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Ändringsförslag  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 2: Arbete och 

pension inom unionen – indrag 4a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • regler om obligatorisk 

ansvarsskyldighet och försäkring i en 

annan medlemsstat 

Or. en 

Ändringsförslag  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 2: Arbete och 

pension inom unionen – indrag 6a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • utstationerade arbetstagares 

sociala rättigheter och arbetsvillkor 

Or. en 

Ändringsförslag  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 2: Arbete och 

pension inom unionen – indrag 8 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

• rättigheter och skyldigheter när det 

gäller socialförsäkring i unionen, inklusive 

erhållande av pension. 

• rättigheter och skyldigheter när det 

gäller socialförsäkring i unionen, inklusive 

erhållande av pension och 

arbetslöshetsersättning 
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Or. en 

Ändringsförslag  358 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 3: Fordon i 

unionen – indrag 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

• nationella trafikregler och krav för 

förare 

• nationella trafikregler och krav för 

förare, till exempel klistermärken för 

vägavgifter eller utsläpp för tillfällig eller 

permanent vistelse i en annan 

medlemsstat 

Or. en 

 

Ändringsförslag  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 4: Bosättning 

i en annan medlemsstat – indrag 3a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • krav på naturalisering av en 

person som är bosatt i en annan 

medlemsstat 

Or. en 

Ändringsförslag  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 4: Bosättning 

i en annan medlemsstat – indrag 3b (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • skyldigheter vid dödsfall och 

hemtransport av avliden 

Or. en 

 

 

Ändringsförslag  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 5: Utbildning 

eller praktik i en annan medlemsstat – indrag 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

• skolgång i en annan medlemsstat • barnomsorg och skolgång i en 

annan medlemsstat 

Or. en 

Ändringsförslag  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 5: Utbildning 

eller praktik i en annan medlemsstat – indrag 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • deltagande i vuxenutbildning i en 

annan medlemsstat 

Or. en 

 

Ändringsförslag  363 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 6: Hälso- och 



 

PE613.511v01-00 6/28 AM\1139598SV.docx 

SV 

sjukvård – indrag 2a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • sjukförsäkringsskydd i en annan 

medlemsstat 

Or. en 

 

Ändringsförslag  364 

Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 6: Hälso- och 

sjukvård – indrag 2a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • information om social trygghet 

och socialförsäkring, bland annat 

möjligheten att beställa ett europeiskt 

sjukförsäkringskort 

Or. en 

 

 

Ändringsförslag  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 6: Hälso- och 

sjukvård – indrag 2a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • information om allmänna 

förebyggande hälso- och 

sjukvårdsprogram  

Or. en 



 

AM\1139598SV.docx 7/28 PE613.511v01-00 

 SV 

Ändringsförslag  366 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 6: Hälso- och 

sjukvård – indrag 2b (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • information om larmnummer  

Or. en 

Ändringsförslag  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 6: Hälso- och 

sjukvård – indrag 2c (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • flytt till ett äldreboende 

Or. en 

Ändringsförslag  368 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 7: 

Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler för familjer – indrag 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

•  födsel, vårdnad av minderåriga 

barn, föräldraansvar, 

underhållsskyldigheter för barn i en 

gränsöverskridande familjesituation 

•  födsel, vårdnad av minderåriga 

barn, föräldraansvar, surrogatmoderskap 

och adoption, inbegripet 

närståendeadoption, 

underhållsskyldigheter för barn i en 

gränsöverskridande familjesituation 

Or. en 
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Ändringsförslag  369 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 7: 

Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler för familjer – indrag 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

• sammanlevande par av olika 

nationaliteter (giftermål, separation, 

skilsmässa, makars egendomsrättigheter, 

sambors rättigheter) 

• sammanlevande par av olika 

nationaliteter utan diskriminering på 

grund av sexuell läggning (giftermål, 

registrerat partnerskap, separation, 

skilsmässa, makars egendomsrättigheter, 

sambors rättigheter) 

Or. en 

 

 

Ändringsförslag  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 7: 

Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler för familjer – indrag 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

• rättigheter i samband med arv i en 

annan medlemsstat 

• rättigheter och skyldigheter i 

samband med arv i en annan medlemsstat 

när det gäller till exempel skatteregler 

Or. en 

Ändringsförslag  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 7: 

Gränsöverskridande rättigheter, skyldigheter och regler för familjer – indrag 3a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • rättsliga konsekvenser och 

rättigheter i samband med att barn förs 

bort vid internationella vårdnadstvister 

Or. en 

 

Ändringsförslag  372 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell 1 – område 8: 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Konsumenter i gränsöverskridande 

situationer  

Konsumenträttigheter 

Or. en 

 

 

Ändringsförslag  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 8: 

Konsumenter i gränsöverskridande situationer – indrag 1 

 

 

 Kommissionens förslag Ändringsförslag 

• köp av varor och tjänster 

(inbegripet finansiella sådana) från en 

annan medlemsstat, online eller 

personligen  

• köp eller hyra av varor, digitalt 

innehåll, egendom eller tjänster 

(inbegripet finansiella sådana) från en 

annan medlemsstat, online eller 

personligen  

Or. en 

Ändringsförslag  374 

Julia Reda 
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Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 8: 

Konsumenter i gränsöverskridande situationer – indrag 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

• köp av varor och tjänster 

(inbegripet finansiella sådana) från en 

annan medlemsstat, online eller 

personligen  

• köp av varor och tjänster 

(inbegripet finansiella sådana), online eller 

personligen  

Or. en 

Ändringsförslag  375 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 8: 

Konsumenter i gränsöverskridande situationer – indrag 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

• innehav av ett bankkonto i en 

annan medlemsstat 

• innehav av ett bankkonto  

Or. en 

Ändringsförslag  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 8: 

Konsumenter i gränsöverskridande situationer – indrag 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

• anslutning till allmännyttiga tjänster 

som gas, el, vatten, telefoni och internet 

• anslutning till allmännyttiga tjänster 

som gas, el, vatten, bortskaffande av 

avfall, telefoni och internet 

Or. en 
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Ändringsförslag  377 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 8: 

Konsumenter i gränsöverskridande situationer – indrag 5a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • produktsäkerhet 

Or. en 

Ändringsförslag  378 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 8: 

Konsumenter i gränsöverskridande situationer – indrag 5b (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • garantier, konsumenters tillgång 

till rättslig prövning och gottgörelse 

Or. en 

Ändringsförslag  379 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 8: 

Konsumenter i gränsöverskridande situationer – indrag 5c (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • rättsliga förfaranden för 

konsumenter 

Or. en 

Ändringsförslag  380 

Julia Reda 



 

PE613.511v01-00 12/28 AM\1139598SV.docx 

SV 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 8a (nytt): 

Medborgares och invånares rättigheter 

 

Kommissionens förslag 

Område INFORMATION OM RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH 

REGLER 

  

  

  

 

Ändringsförslag 

Område INFORMATION OM RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH 

REGLER 

Medborgares 

och invånares 

rättigheter 

• ingivande av administrativa och rättsliga framställningar 

 • ingivande av framställningar till offentliga institutioner 

 • erkännande av könstillhörighet 

 

Or. en 

Ändringsförslag  381 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör privatpersoner – tabell – område 8b (nytt): 

Skydd av personuppgifter 

 

Kommissionens förslag 

Område INFORMATION OM RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH 

REGLER 

  

 

Ändringsförslag 

Område INFORMATION OM RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH 

REGLER 



 

AM\1139598SV.docx 13/28 PE613.511v01-00 

 SV 

Skydd av 

personuppgifter 

• utövande av registrerades rättigheter enligt den allmänna 

dataskyddsförordningen (i enlighet med avsnitten 2–4 i den 

allmänna dataskyddsförordningen: information och tillgång till 

personuppgifter, rättelse och radering, invändningar) 

 

Or. en 

Ändringsförslag  382 

Othmar Karas och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör företag – tabell – område 1: Starta, driva och 

avveckla ett företag – indrag 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

• registrera ett företag 

(registreringsförfaranden och juridiska 

former för affärsverksamhet) 

• registrera, förändra eller avveckla 

ett företag (registreringsförfaranden och 

juridiska former för affärsverksamhet) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  383 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör företag – tabell – område 1: Starta, driva och 

avveckla ett företag – indrag 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

• immateriella rättigheter (ansöka om 

patent, registrera ett varumärke, en ritning 

eller en konstruktion, erhålla en licens för 

återgivning) 

• immateriella rättigheter (ansöka om 

patent, registrera ett varumärke, en ritning 

eller en konstruktion, erhålla en licens för 

återgivning, tillämpliga undantag) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  384 

Evelyne Gebhardt 
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Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör företag – tabell – område 1: Starta, driva och 

avveckla ett företag – indrag 8a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • ledningens ansvarsskyldighet 

Or. en 

Ändringsförslag  385 

Philippe Juvin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör företag – tabell – område 1: Starta, driva och 

avveckla ett företag – indrag 8a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • omlokalisering av ett företag från 

en medlemsstat till en annan medlemsstat 

Or. en 

Ändringsförslag  386 

Othmar Karas och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör företag – tabell – område 1: Starta, driva och 

avveckla ett företag – indrag 8a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • omlokalisering av ett företag 

Or. en 

 

Ändringsförslag  387 

Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör företag – tabell – område 3: Skatter – indrag 
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2a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 • tull och andra skatter och avgifter 

som tas ut på import, tullförfaranden vid 

import, tullförfaranden vid export 

Or. en 

 

Ändringsförslag  388 

Othmar Karas och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – Informationsområden som rör företag – tabell – område 3: Skatter – indrag 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

• övriga skatter: betalning, 

skattesatser 

• övriga skatter: betalning, 

skattesatser, självdeklarationer 

Or. en 

 

Ändringsförslag  389 

Othmar Karas och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – tabell 

 

 

Kommissionens förslag 

Livshändelser Förfaranden  Förväntat resultat 

Födelse  Beställa personbevis Personbevis 

Studera 
Ansöka om studiemedel från 

en offentlig institution 

Beslut om ansökan om 

studiemedel 

Arbeta 
Registrera sig för sociala 

förmåner 

Mottagningsbevis 

 
Ansöka om erkännande av 

examensbevis 

Beslut om ansökan om 

erkännande 
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Flytta 
Anmäla adressändring Bekräftelse på 

adressändringen 

 
Beställa eller förnya id-kort 

eller pass 

Utfärdande eller förnyelse av 

id-kort eller pass 

 Registrera ett motorfordon Registreringsbevis 

Gå i pension 

Ansöka om pension och 

förmåner vid förtida 

pensionering från offentliga 

eller halvoffentliga system 

Beslut om ansökan om 

pension eller förmåner vid 

förtida pensionering 

Starta företag 

Allmän registrering av 

affärsverksamhet, undantaget 

förfaranden för bildande av 

bolag i den mening som avses 

i artikel 54 andra stycket i 

fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt 

Bekräftelse av att alla steg 

som krävs för att börja bedriva 

affärsverksamhet har utförts  

 

Registrera en arbetsgivare (en 

fysisk person) i ett offentligt 

eller halvoffentligt pensions- 

och försäkringssystem  

Socialförsäkringsnummer 

 

Registrera anställda i ett 

offentligt eller halvoffentligt 

pensions- och 

försäkringssystem 

Socialförsäkringsnummer 

Bedriva 

affärsverksamhet 

Meddela 

socialförsäkringssystemet när 

en anställds kontrakt avslutas 

Bekräftelse på mottagning av 

meddelandet 

 

Betala sociala avgifter för 

anställda  

Kvitto eller annan form av 

bekräftelse på betalningen av 

sociala avgifter för anställda 

 

Ändringsförslag 

Livshändelser Förfaranden  Förväntat resultat 

Födelse  Beställa personbevis Personbevis 

Studera 
Ansöka om studiemedel från 

en offentlig institution 

Beslut om ansökan om 

studiemedel 

Arbeta 
Registrera sig för sociala 

förmåner 

Mottagningsbevis 

 
Ansöka om erkännande av 

examensbevis 

Beslut om ansökan om 

erkännande 

 Ansöka om erkännande av Beslut om ansökan om 
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yrkeskvalifikationer erkännande 

 
Deklarera inkomstskatt Mottagningsbevis för 

deklaration 

Flytta 
Anmäla adressändring Bekräftelse på 

adressändringen 

 
Beställa eller förnya id-kort 

eller pass 

Utfärdande eller förnyelse av 

id-kort eller pass 

 Registrera ett motorfordon Registreringsbevis 

Gå i pension 

Ansöka om pension och 

förmåner vid förtida 

pensionering från offentliga 

eller halvoffentliga system 

Beslut om ansökan om 

pension eller förmåner vid 

förtida pensionering 

Starta företag 

Allmän registrering av och 

anmälningskrav för 

affärsverksamhet, tillstånd för 

affärsverksamhet, 

förändringar av 

affärsverksamhet och 

avslutande av 

affärsverksamhet utan 

insolvens- eller 

likvidationsförfaranden, 

undantaget förfaranden för 

bildande av bolag i den 

mening som avses i artikel 54 

andra stycket i fördraget om 

Europeiska unionens 

funktionssätt 

Bekräftelse av att alla steg 

som krävs för att börja bedriva 

affärsverksamhet har utförts  

 Registrera moms Momsregistreringsnummer 

 
Registrera sig för 

inkomstskatt 

Skatteregistreringsnummer 

 

Registrera en arbetsgivare (en 

fysisk person) i ett offentligt 

eller halvoffentligt pensions- 

och försäkringssystem  

Socialförsäkringsnummer 

 

Registrera anställda i ett 

offentligt eller halvoffentligt 

pensions- och 

försäkringssystem 

Socialförsäkringsnummer 

Bedriva 

affärsverksamhet 

Meddela 

socialförsäkringssystemet när 

en anställds kontrakt avslutas 

Bekräftelse på mottagning av 

meddelandet 

 Betala sociala avgifter för Kvitto eller annan form av 
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anställda  bekräftelse på betalningen av 

sociala avgifter för anställda 

 
Registrera och anmäla 

utstationering av arbetstagare 

Bekräftelse av att alla steg 

som krävs för att utstationera 

en arbetstagare har utförts 

 
Anmäla att en verksamhet 

som omfattas av moms har 

upphört 

Bekräftelse på mottagning av 

meddelandet 

 
Momsdeklarationer Mottagningsbevis för 

momsdeklarationen 

 
Deklaration av företags-

/bolagsskatt 

Mottagningsbevis för 

deklarationen 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  390 

Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – tabell 

 

 

Kommissionens förslag 

Livshändelser Förfaranden  Förväntat resultat 

Födelse  Beställa personbevis Personbevis 

Studera 
Ansöka om studiemedel från 

en offentlig institution 

Beslut om ansökan om 

studiemedel 

Arbeta 
Registrera sig för sociala 

förmåner 

Mottagningsbevis 

 
Ansöka om erkännande av 

examensbevis 

Beslut om ansökan om 

erkännande 

Flytta 
Anmäla adressändring Bekräftelse på 

adressändringen 

 
Beställa eller förnya id-kort 

eller pass 

Utfärdande eller förnyelse av 

id-kort eller pass 

 Registrera ett motorfordon Registreringsbevis 

Gå i pension Ansöka om pension och 

förmåner vid förtida 

Beslut om ansökan om 

pension eller förmåner vid 
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pensionering från offentliga 

eller halvoffentliga system 

förtida pensionering 

Starta företag 

Allmän registrering av 

affärsverksamhet, undantaget 

förfaranden för bildande av 

bolag i den mening som avses 

i artikel 54 andra stycket i 

fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt 

Bekräftelse av att alla steg 

som krävs för att börja bedriva 

affärsverksamhet har utförts  

 

Registrera en arbetsgivare (en 

fysisk person) i ett offentligt 

eller halvoffentligt pensions- 

och försäkringssystem  

Socialförsäkringsnummer 

 

Registrera anställda i ett 

offentligt eller halvoffentligt 

pensions- och 

försäkringssystem 

Socialförsäkringsnummer 

Bedriva 

affärsverksamhet 

Meddela 

socialförsäkringssystemet när 

en anställds kontrakt avslutas 

Bekräftelse på mottagning av 

meddelandet 

 

Betala sociala avgifter för 

anställda  

Kvitto eller annan form av 

bekräftelse på betalningen av 

sociala avgifter för anställda 

 

Ändringsförslag 

Livshändelser Förfaranden  Förväntat resultat 

Födelse  Beställa personbevis Personbevis 

Studera 
Ansöka om studiemedel från 

en offentlig institution 

Beslut om ansökan om 

studiemedel 

 
Skriva in sig vid ett statligt 

universitet 

Beslut om inskrivning 

 
Begära examensbevis och 

utbildningsbevis  

Utfärdande av bevis i 

elektroniskt format  

Arbeta 
Registrera sig för sociala 

förmåner 

Mottagningsbevis 

 
Ansöka om erkännande av 

examensbevis 

Beslut om ansökan om 

erkännande 

 
Deklarera inkomstskatt Mottagningsbevis för 

deklaration 

Flytta 
Anmäla adressändring Bekräftelse på 

adressändringen 
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Beställa eller förnya id-kort 

eller pass. Fysisk närvaro får 

endast krävas för 

tillhandahållande av 

biometriska uppgifter. 

Utfärdande eller förnyelse av 

id-kort eller pass 

 

Registrera ett motorfordon. 

Fysisk närvaro får endast 

krävas vid första 

registreringen eller om det 

behövs för att utföra 

kontroller av fordonet 

Registreringsbevis 

Gå i pension 

Ansöka om pension och 

förmåner vid förtida 

pensionering från offentliga 

eller halvoffentliga system 

Beslut om ansökan om 

pension eller förmåner vid 

förtida pensionering 

 
Begära ut uppgifter om 

tillgodohavande på 

pensionskontot 

Bekräftelse på saldot på 

användarens pensionskonto 

Starta företag 

Allmän registrering av 

affärsverksamhet, undantaget 

förfaranden för bildande av 

bolag i den mening som avses 

i artikel 54 andra stycket i 

fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

inbegripet ändring av 

registeruppgifter  

Bekräftelse av att alla steg 

som krävs för att börja bedriva 

affärsverksamhet har utförts  

 

Registrera en arbetsgivare (en 

fysisk person) i ett offentligt 

eller halvoffentligt pensions- 

och försäkringssystem  

Socialförsäkringsnummer 

 

Registrera anställda i ett 

offentligt eller halvoffentligt 

pensions- och 

försäkringssystem 

Socialförsäkringsnummer 

 
Registrera eller förnya ett 

internetdomännamn 

Bekräftelse på registreringen 

eller förnyelsen av 

domännamnet  

 Registrera moms Momsregistreringsnummer 

Bedriva 

affärsverksamhet 

Meddela 

socialförsäkringssystemet när 

en anställds kontrakt avslutas 

Bekräftelse på mottagning av 

meddelandet 

 
Momsdeklarationer Mottagningsbevis för 

momsdeklarationerna 
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Deklarera företags-

/bolagsskatt 

Mottagningsbevis för 

deklarationen 

 

Anmäla att en verksamhet 

som omfattas av moms har 

upphört 

Bekräftelse på mottagning av 

meddelandet 

 

Betala sociala avgifter för 

anställda  

Kvitto eller annan form av 

bekräftelse på betalningen av 

sociala avgifter för anställda 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  391 

Edward Czesak 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – tabell 

 

 

Kommissionens förslag 

Livshändelser Förfaranden  Förväntat resultat 

Födelse  Beställa personbevis Personbevis 

Studera 
Ansöka om studiemedel från 

en offentlig institution 

Beslut om ansökan om 

studiemedel 

Arbeta 
Registrera sig för sociala 

förmåner 

Mottagningsbevis 

 
Ansöka om erkännande av 

examensbevis 

Beslut om ansökan om 

erkännande 

Flytta 
Anmäla adressändring Bekräftelse på 

adressändringen 

 
Beställa eller förnya id-kort 

eller pass 

Utfärdande eller förnyelse av 

id-kort eller pass 

 Registrera ett motorfordon Registreringsbevis 

Gå i pension 

Ansöka om pension och 

förmåner vid förtida 

pensionering från offentliga 

eller halvoffentliga system 

Beslut om ansökan om 

pension eller förmåner vid 

förtida pensionering 

Starta företag 
Allmän registrering av 

affärsverksamhet, undantaget 

förfaranden för bildande av 

Bekräftelse av att alla steg 

som krävs för att börja 

bedriva affärsverksamhet har 
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bolag i den mening som avses 

i artikel 54 andra stycket i 

fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt 

utförts  

 

Registrera en arbetsgivare (en 

fysisk person) i ett offentligt 

eller halvoffentligt pensions- 

och försäkringssystem  

Socialförsäkringsnummer 

 

Registrera anställda i ett 

offentligt eller halvoffentligt 

pensions- och 

försäkringssystem 

Socialförsäkringsnummer 

Bedriva 

affärsverksamhet 

Meddela 

socialförsäkringssystemet när 

en anställds kontrakt avslutas 

Bekräftelse på mottagning av 

meddelandet 

 

Betala sociala avgifter för 

anställda  

Kvitto eller annan form av 

bekräftelse på betalningen av 

sociala avgifter för anställda 

 

Ändringsförslag 

Livshändelser Förfaranden  Förväntat resultat 

Födelse  
Beställa bevis om registrering 

av födelse 

Personbevis eller bevis om 

registrering av födelse 

Hemvist 
Beställa hemvistintyg Bevis på registrering och 

hemvist 

Studera 

Ansöka om studiemedel från 

ett offentligt organ eller en 

offentlig institution 

Beslut om ansökan om 

studiemedel 

Arbeta 
Registrera sig för sociala 

förmåner 

Mottagningsbevis 

 
Ansöka om erkännande av 

examensbevis 

Beslut om ansökan om 

erkännande 

Flytta 

Anmäla adressändring Bekräftelse på 

adressändringen och 

avregistreringen av den 

tidigare adressen 

 utgår utgår 

 

Registrera ett motorfordon 

som ursprungligen kommer 

från eller redan är registrerat 

i en EU-medlemsstat, enligt 

Bevis på 

motorfordonsregistrering 
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standardförfaranden1a 

Gå i pension 

Ansöka om pension och 

förmåner vid förtida 

pensionering från 

obligatoriska system 

Bekräftelse på mottagning av 

ansökan eller beslut om 

ansökan om pension eller 

förmåner vid förtida 

pensionering 

Starta företag utgår utgår 

 

Registrera en arbetsgivare (en 

fysisk person) i ett 

obligatoriskt pensions- och 

försäkringssystem  

Bekräftelse på registrering 

eller 

socialförsäkringsnummer 

 

Registrera anställda i ett 

offentligt eller halvoffentligt 

pensions- och 

försäkringssystem, dock inte 

vid förfaranden för kollektivt 

avslutande av 

anställningskontrakt 

Socialförsäkringsnummer 

Bedriva 

affärsverksamhet 

Meddela 

socialförsäkringssystemet när 

en anställds kontrakt avslutas 

Bekräftelse på mottagning av 

meddelandet 

 

Betala sociala avgifter för 

anställda  

Kvitto eller annan form av 

bekräftelse på betalningen av 

sociala avgifter för anställda 

 _______________  

 

1a Detta omfattar följande 

fordon: a) motorfordon och 

släpvagnar enligt artikel 3 i 

Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2007/46/EG 

(EUT L 263, 9.10.2007, s. 1) 

och b) två- och trehjuliga 

motorfordon – även sådana 

med tvillinghjul – som är 

avsedda för vägtrafik enligt 

artikel 1 i 

Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2002/24/EG 

(EGT L 124, 9.5.2002, s. 1). 

 

 

Or. en 
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Ändringsförslag  392 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – tabell 

 

 

Kommissionens förslag 

Livshändelser Förfaranden  Förväntat resultat 

Födelse  Beställa personbevis Personbevis 

Studera 
Ansöka om studiemedel från 

en offentlig institution 

Beslut om ansökan om 

studiemedel 

Arbeta 
Registrera sig för sociala 

förmåner 

Mottagningsbevis 

 
Ansöka om erkännande av 

examensbevis 

Beslut om ansökan om 

erkännande 

Flytta 
Anmäla adressändring Bekräftelse på 

adressändringen 

 
Beställa eller förnya id-kort 

eller pass 

Utfärdande eller förnyelse av 

id-kort eller pass 

 Registrera ett motorfordon Registreringsbevis 

Gå i pension 

Ansöka om pension och 

förmåner vid förtida 

pensionering från offentliga 

eller halvoffentliga system 

Beslut om ansökan om 

pension eller förmåner vid 

förtida pensionering 

Starta företag 

Allmän registrering av 

affärsverksamhet, undantaget 

förfaranden för bildande av 

bolag i den mening som avses 

i artikel 54 andra stycket i 

fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt 

Bekräftelse av att alla steg 

som krävs för att börja bedriva 

affärsverksamhet har utförts  

 

Registrera en arbetsgivare (en 

fysisk person) i ett offentligt 

eller halvoffentligt pensions- 

och försäkringssystem  

Socialförsäkringsnummer 

 

Registrera anställda i ett 

offentligt eller halvoffentligt 

pensions- och 

försäkringssystem 

Socialförsäkringsnummer 
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Bedriva 

affärsverksamhet 

Meddela 

socialförsäkringssystemet när 

en anställds kontrakt avslutas 

Bekräftelse på mottagning av 

meddelandet 

 

Betala sociala avgifter för 

anställda  

Kvitto eller annan form av 

bekräftelse på betalningen av 

sociala avgifter för anställda 

 

Ändringsförslag 

Livshändelser Förfaranden  Förväntat resultat 

Födelse  Beställa personbevis Personbevis 

Studera 
Ansöka om studiemedel från 

en offentlig institution 

Beslut om ansökan om 

studiemedel 

 
Skriva in sig vid ett 

universitet 

Bekräftelse på inskrivningen 

Arbeta 
Registrera sig för sociala 

förmåner 

Mottagningsbevis 

 
Ansöka om erkännande av 

examensbevis 

Beslut om ansökan om 

erkännande 

Flytta 
Anmäla adressändring Bekräftelse på 

adressändringen 

 
Beställa eller förnya id-kort 

eller pass 

Utfärdande eller förnyelse av 

id-kort eller pass 

 Registrera ett motorfordon Registreringsbevis 

 
Ansöka om/förnya 

uppehållskort 

Utfärdande eller förnyelse av 

uppehållskort 

Gå i pension 

Ansöka om pension och 

förmåner vid förtida 

pensionering från offentliga 

eller halvoffentliga system 

Beslut om ansökan om 

pension eller förmåner vid 

förtida pensionering 

Starta företag 

Allmän registrering av 

affärsverksamhet, undantaget 

förfaranden för bildande av 

bolag i den mening som avses 

i artikel 54 andra stycket i 

fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt 

Bekräftelse av att alla steg 

som krävs för att börja bedriva 

affärsverksamhet har utförts  

 

Registrera en arbetsgivare (en 

fysisk person) i ett offentligt 

eller halvoffentligt pensions- 

och försäkringssystem  

Socialförsäkringsnummer 
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Registrera anställda i ett 

offentligt eller halvoffentligt 

pensions- och 

försäkringssystem 

Socialförsäkringsnummer 

Bedriva 

affärsverksamhet 

Meddela 

socialförsäkringssystemet när 

en anställds kontrakt avslutas 

Bekräftelse på mottagning av 

meddelandet 

 

Betala sociala avgifter för 

anställda  

Kvitto eller annan form av 

bekräftelse på betalningen av 

sociala avgifter för anställda 

Fordon 

Erhålla klistermärken för 

motorvägsavgifter eller 

utsläpp 

Mottagande av klistermärken 

för vägavgifter eller utsläpp 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  393 

Philippe Juvin 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – tabell 

 

 

Kommissionens förslag 

Livshändelser Förfaranden  Förväntat resultat 

Födelse  Beställa personbevis Personbevis 

Studera 
Ansöka om studiemedel från 

en offentlig institution 

Beslut om ansökan om 

studiemedel 

Arbeta 
Registrera sig för sociala 

förmåner 

Mottagningsbevis 

 
Ansöka om erkännande av 

examensbevis 

Beslut om ansökan om 

erkännande 

Flytta 
Anmäla adressändring Bekräftelse på 

adressändringen 

 
Beställa eller förnya id-kort 

eller pass 

Utfärdande eller förnyelse av 

id-kort eller pass 

 Registrera ett motorfordon Registreringsbevis 

Gå i pension Ansöka om pension och 

förmåner vid förtida 

Beslut om ansökan om 

pension eller förmåner vid 
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pensionering från offentliga 

eller halvoffentliga system 

förtida pensionering 

Starta företag 

Allmän registrering av 

affärsverksamhet, undantaget 

förfaranden för bildande av 

bolag i den mening som avses 

i artikel 54 andra stycket i 

fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt 

Bekräftelse av att alla steg 

som krävs för att börja bedriva 

affärsverksamhet har utförts  

 

Registrera en arbetsgivare (en 

fysisk person) i ett offentligt 

eller halvoffentligt pensions- 

och försäkringssystem  

Socialförsäkringsnummer 

 

Registrera anställda i ett 

offentligt eller halvoffentligt 

pensions- och 

försäkringssystem 

Socialförsäkringsnummer 

Bedriva 

affärsverksamhet 

Meddela 

socialförsäkringssystemet när 

en anställds kontrakt avslutas 

Bekräftelse på mottagning av 

meddelandet 

 

Betala sociala avgifter för 

anställda  

Kvitto eller annan form av 

bekräftelse på betalningen av 

sociala avgifter för anställda 

 

Ändringsförslag 

Livshändelser Förfaranden  Förväntat resultat 

Födelse  Beställa personbevis Personbevis 

Studera 
Ansöka om studiemedel från 

en offentlig institution 

Beslut om ansökan om 

studiemedel 

Arbeta 
Registrera sig för sociala 

förmåner 

Mottagningsbevis 

 
Ansöka om erkännande av 

examensbevis 

Beslut om ansökan om 

erkännande 

Flytta 
Anmäla adressändring Bekräftelse på 

adressändringen 

 
Beställa eller förnya id-kort 

eller pass 

Utfärdande eller förnyelse av 

id-kort eller pass 

 Registrera ett motorfordon Registreringsbevis 

Gå i pension 

Ansöka om pension och 

förmåner vid förtida 

pensionering från offentliga 

Beslut om ansökan om 

pension eller förmåner vid 

förtida pensionering 
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eller halvoffentliga system 

Starta företag 

Allmän registrering av 

affärsverksamhet, undantaget 

förfaranden för bildande av 

bolag i den mening som avses 

i artikel 54 andra stycket i 

fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt 

Bekräftelse av att alla steg 

som krävs för att börja bedriva 

affärsverksamhet har utförts  

 
Bilda ett företag enligt 

tjänstedirektivet 

 

 

Registrera en arbetsgivare (en 

fysisk person) i ett offentligt 

eller halvoffentligt pensions- 

och försäkringssystem  

Socialförsäkringsnummer 

 

Registrera anställda i ett 

offentligt eller halvoffentligt 

pensions- och 

försäkringssystem 

Socialförsäkringsnummer 

Bedriva 

affärsverksamhet 

Meddela 

socialförsäkringssystemet när 

en anställds kontrakt avslutas 

Bekräftelse på mottagning av 

meddelandet 

 

Betala sociala avgifter för 

anställda  

Kvitto eller annan form av 

bekräftelse på betalningen av 

sociala avgifter för anställda 

 

Or. en 

 

 

 

 


