (ægteskab, separation, 

skilsmisse, formueforhold mellem 

ægtefæller, samlevendes rettigheder) 

• samliv som par med forskellige 

nationaliteter uden forskelsbehandling på 

grund af seksuel orientering (ægteskab, 

civilt/registreret partnerskab, separation, 

skilsmisse, formueforhold mellem 
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ægtefæller, samlevendes rettigheder) 

Or. en 

 

 

Ændringsforslag  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 7: 

Familieretlige rettigheder, forpligtelser og regler på tværs af grænserne – led 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

• rettigheder i forbindelse med arv i 

en anden medlemsstat 

• rettigheder og forpligtelser i 

forbindelse med arv i en anden 

medlemsstat, f.eks. med hensyn til 

skatteregler 

Or. en 

Ændringsforslag  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 7: 

Familieretlige rettigheder, forpligtelser og regler på tværs af grænserne – led 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • juridiske konsekvenser af og 

rettigheder i forbindelse med 

internationale sager om forældres 

bortførelse af børn 

Or. en 

 

Ændringsforslag  372 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – kolonne 1 – titel på 
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område 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forbrugere i grænseoverskridende 

situationer  

Forbrugerrettigheder 

Or. en 

 

 

Ændringsforslag  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 8: Forbrugere i 

grænseoverskridende situationer – led 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

• køb af varer og tjenesteydelser fra 

en anden medlemsstat (herunder 

finansielle), online eller personligt  

• køb eller leje af varer, digitalt 

indhold, rettigheder eller tjenesteydelser 

fra en anden medlemsstat (herunder 

finansielle), online eller personligt  

Or. en 

Ændringsforslag  374 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 8: Forbrugere i 

grænseoverskridende situationer – led 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

• køb af varer og tjenesteydelser fra 

en anden medlemsstat (herunder 

finansielle), online eller personligt  

• køb af varer og tjenesteydelser 

(herunder finansielle), online eller 

personligt  

Or. en 

Ændringsforslag  375 

Julia Reda 
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Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 8: Forbrugere i 

grænseoverskridende situationer – led 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

• være indehaver af en bankkonto i 

en anden medlemsstat 

• være indehaver af en bankkonto  

Or. en 

Ændringsforslag  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 8: Forbrugere i 

grænseoverskridende situationer – led 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

• tilslutning til 

forsyningsvirksomheder som f.eks. gas, 

elektricitet, vand, telekommunikation og 

internet 

• tilslutning til 

forsyningsvirksomheder som f.eks. gas, 

elektricitet, vand, renovation, 

telekommunikation og internet 

Or. en 

Ændringsforslag  377 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 8: Forbrugere i 

grænseoverskridende situationer – led 5 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • produktsikkerhed 

Or. en 

Ændringsforslag  378 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 8: Forbrugere i 
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grænseoverskridende situationer – led 5 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • garantier, forbrugeres 

klageadgang og erstatning 

Or. en 

Ændringsforslag  379 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 8: Forbrugere i 

grænseoverskridende situationer – led 5 c (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • retslige procedurer for forbrugere 

Or. en 

Ændringsforslag  380 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 8 a (nyt): 

Borgere og indbyggeres rettigheder 

 

Kommissionens forslag 

Område OPLYSNINGER VEDRØRENDE RETTIGHEDER, 

FORPLIGTELSER OG REGLER 

  

  

  

 

Ændringsforslag 

Område OPLYSNINGER VEDRØRENDE RETTIGHEDER, 

FORPLIGTELSER OG REGLER 

Borgeres og 

fastboendes 

rettigheder 

• indgive administrative og retslige andragender 
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 • indgive andragender til offentlige institutioner 

 • kønsanerkendelse 

 

Or. en 

Ændringsforslag  381 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende borgerne – tabel – område 8 b (nyt): 

Beskyttelse af personoplysninger 

 

Kommissionens forslag 

Område OPLYSNINGER VEDRØRENDE RETTIGHEDER, 

FORPLIGTELSER OG REGLER 

  

 

Ændringsforslag 

Område OPLYSNINGER VEDRØRENDE RETTIGHEDER, 

FORPLIGTELSER OG REGLER 

Beskyttelse af 

personoplysni

nger 

• udøvelse af registrerede personers rettigheder jf. den generelle 

forordning om databeskyttelse, GDPR (i henhold til afdeling 2-4, 

GDPR: oplysning og indsigt i personoplysninger, berigtigelse og 

sletning, indsigelse) 

 

Or. en 

Ændringsforslag  382 

Othmar Karas og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende virksomhederne – tabel – område 1: 

Opstart, drift og lukning af en virksomhed – led 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

• registrering af en virksomhed 

(registreringsprocedurer og juridiske 

former, virksomheder kan have) 

• registrering, ændring eller lukning 

af en virksomhed (registreringsprocedurer 

og juridiske former, virksomheder kan 

have) 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  383 

Julia Reda 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende virksomhederne – tabel – område 1: 

Opstart, drift og lukning af en virksomhed – led 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

• intellektuelle ejendomsrettigheder 

(ansøgning om patent, registrering af et 

varemærke, en tegning eller et design, 

opnåelse af en licens til reproduktion) 

• intellektuelle ejendomsrettigheder 

(ansøgning om patent, registrering af et 

varemærke, en tegning eller et design, 

opnåelse af en licens til reproduktion, 

gældende undtagelser) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  384 

Evelyne Gebhardt 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende virksomhederne – tabel – område 1: 

Opstart, drift og lukning af en virksomhed – led 8 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • ledelsens ansvar 

Or. en 

Ændringsforslag  385 

Philippe Juvin 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende virksomhederne – tabel – område 1: 

Opstart, drift og lukning af en virksomhed – led 8 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • flytning af en virksomhed fra én 
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medlandsstat til en anden medlemsstat 

Or. en 

Ændringsforslag  386 

Othmar Karas og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende virksomhederne – tabel – område 1: 

Opstart, drift og lukning af en virksomhed – led 8 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • flytning af en virksomhed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  387 

Kaja Kallas 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende virksomhederne – tabel – område 3: 

Skatter og afgifter – led 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 • told og andre skatter og afgifter på 

import, toldprocedurer i forbindelse med 

import og eksport 

Or. en 

 

Ændringsforslag  388 

Othmar Karas og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – Områder af oplysninger vedrørende virksomhederne – tabel – område 3: 

Skatter og afgifter – led 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

• andre afgifter: betaling, satser • andre afgifter: betaling, satser, 
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selvangivelser 

Or. en 

 

Ændringsforslag  389 

Othmar Karas og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Forslag til forordning 

BILAG II – tabel 

 

 

Kommissionens forslag 

Særlige 

livsbegivenheder 

Procedurer  Forventet resultat 

Fødsel  
Anmodning om en 

fødselsattest 

Fødselsattest 

Studier 
Ansøgning om et stipendium 

fra en offentlig institution 

Afgørelse vedrørende en 

ansøgning om et stipendium 

Arbejde 

Registrering med henblik på 

modtagelse af 

socialsikringsydelser 

Kvittering for modtagelsen 

 
Anmodning om anerkendelse 

af eksamensbevis 

Afgørelse vedrørende en 

anmodning om anerkendelse 

Flytning 
Registrering af en 

adresseændring 

Bekræftelse af registreringen 

af den nye adresse 

 
Anmodning om/fornyelse af 

identitetskort eller pas 

Udstedelse eller fornyelse af 

et identitetskort eller pas 

 
Registrering af et 

motorkøretøj 

Registreringsattest 

Pensionering 

Begæring om pensionsydelser 

og efterløn fra offentlige eller 

halvoffentlige ordninger 

Afgørelse vedrørende en 

begæring om pensionsydelse 

eller efterløn 

Opstart af 

virksomhed 

Almindelig registrering af 

erhvervsaktivitet, dog ikke 

procedurer vedrørende 

stiftelse af virksomheder eller 

selskaber som nævnt i artikel 

54, stk. 2, i TEUF 

Bekræftelse af, at alle de 

nødvendige skridt til at 

begynde at drive virksomhed 

er gennemført  

 
Registrering af en 

arbejdsgiver (en fysisk 

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 
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person) i offentlige eller 

halvoffentlige pensions- og 

forsikringsordninger  

 

Registrering af ansatte i 

offentlige eller halvoffentlige 

pensions- og 

forsikringsordninger 

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

Drift af 

virksomhed 

Indberetning til de sociale 

sikringsordninger om en 

ansættelseskontrakts ophør 

Bekræftelse af, at 

indberetningen er modtaget 

 

Betaling af sociale bidrag for 

ansatte  

Kvittering eller anden form 

for bekræftelse af betaling af 

sociale bidrag for ansatte 

 

Ændringsforslag 

Særlige 

livsbegivenheder 

Procedurer  Forventet resultat 

Fødsel  
Anmodning om en 

fødselsattest 

Fødselsattest 

Studier 
Ansøgning om et stipendium 

fra en offentlig institution 

Afgørelse vedrørende en 

ansøgning om et stipendium 

Arbejde 

Registrering med henblik på 

modtagelse af 

socialsikringsydelser 

Kvittering for modtagelsen 

 
Anmodning om anerkendelse 

af eksamensbevis 

Afgørelse vedrørende en 

anmodning om anerkendelse 

 
Anerkendelse af 

erhvervsmæssig kvalifikation 

Afgørelse vedrørende en 

anmodning om anerkendelse 

 
Angivelse af indkomstskat Bekræftelse på modtagelse af 

angivelsen 

Flytning 
Registrering af en 

adresseændring 

Bekræftelse af registreringen 

af den nye adresse 

 
Anmodning om/fornyelse af 

identitetskort eller pas 

Udstedelse eller fornyelse af 

et identitetskort eller pas 

 
Registrering af et 

motorkøretøj 

Registreringsattest 

Pensionering 

Begæring om pensionsydelser 

og efterløn fra offentlige eller 

halvoffentlige ordninger 

Afgørelse vedrørende en 

begæring om pensionsydelse 

eller efterløn 

Opstart af 
Almindelig registrering af og 

indberetningspligt for 

Bekræftelse af, at alle de 

nødvendige skridt til at 
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virksomhed erhvervsaktivitet, tilladelser 

til erhvervsaktivitet, 

ændringer i erhvervsaktivitet 

og ophør af erhvervsaktivitet 

uden insolvens eller 

konkursbehandling, dog ikke 

procedurer vedrørende 

stiftelse af virksomheder eller 

selskaber som nævnt i artikel 

54, stk. 2, i TEUF 

begynde at drive virksomhed 

er gennemført  

 Momsregistrering Momsregistreringsnummer 

 Registrering til indkomstskat Skattenummer 

 

Registrering af en 

arbejdsgiver (en fysisk 

person) i offentlige eller 

halvoffentlige pensions- og 

forsikringsordninger  

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

 

Registrering af ansatte i 

offentlige eller halvoffentlige 

pensions- og 

forsikringsordninger 

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

Drift af 

virksomhed 

Indberetning til de sociale 

sikringsordninger om en 

ansættelseskontrakts ophør 

Bekræftelse af, at 

indberetningen er modtaget 

 

Betaling af sociale bidrag for 

ansatte  

Kvittering eller anden form 

for bekræftelse af betaling af 

sociale bidrag for ansatte 

 

Registrering og indberetning 

af udstationering af 

medarbejdere 

Bekræftelse af, at alle de 

nødvendige skridt i 

forbindelse med 

udstationering af en 

medarbejder er gennemført 

 
Indberetning af ophør af 

momspligtig aktivitet 

Bekræftelse af, at 

indberetningen er modtaget 

 
Momsangivelser Modtagelse af 

momsopgørelsen 

 
Angivelse af selskabsskat Bekræftelse af, at angivelsen 

er modtaget 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  390 

Kaja Kallas 

 

Forslag til forordning 

BILAG II – tabel 

 

 

Kommissionens forslag 

Særlige 

livsbegivenheder 

Procedurer  Forventet resultat 

Fødsel  
Anmodning om en 

fødselsattest 

Fødselsattest 

Studier 
Ansøgning om et stipendium 

fra en offentlig institution 

Afgørelse vedrørende en 

ansøgning om et stipendium 

Arbejde 

Registrering med henblik på 

modtagelse af 

socialsikringsydelser 

Kvittering for modtagelsen 

 
Anmodning om anerkendelse 

af eksamensbevis 

Afgørelse vedrørende en 

anmodning om anerkendelse 

Flytning 
Registrering af en 

adresseændring 

Bekræftelse af registreringen 

af den nye adresse 

 
Anmodning om/fornyelse af 

identitetskort eller pas 

Udstedelse eller fornyelse af 

et identitetskort eller pas 

 
Registrering af et 

motorkøretøj 

Registreringsattest 

Pensionering 

Begæring om pensionsydelser 

og efterløn fra offentlige eller 

halvoffentlige ordninger 

Afgørelse vedrørende en 

begæring om pensionsydelse 

eller efterløn 

Opstart af 

virksomhed 

Almindelig registrering af 

erhvervsaktivitet, dog ikke 

procedurer vedrørende 

stiftelse af virksomheder eller 

selskaber som nævnt i artikel 

54, stk. 2, i TEUF 

Bekræftelse af, at alle de 

nødvendige skridt til at 

begynde at drive virksomhed 

er gennemført  

 

Registrering af en 

arbejdsgiver (en fysisk 

person) i offentlige eller 

halvoffentlige pensions- og 

forsikringsordninger  

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

 Registrering af ansatte i Registreringsnummer i den 
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 DA 

offentlige eller halvoffentlige 

pensions- og 

forsikringsordninger 

sociale sikringsordning 

Drift af 

virksomhed 

Indberetning til de sociale 

sikringsordninger om en 

ansættelseskontrakts ophør 

Bekræftelse af, at 

indberetningen er modtaget 

 

Betaling af sociale bidrag for 

ansatte  

Kvittering eller anden form 

for bekræftelse af betaling af 

sociale bidrag for ansatte 

 

Ændringsforslag 

Særlige 

livsbegivenheder 

Procedurer  Forventet resultat 

Fødsel  
Anmodning om en 

fødselsattest 

Fødselsattest 

Studier 
Ansøgning om et stipendium 

fra en offentlig institution 

Afgørelse vedrørende en 

ansøgning om et stipendium 

 
Tilmelding til et offentligt 

universitet 

Afgørelse om tilmelding 

 
Anmodning om 

eksamensbevis, 

kvalifikationscertifikat  

Udstedelse af eksamensbevis i 

elektronisk format  

Arbejde 

Registrering med henblik på 

modtagelse af 

socialsikringsydelser 

Kvittering for modtagelsen 

 
Anmodning om anerkendelse 

af eksamensbevis 

Afgørelse vedrørende en 

anmodning om anerkendelse 

 
Angivelse af indkomstskat Bekræftelse på modtagelse af 

angivelsen 

Flytning 
Registrering af en 

adresseændring 

Bekræftelse af registreringen 

af den nye adresse 

 

Anmodning om/fornyelse af 

identitetskort eller pas. Fysisk 

tilstedeværelse kan kun 

kræves med det formål at 

tilvejebringe biometriske data 

Udstedelse eller fornyelse af 

et identitetskort eller pas 

 

Registrering af et 

motorkøretøj. Fysisk 

tilstedeværelse kan kun 

kræves ved første registrering 

eller med det formål at 

Registreringsattest 
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kontrollere køretøjet 

Pensionering 

Begæring om pensionsydelser 

og efterløn fra offentlige eller 

halvoffentlige ordninger 

Afgørelse vedrørende en 

begæring om pensionsydelse 

eller efterløn 

 
Anmodning om oplysninger 

om en pensionskonto 

Bekræftelse af brugerens 

pensionskontoudskrift 

Opstart af 

virksomhed 

Almindelig registrering af 

erhvervsaktivitet, dog ikke 

procedurer vedrørende 

stiftelse af virksomheder eller 

selskaber som nævnt i artikel 

54, stk. 2, i TEUF, herunder 

ændring af registerdata  

Bekræftelse af, at alle de 

nødvendige skridt til at 

begynde at drive virksomhed 

er gennemført  

 

Registrering af en 

arbejdsgiver (en fysisk 

person) i offentlige eller 

halvoffentlige pensions- og 

forsikringsordninger  

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

 

Registrering af ansatte i 

offentlige eller halvoffentlige 

pensions- og 

forsikringsordninger 

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

 
Registrering eller fornyelse af 

et internetdomænenavn 

Bekræftelse af registreringen 

eller fornyelsen af 

domænenavnet  

 Momsregistrering Momsregistreringsnummer 

Drift af 

virksomhed 

Indberetning til de sociale 

sikringsordninger om en 

ansættelseskontrakts ophør 

Bekræftelse af, at 

indberetningen er modtaget 

 
Momsangivelser Modtagelse af 

momsopgørelser 

 
Angivelse af selskabsskat Bekræftelse af, at angivelsen 

er modtaget 

 
Indberetning af ophør af 

momspligtig aktivitet 

Bekræftelse af, at 

indberetningen er modtaget 

 

Betaling af sociale bidrag for 

ansatte  

Kvittering eller anden form 

for bekræftelse af betaling af 

sociale bidrag for ansatte 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  391 

Edward Czesak 

 

Forslag til forordning 

BILAG II – tabel 

 

 

Kommissionens forslag 

Særlige 

livsbegivenheder 

Procedurer  Forventet resultat 

Fødsel  
Anmodning om en 

fødselsattest 

Fødselsattest 

Studier 
Ansøgning om et stipendium 

fra en offentlig institution 

Afgørelse vedrørende en 

ansøgning om et stipendium 

Arbejde 

Registrering med henblik på 

modtagelse af 

socialsikringsydelser 

Kvittering for modtagelsen 

 
Anmodning om anerkendelse 

af eksamensbevis 

Afgørelse vedrørende en 

anmodning om anerkendelse 

Flytning 
Registrering af en 

adresseændring 

Bekræftelse af registreringen 

af den nye adresse 

 
Anmodning om/fornyelse af 

identitetskort eller pas 

Udstedelse eller fornyelse af 

et identitetskort eller pas 

 
Registrering af et 

motorkøretøj 
Registreringsattest 

Pensionering 

Begæring om pensionsydelser 

og efterløn fra offentlige eller 

halvoffentlige ordninger 

Afgørelse vedrørende en 

begæring om pensionsydelse 

eller efterløn 

Opstart af 

virksomhed 

Almindelig registrering af 

erhvervsaktivitet, dog ikke 

procedurer vedrørende 

stiftelse af virksomheder eller 

selskaber som nævnt i artikel 

54, stk. 2, i TEUF 

Bekræftelse af, at alle de 

nødvendige skridt til at 

begynde at drive virksomhed 

er gennemført  

 

Registrering af en 

arbejdsgiver (en fysisk 

person) i offentlige eller 

halvoffentlige pensions- og 

forsikringsordninger  

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

 Registrering af ansatte i Registreringsnummer i den 
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offentlige eller halvoffentlige 
pensions- og 

forsikringsordninger 

sociale sikringsordning 

Drift af 

virksomhed 

Indberetning til de sociale 

sikringsordninger om en 

ansættelseskontrakts ophør 

Bekræftelse af, at 

indberetningen er modtaget 

 

Betaling af sociale bidrag for 

ansatte  

Kvittering eller anden form 

for bekræftelse af betaling af 

sociale bidrag for ansatte 

 

Ændringsforslag 

Særlige 

livsbegivenheder 

Procedurer  Forventet resultat 

Fødsel  
Anmodning om bevis for 

fødselsregistrering 

Fødselsattest eller bevis for 

fødselsregistrering 

Hjemsted 
Anmodning om en 

bopælsattest 

Bevis for registrering og 

bopæl 

Studier 

Ansøgning om et stipendium 

fra et offentligt organ eller 

institution 

Afgørelse vedrørende en 

ansøgning om et stipendium 

Arbejde 

Registrering med henblik på 

modtagelse af 

socialsikringsydelser 

Kvittering for modtagelsen 

 
Anmodning om anerkendelse 

af eksamensbevis 

Afgørelse vedrørende en 

anmodning om anerkendelse 

Flytning 

Registrering af en 

adresseændring 

Bekræftelse af registrering af 

den nye adresse og 

registrering af den tidligere 

adresse 

 udgår udgår 

 

Registrering af et 

motorkøretøj, der har 

oprindelse i eller allerede er 

registreret i en EU-

medlemsstat, i 

standardprocedurerne1a 

Bevis for registrering af et 

motorkøretøj 

Pensionering 

Begæring om pensionsydelser 

og efterløn fra obligatoriske 

ordninger 

Bekræftelse af modtagelsen 

af begæringen eller 

afgørelsen vedrørende en 

begæring om pensionsydelse 

eller efterløn 
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Opstart af 

virksomhed 
udgår udgår 

 

Registrering af en 

arbejdsgiver (en fysisk 

person) i obligatoriske 

pensions- og 

forsikringsordninger  

Bekræftelse af registrering 

eller registreringsnummer i 

den sociale sikringsordning 

 

Registrering af ansatte i 

offentlige eller halvoffentlige 

pensions- og 

forsikringsordninger, dog ikke 

procedurer for kollektiv 

opsigelse af 

medarbejderkontrakterne 

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

Drift af 

virksomhed 

Indberetning til de sociale 

sikringsordninger om en 

ansættelseskontrakts ophør 

Bekræftelse af, at 

indberetningen er modtaget 

 

Betaling af sociale bidrag for 

ansatte  

Kvittering eller anden form 

for bekræftelse af betaling af 

sociale bidrag for ansatte 

 _______________  

 

1a Dette omfatter følgende 

køretøjer: (a) ethvert 

motorkøretøj eller 

påhængskøretøj, jf. artikel 3 i 

Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2007/46/EF 

(EUT L 263 af 9.10.2007, 

s. 1) og b) ethvert to- og 

trehjulet motordrevet køretøj, 

også med tvillinghjul, som er 

bestemt til brug på vej, jf. 

artikel 1 i Europa-

Parlamentets og Rådets 

direktiv 2002/24/EF (EUT 

L 124 af 9.5.2002, s. 1). 

 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  392 

Julia Reda 

 



 

PE613.511v03-00 24/28 AM\1139598DA.docx 

DA 

Forslag til forordning 

BILAG II – tabel 

 

 

Kommissionens forslag 

Særlige 

livsbegivenheder 

Procedurer  Forventet resultat 

Fødsel  
Anmodning om en 

fødselsattest 

Fødselsattest 

Studier 
Ansøgning om et stipendium 

fra en offentlig institution 

Afgørelse vedrørende en 

ansøgning om et stipendium 

Arbejde 

Registrering med henblik på 

modtagelse af 

socialsikringsydelser 

Kvittering for modtagelsen 

 
Anmodning om anerkendelse 

af eksamensbevis 

Afgørelse vedrørende en 

anmodning om anerkendelse 

Flytning 
Registrering af en 

adresseændring 

Bekræftelse af registreringen 

af den nye adresse 

 
Anmodning om/fornyelse af 

identitetskort eller pas 

Udstedelse eller fornyelse af 

et identitetskort eller pas 

 
Registrering af et 

motorkøretøj 

Registreringsattest 

Pensionering 

Begæring om pensionsydelser 

og efterløn fra offentlige eller 

halvoffentlige ordninger 

Afgørelse vedrørende en 

begæring om pensionsydelse 

eller efterløn 

Opstart af 

virksomhed 

Almindelig registrering af 

erhvervsaktivitet, dog ikke 

procedurer vedrørende 

stiftelse af virksomheder eller 

selskaber som nævnt i artikel 

54, stk. 2, i TEUF 

Bekræftelse af, at alle de 

nødvendige skridt til at 

begynde at drive virksomhed 

er gennemført  

 

Registrering af en 

arbejdsgiver (en fysisk 

person) i offentlige eller 

halvoffentlige pensions- og 

forsikringsordninger  

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

 

Registrering af ansatte i 

offentlige eller halvoffentlige 

pensions- og 

forsikringsordninger 

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

Drift af 

virksomhed 

Indberetning til de sociale 

sikringsordninger om en 

Bekræftelse af, at 

indberetningen er modtaget 
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ansættelseskontrakts ophør 

 

Betaling af sociale bidrag for 

ansatte  

Kvittering eller anden form 

for bekræftelse af betaling af 

sociale bidrag for ansatte 

 

Ændringsforslag 

Særlige 

livsbegivenheder 

Procedurer  Forventet resultat 

Fødsel  
Anmodning om en 

fødselsattest 

Fødselsattest 

Studier 
Ansøgning om et stipendium 

fra en offentlig institution 

Afgørelse vedrørende en 

ansøgning om et stipendium 

 Tilmelding til universitet Bekræftelse af tilmelding 

Arbejde 

Registrering med henblik på 

modtagelse af 

socialsikringsydelser 

Kvittering for modtagelsen 

 
Anmodning om anerkendelse 

af eksamensbevis 

Afgørelse vedrørende en 

anmodning om anerkendelse 

Flytning 
Registrering af en 

adresseændring 

Bekræftelse af registreringen 

af den nye adresse 

 
Anmodning om/fornyelse af 

identitetskort eller pas 

Udstedelse eller fornyelse af 

et identitetskort eller pas 

 
Registrering af et 

motorkøretøj 

Registreringsattest 

 
Anmodning om/fornyelse af 

opholdskort 

Udstedelse eller fornyelse af 

et opholdskort 

Pensionering 

Begæring om pensionsydelser 

og efterløn fra offentlige eller 

halvoffentlige ordninger 

Afgørelse vedrørende en 

begæring om pensionsydelse 

eller efterløn 

Opstart af 

virksomhed 

Almindelig registrering af 

erhvervsaktivitet, dog ikke 

procedurer vedrørende 

stiftelse af virksomheder eller 

selskaber som nævnt i artikel 

54, stk. 2, i TEUF 

Bekræftelse af, at alle de 

nødvendige skridt til at 

begynde at drive virksomhed 

er gennemført  

 

Registrering af en 

arbejdsgiver (en fysisk 

person) i offentlige eller 

halvoffentlige pensions- og 

forsikringsordninger  

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 
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Registrering af ansatte i 

offentlige eller halvoffentlige 

pensions- og 

forsikringsordninger 

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

Drift af 

virksomhed 

Indberetning til de sociale 

sikringsordninger om en 

ansættelseskontrakts ophør 

Bekræftelse af, at 

indberetningen er modtaget 

 

Betaling af sociale bidrag for 

ansatte  

Kvittering eller anden form 

for bekræftelse af betaling af 

sociale bidrag for ansatte 

Transportmaterie

l 

Anskaffelse af 

vejafgiftsmærkater eller 

emissionsmærkater 

Modtagelse af vejafgifts- eller 

emissionsmærkater 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  393 

Philippe Juvin 

 

Forslag til forordning 

BILAG II – tabel 

 

 

Kommissionens forslag 

Særlige 

livsbegivenheder 

Procedurer  Forventet resultat 

Fødsel  
Anmodning om en 

fødselsattest 

Fødselsattest 

Studier 
Ansøgning om et stipendium 

fra en offentlig institution 

Afgørelse vedrørende en 

ansøgning om et stipendium 

Arbejde 

Registrering med henblik på 

modtagelse af 

socialsikringsydelser 

Kvittering for modtagelsen 

 
Anmodning om anerkendelse 

af eksamensbevis 

Afgørelse vedrørende en 

anmodning om anerkendelse 

Flytning 
Registrering af en 

adresseændring 

Bekræftelse af registreringen 

af den nye adresse 

 
Anmodning om/fornyelse af 

identitetskort eller pas 

Udstedelse eller fornyelse af 

et identitetskort eller pas 
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 DA 

 
Registrering af et 

motorkøretøj 

Registreringsattest 

Pensionering 

Begæring om pensionsydelser 

og efterløn fra offentlige eller 

halvoffentlige ordninger 

Afgørelse vedrørende en 

begæring om pensionsydelse 

eller efterløn 

Opstart af 

virksomhed 

Almindelig registrering af 

erhvervsaktivitet, dog ikke 

procedurer vedrørende 

stiftelse af virksomheder eller 

selskaber som nævnt i artikel 

54, stk. 2, i TEUF 

Bekræftelse af, at alle de 

nødvendige skridt til at 

begynde at drive virksomhed 

er gennemført  

 

Registrering af en 

arbejdsgiver (en fysisk 

person) i offentlige eller 

halvoffentlige pensions- og 

forsikringsordninger  

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

 

Registrering af ansatte i 

offentlige eller halvoffentlige 

pensions- og 

forsikringsordninger 

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

Drift af 

virksomhed 

Indberetning til de sociale 

sikringsordninger om en 

ansættelseskontrakts ophør 

Bekræftelse af, at 

indberetningen er modtaget 

 

Betaling af sociale bidrag for 

ansatte  

Kvittering eller anden form 

for bekræftelse af betaling af 

sociale bidrag for ansatte 

 

Ændringsforslag 

Særlige 

livsbegivenheder 

Procedurer  Forventet resultat 

Fødsel  
Anmodning om en 

fødselsattest 

Fødselsattest 

Studier 
Ansøgning om et stipendium 

fra en offentlig institution 

Afgørelse vedrørende en 

ansøgning om et stipendium 

Arbejde 

Registrering med henblik på 

modtagelse af 

socialsikringsydelser 

Kvittering for modtagelsen 

 
Anmodning om anerkendelse 

af eksamensbevis 

Afgørelse vedrørende en 

anmodning om anerkendelse 

Flytning 
Registrering af en 

adresseændring 

Bekræftelse af registreringen 

af den nye adresse 
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Anmodning om/fornyelse af 

identitetskort eller pas 

Udstedelse eller fornyelse af 

et identitetskort eller pas 

 
Registrering af et 

motorkøretøj 

Registreringsattest 

Pensionering 

Begæring om pensionsydelser 

og efterløn fra offentlige eller 

halvoffentlige ordninger 

Afgørelse vedrørende en 

begæring om pensionsydelse 

eller efterløn 

Opstart af 

virksomhed 

Almindelig registrering af 

erhvervsaktivitet, dog ikke 

procedurer vedrørende 

stiftelse af virksomheder eller 

selskaber som nævnt i artikel 

54, stk. 2, i TEUF 

Bekræftelse af, at alle de 

nødvendige skridt til at 

begynde at drive virksomhed 

er gennemført  

 
Etablering af en virksomhed i 

henhold til servicedirektivet 

 

 

Registrering af en 

arbejdsgiver (en fysisk 

person) i offentlige eller 

halvoffentlige pensions- og 

forsikringsordninger  

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

 

Registrering af ansatte i 

offentlige eller halvoffentlige 

pensions- og 

forsikringsordninger 

Registreringsnummer i den 

sociale sikringsordning 

Drift af 

virksomhed 

Indberetning til de sociale 

sikringsordninger om en 

ansættelseskontrakts ophør 

Bekræftelse af, at 

indberetningen er modtaget 

 

Betaling af sociale bidrag for 

ansatte  

Kvittering eller anden form 

for bekræftelse af betaling af 

sociale bidrag for ansatte 

 

Or. en 

 

 

 

 


