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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 
2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og 
processser inden for selskabsret
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0239),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50, stk. 1, og litra b, c, f og artikel 50, stk. 
2, litra g i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0166/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0000/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I meddelelserne "En strategi for et 
digitalt indre marked i EU30" og "EU-
handlingsplanen for e-forvaltning 2016-
2020 Fremskyndelse af forvaltningernes 
digitale omstilling31" understreger 

(3) I meddelelserne "En strategi for et 
digitalt indre marked i EU30" og "EU-
handlingsplanen for e-forvaltning 2016-
2020 Fremskyndelse af forvaltningernes 
digitale omstilling31" understreger 
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Kommissionen den rolle, som de offentlige 
myndigheder spiller med hensyn til at 
hjælpe virksomheder til nemt at starte op, 
operere online og udvide på tværs af 
grænserne. EU-handlingsplanen for e-
forvaltning anerkender specifikt 
vigtigheden af at forbedre brugen af 
digitale værktøjer i overholdelsen af krav 
relateret til selskabsret. Derudover har 
medlemsstaterne i erklæringen fra Tallinn 
om digital forvaltning fra 2017 fremsat en 
kraftig opfordring til at styrke indsatsen for 
at skabe effektive, brugercentrerede og 
elektroniske procedurer i Unionen.

Kommissionen den rolle, som de offentlige 
myndigheder spiller med hensyn til at 
hjælpe iværksættere til nemt at starte op, 
operere online og udvide på tværs af 
grænserne. EU-handlingsplanen for e-
forvaltning anerkender specifikt 
vigtigheden af at forbedre brugen af 
digitale værktøjer i overholdelsen af krav 
relateret til selskabsret. Derudover har 
medlemsstaterne i erklæringen fra Tallinn 
om digital forvaltning fra 2017 fremsat en 
kraftig opfordring til at styrke indsatsen for 
at skabe effektive, brugercentrerede og 
elektroniske procedurer i Unionen.

__________________ __________________

30COM(2015) 192 final af 6. maj 2015. 30 COM(2015) 192 final af 6. maj 2015.

31COM(2016) 179 final af 19. april 2016. 31 COM(2016) 179 final af 19. april 2016.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber 
og filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets forordning 
(EU) nr. 910/201434. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber 
og filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gøre det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets forordning 
(EU) nr. 910/201434 . For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
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nationale ordninger vil blive brugt som
grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Medlemsstaterne kan dog 
også anerkende andre 
identifikationsmidler såsom en scannet 
kopi af et pas. Dette direktiv bør under alle 
omstændigheder kun pålægge 
medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler.

nationale ordninger vil blive brugt som 
grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Dette direktiv bør under alle 
omstændigheder kun pålægge 
medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler.

__________________ __________________

34Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 
2014 om elektronisk identifikation og 
tillidstjenester til brug for elektroniske 
transaktioner på det indre marked og om 
ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 
257 af 28.8.2014, s. 73).

34 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 
2014 om elektronisk identifikation og 
tillidstjenester til brug for elektroniske 
transaktioner på det indre marked og om 
ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 
257 af 28.8.2014, s. 73).

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det bør som et første skridt i et 
selskabs livscyklus være muligt at etablere 
og registrere selskaber fuldt ud online. 
Medlemsstaterne bør dog have mulighed 
for at fravige dette krav, når det drejer sig 
om aktieselskaber grundet kompleksiteten 
ved stiftelse og registrering af sådanne 
selskaber og for at tage hensyn til 
medlemsstaternes eksisterende 
selskabsretstraditioner. Medlemsstaterne 

(9) Det bør som et første skridt i et 
selskabs livscyklus være muligt at etablere 
og registrere selskaber fuldt ud online. 
Medlemsstaterne bør dog som en 
undtagelse fra dette krav have mulighed 
for at undtage aktieselskaber grundet 
kompleksiteten ved stiftelse og registrering 
af sådanne selskaber og for at tage hensyn 
til medlemsstaternes eksisterende 
selskabsretstraditioner. Medlemsstaterne 
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bør under alle omstændigheder fastsætte 
detaljerede regler for registreringen. Det 
bør være muligt at foretage 
onlineregistrering med indberetning af 
dokumenter i elektronisk form.

bør under alle omstændigheder fastsætte 
detaljerede regler for registreringen. Det 
bør være muligt at foretage 
onlineregistrering med indberetning af 
dokumenter i elektronisk form.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at bistå virksomheder, navnlig 
opstartsvirksomheder, med etablering af 
deres aktiviteter bør det være muligt at 
registrere private selskaber med begrænset 
ansvar ved hjælp af skabeloner for 
stiftelsesdokumenter, der bør være 
tilgængelige online. Disse modeller kan 
indeholde et på forhånd fastsat sæt 
muligheder i overensstemmelse med 
national lovgivning. Ansøgerne bør kunne 
vælge mellem at bruge denne model eller 
registrering af et selskab med 
skræddersyede stiftelsesdokumenter, og 
medlemsstaterne bør have mulighed for 
også at tilbyde skabeloner for andre typer 
af selskaber.

(11) For at bistå virksomheder, navnlig 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder, med etablering af deres 
aktiviteter bør det være muligt at registrere 
private selskaber med begrænset ansvar 
ved hjælp af skabeloner for 
stiftelsesdokumenter, der bør være 
tilgængelige online. Disse modeller kan 
indeholde et på forhånd fastsat sæt 
muligheder i overensstemmelse med 
national lovgivning. Ansøgerne bør kunne 
vælge mellem at bruge denne model eller 
registrering af et selskab med 
skræddersyede stiftelsesdokumenter, og 
medlemsstaterne bør have mulighed for 
også at tilbyde skabeloner for andre typer 
af selskaber.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at tage hensyn til 
medlemsstaternes eksisterende 
selskabsretstraditioner er det vigtigt at 

(12) For at tage hensyn til 
medlemsstaternes eksisterende 
selskabsretstraditioner er det vigtigt at 
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sørge for fleksibilitet med hensyn til 
måden, hvorpå de sikrer et fuldstændigt 
onlinesystem for registrering af selskaber 
og filialer, herunder med hensyn til den 
rolle, som notarer og jurister spiller i en 
sådan proces. Spørgsmål vedrørende 
onlineregistrering af selskaber og filialer, 
som ikke reguleret under dette direktiv, bør 
være underlagt national lovgivning.

sørge for fleksibilitet med hensyn til 
måden, hvorpå de sikrer et fuldstændigt 
onlinesystem til registrering af selskaber og 
filialer samt til onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger, herunder med 
hensyn til den rolle, som notarer og jurister 
spiller i en sådan proces. Spørgsmål 
vedrørende onlineregistrering af selskaber 
og filialer, som ikke er reguleret under 
dette direktiv, bør være underlagt national 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Med hensyn til onlineregistrering af 
selskaber og for at reducere selskabernes 
omkostninger og administrative byrder bør 
det i løbet af selskabernes levetid ligeledes 
være muligt fuldt ud at indberette 
dokumenter og oplysninger online til de 
nationale registre. Det bør samtidig være 
muligt for medlemsstaterne at tillade 
selskaberne at indberette dokumenter og 
oplysninger ad anden vej, herunder på 
papir. Dertil kommer, at offentliggørelse af 
selskabsoplysninger bør foretages, når 
oplysninger gøres offentligt tilgængelige i 
disse registre, eftersom de nu er indbyrdes 
forbundne og fungerer som omfattende 
referencepunkt for brugerne. For at undgå 
forstyrrelser af de eksisterende medier til 
offentliggørelse bør medlemsstaterne også 
have mulighed for at offentliggøre alle 
eller visse selskabsoplysninger i en 
national tidende, idet det sikres, at 
registeret sender disse oplysninger 
elektronisk til den nationale tidende.

(17) Med hensyn til onlineregistrering af 
selskaber og for at reducere selskabernes 
omkostninger og administrative byrder bør 
det i løbet af selskabernes levetid ligeledes 
være muligt fuldt ud at indberette 
dokumenter og oplysninger online til de 
nationale registre. Alle krav om 
indberettede dokumenters eller 
oplysningers ægthed og rigtighed samt 
om, at de skal være officielt bekræftet, bør 
være i overensstemmelse med national 
lovgivning og med Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 910/20141. 
Det bør samtidig være muligt for 
medlemsstaterne at tillade selskaberne at 
indberette dokumenter og oplysninger ad 
anden vej, herunder på papir. Dertil 
kommer, at offentliggørelsen af 
selskabsoplysninger bør foretages, når 
oplysningerne gøres offentligt tilgængelige 
i disse registre, eftersom de nu er indbyrdes 
forbundne og fungerer som omfattende 
referencepunkt for brugerne. For at undgå 
forstyrrelser af de eksisterende medier til 
offentliggørelse bør medlemsstaterne også 
have mulighed for at offentliggøre alle 
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eller visse selskabsoplysninger i en 
national tidende, idet det sikres, at 
registeret sender disse oplysninger 
elektronisk til den nationale tidende.

_______________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 
2014 om elektronisk identifikation og 
tillidstjenester til brug for elektroniske 
transaktioner på det indre marked og om 
ophævelse af direktiv 1999/93/EF 
(eIDAS-forordningen) (EUT L 257 af 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13a – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "registrering": oprettelse af et 
selskab som juridisk enhed

3) "registrering": hele processen for
oprettelse af et selskab ved hjælp af 
digitale værktøjer, fra identifikation af 
ansøgeren, udarbejdelsen eller 
forelæggelsen af stiftelsesoverenskomsten 
til selskabets optagelse i et 
erhvervsregister som juridisk enhed som 
fastsat i national lovgivning, og for så vidt 
angår filialer, den proces, der fører til 
offentliggørelse af dokumenter og 
oplysninger vedrørende en filial, som er 
oprettet i en medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
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Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13a – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med forbehold af stk. 1-3 kan 
medlemsstaterne imidlertid træffe 
foranstaltninger, som i tilfælde af reel 
mistanke om svig baseret på rimelige 
grunde kan kræve fysisk tilstedeværelse 
med henblik på verificering af en persons 
identitet hos en myndighed, der har 
beføjelse til at håndtere onlineregistrering 
eller -indberetning.

4. Med forbehold af stk. 1-3 kan 
medlemsstaterne imidlertid træffe 
foranstaltninger, som i tilfælde af reel 
mistanke om svig baseret på rimelige 
grunde kan kræve fysisk tilstedeværelse af 
ansøgeren eller repræsentanter for 
ansøgeren med henblik på verificering af 
en persons identitet hos en myndighed, der 
har beføjelse til at håndtere 
onlineregistrering eller -indberetning. 
Medlemsstaterne sikrer, at der kun kan 
kræves fysisk tilstedeværelse af en 
ansøger eller en repræsentant for 
ansøgeren fra sag til sag, og at alle andre 
trin i proceduren kan gennemføres fuldt 
ud på internettet.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13c – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gebyrer for onlineregistrering og -
indberetning

Gebyrer for onlineregistrering og -
indberetning af dokumenter og 

oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13 d – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis gennemførelsen af en procedure 
fastsat i dette kapitel kræver betaling, 
sikrer medlemsstaterne, at betalingen kan 
foretages ved anvendelse af en 
betalingstjenesteudbyder, der er udbredt i 
forbindelse med grænseoverskridende 
betalingstjenester.

Hvis gennemførelsen af en procedure 
fastsat i dette kapitel kræver betaling, 
sikrer medlemsstaterne, at betalingen kan 
foretages ved anvendelse af en 
onlinebetalingsservice, der er udbredt i 
forbindelse med grænseoverskridende 
betalingstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
registreringen af selskaber fuldt ud kan 
foretages online, uden at ansøgerne eller 
deres repræsentant skal møde personligt 
op hos en kompetent myndighed eller en 
hvilken som helst anden person eller et 
hvilket som helst andet organ, der 
varetager anmodninger om registrering, 
dog med forbehold af artikel 13b, stk. 4. 
Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte 
ikke at gøre procedurerne for 
onlineregistrering fuldt ud tilgængelige 
online for den type selskaber, der er opført 
i bilag I.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
registreringen af selskaber fuldt ud kan 
foretages online, uden at det er nødvendigt 
at møde personligt op hos en kompetent 
myndighed eller en hvilken som helst 
anden person eller et hvilket som helst 
andet organ, der varetager anmodninger 
om registrering, dog med forbehold af 
artikel 13b, stk. 4. Medlemsstaterne kan 
imidlertid beslutte ikke at gøre 
procedurerne for onlineregistrering fuldt ud 
tilgængelige online for den type selskaber, 
der er opført i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Skabeloner for registrering af selskaber Skabeloner for onlineregistrering af 
selskaber

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13h – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de 
fornødne foranstaltninger for at sikre, at 
deres registre via det i artikel 22 
omhandlede system er i stand til at levere 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 i 
nærværende artikel, samt oplysninger om 
den periode, en eventuel konkurskarantæne 
er i kraft. Disse oplysninger stilles til 
rådighed med henblik på registrering, og 
medlemsstaterne kan ligeledes give en 
begrundelse for udelukkelse.

2. Medlemsstaterne træffer de 
fornødne foranstaltninger for at sikre, at 
deres registre via det i artikel 22 
omhandlede system uden unødig 
forsinkelse er i stand til at levere de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 i 
nærværende artikel, samt oplysninger om 
den periode, en eventuel konkurskarantæne 
er i kraft. Disse oplysninger stilles til 
rådighed med henblik på registrering, og 
medlemsstaterne skal ligeledes, når det er 
relevant, give en begrundelse for 
konkurskarantænen.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13i – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selskabers onlineindberetning Selskabers onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger
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Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13i – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne er i 
stand til at indberette dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 14 online, 
herunder enhver ændring heraf, til 
registreret inden for den frist, som er 
fastsat ved lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor selskabet skal 
registreres. Medlemsstaterne sikrer, at en 
sådan indberetning fuldt ud kan foretages 
online, uden at ansøgeren eller dennes 
repræsentant skal møde personligt op hos 
en kompetent myndighed eller en hvilken 
som helst anden person eller et hvilket som
helst andet organ, der varetager 
onlineindberetning, dog med forbehold af 
artikel 13b, stk. 4.

Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne er i 
stand til at indberette dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 14 online, 
herunder enhver ændring heraf, til registret
inden for den frist, som er fastsat ved 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor 
selskabet skal registreres. Medlemsstaterne 
sikrer, at en sådan indberetning fuldt ud 
kan foretages online, uden at ansøgeren 
eller dennes repræsentant skal møde 
personligt op hos en kompetent myndighed 
eller en hvilken som helst anden person 
eller et hvilket som helst andet organ, der 
varetager onlineindberetning, dog med 
forbehold af artikel 13b, stk. 4. 
Medlemsstaterne kan fastsætte regler med 
henblik på at tilvejebringe garantier 
vedrørende pålideligheden af dokumenter 
og oplysninger, der skal indberettes 
online.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De gebyrer, der opkræves for 
adgang til de dokumenter og oplysninger, 
som er omhandlet i artikel 14, gennem 

1. De gebyrer, der opkræves for 
adgang til de dokumenter og oplysninger, 
som er omhandlet i artikel 14, eller kopier 
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registersammenkoblingssystemet, må ikke 
overstige de dermed forbundne 
administrative omkostninger.

heraf gennem 
registersammenkoblingssystemet, uanset 
om det er i papirformat eller elektronisk 
format, må ikke overstige de dermed 
forbundne administrative omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 19 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) selskabets juridiske status, såsom 
hvornår det er lukket, slettet i registret, 
afviklet, opløst, økonomisk aktivt eller 
inaktivt i henhold til national lovgivning, 
hvis disse oplysninger er tilgængelige i de 
nationale registre

e) selskabets juridiske status, såsom 
hvornår det er lukket, slettet i registret, 
afviklet, opløst, genstand for 
insolvensbehandling, økonomisk aktivt 
eller inaktivt i henhold til national 
lovgivning, hvis disse oplysninger er 
tilgængelige i de nationale registre

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 19 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) antal medarbejdere i selskabet, 
hvis dette fremgår af selskabets 
regnskaber i henhold til national 
lovgivning

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
registreringen af en filial af et selskab i en 
medlemsstat, som er underlagt 
lovgivningen i en anden medlemsstat, fuldt 
ud kan foretages online, uden at ansøgeren 
eller dennes repræsentant skal møde 
personligt op hos en kompetent myndighed 
eller en hvilken som helst anden person, 
der varetager ansøgninger om registrering, 
dog med forbehold af artikel 13b, stk. 4.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
registreringen af en filial af et selskab i en 
medlemsstat, som er underlagt 
lovgivningen i en anden medlemsstat, fuldt 
ud kan foretages online, uden at det er 
nødvendigt at møde personligt op hos en 
kompetent myndighed eller en hvilken som 
helst anden person, der varetager 
ansøgninger om registrering, dog med 
forbehold af artikel 13b, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) krav til ansøgeren om anvendelse 
af tillidstjenester som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 910/2014.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Reglerne i stk. 2 kan, når det er 
relevant, ligeledes omfatte følgende:

a) procedurer, der skal sikre 
lovligheden af filialens formål

b) procedurer, der skal sikre 
lovligheden af filialens navn 

c) procedurer, der skal sikre 
lovligheden af de dokumenter og 
oplysninger, der er indberettet i 
forbindelse med registrering af filialen

d) procedurer, der fastsætter den 
rolle, som en notar, en anden person eller 
et andet organ, som er involveret i 
processen med registrering af en filial i 
henhold til national lovgivning, spiller." 

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28b – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Onlineindberetning for filialer Onlineindberetning af dokumenter og 
oplysninger for filialer

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Ændringer af direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28b – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 30 eller 
enhver ændring heraf kan indberettes 
online til registreret inden for den frist, 
som er fastsat ved lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor filialen er etableret. 
Medlemsstaterne sikrer, at denne 
indberetning fuldt ud kan foretages online, 
uden at ansøgeren eller dennes 
repræsentant skal møde personligt op hos 
en kompetent myndighed eller en hvilken 
som helst anden person eller et hvilket som 
helst andet organ, der varetager 
onlineindberetning, dog med forbehold af 
artikel 13b, stk. 4.

Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 30 eller 
enhver ændring heraf kan indberettes 
online til registreret inden for den frist, 
som er fastsat ved lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor filialen er etableret. 
Medlemsstaterne sikrer, at denne 
indberetning fuldt ud kan foretages online, 
uden at ansøgeren eller dennes 
repræsentant skal møde personligt op hos 
en kompetent myndighed eller en hvilken 
som helst anden person eller et hvilket som 
helst andet organ, der varetager 
onlineindberetning, dog med forbehold af 
artikel 13b, stk. 4. Medlemsstaterne kan 
fastsætte regler med henblik på at 
tilvejebringe garantier vedrørende 
pålideligheden af dokumenter og 
oplysninger, der skal udfyldes online.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit sætter 
medlemsstaterne de nødvendige love og 
administrative bestemmelser i kraft for at 
efterkomme artikel 16, stk. 5, og artikel 
19, stk. 2, litra g), senest den … [OP 
please set the date = the last day of the 
month of 60 months after the date of entry 
into force].

udgår

Or. en
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BEGRUNDELSE

I sin beslutning fra 2017 om handlingsplanen for e-forvaltning opfordrede Europa-
Parlamentet Kommissionen til at overveje yderligere muligheder for at fremme digitale 
løsninger for formaliteter i løbet af et selskabs livscyklus og understregede betydningen af 
arbejdet i forbindelse med sammenkobling af selskabsregistre.

I EU er der betydelige forskelle mellem medlemsstaterne, når det drejer sig om, hvorvidt der 
er onlineværktøjer til rådighed for selskaberne i deres kontakt med offentlige myndigheder på 
det selskabsretlige område. Medlemsstaterne yder e-forvaltningstjenester i varierende omfang. 
Nogle er meget avancerede og tilbyder let anvendelige løsninger, der er fuldt tilgængelige 
online, mens andre ikke tilbyder onlineløsninger inden for selskabsretten såsom registrering af 
selskabet som juridisk enhed.

Kommissionen fremsætter derfor dette forslag sammen med forslaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår 
grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger for at regulere retssituationen og 
tilvejebringe et sammenhængende sæt af foranstaltninger med henblik på at opnå rimelige, 
mulighedsskabende og moderne selskabsretlige regler i EU.

Forslaget tager sigte på at supplere EU's eksisterende selskabsret, som er kodificeret i direktiv 
(EU) 2017/1132. Initiativet er fuldt ud i overensstemmelse med og bygger på eksisterende 
elementer i EU's selskabsret, navnlig på registersammenkoblingssystemet (BRIS), der er 
baseret på retlige forpligtelser fastsat i direktiv 2012/17/EU og Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2015/884.

Overordnet set glæder rapportøren sig over forslaget og dets primære mål — muligheden for 
fuldt ud at oprette et selskab eller en filial via internettet, gennemførelse af engangsprincippet, 
anvendelse af onlineformularer samt udvidelse af den gratis adgang til dokumenter i 
registersammenkoblingssystemet (BRIS). Han ser potentialet i det foreslåede direktiv og 
værdsætter den afbalancerede tilgang mellem den lettere og billigere onlineregistrering og 
beskyttelsen mod bekæmpelse af svig, som Kommissionen har forelagt.

Ordføreren vil gerne understrege, at alle krav vedrørende ægtheden af indberettede 
oplysninger eller dokumenter skal være i overensstemmelse med national lovgivning, og at 
medlemsstaterne kan fastsætte regler med henblik på at sikre, at de dokumenter og 
oplysninger, der skal udfyldes online, er pålidelige. Ordføreren foreslår en mere detaljeret 
definition af, hvad registrering betyder, da hele processen med at oprette et selskab ved hjælp 
af digitale værktøjer ikke bare tager et øjeblik. Ordføreren vil for at udrydde enhver tvivl 
gerne understrege, at det er vigtigt, at medlemsstaterne sikrer, at der kun må anmodes om 
fysisk tilstedeværelse fra sag til sag, og at alle andre trin i proceduren kan gennemføres fuldt 
ud på internettet. Det er også vigtigt at understrege, at den medlemsstat, der anmoder om 
oplysninger om direktører pålagt konkurskarantæne, såfremt svaret bekræfter en form for 
konkurskarantæne, bør modtage en begrundelse for denne afgørelse fra myndighederne i den 
anmodede medlemsstat. 
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