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Amendamente la un proiect de act
Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane
Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana
din dreapta.
În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.
Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat
Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a
proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))
(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
Parlamentul European,
–

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului
(COM(2018)0239),

–

având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 50 alineatul (1) și articolul 50
alineatul (2) literele (b), (c), (f) și (g) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene, în temeiul cărora Comisia a transmis propunerea Parlamentului
(C8-0166/2018),

–

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene,

–

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

–

având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0000/2018),

1.

adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)
În cadrul comunicărilor „O
strategie privind piața unică digitală pentru
Europa”30 și „Planul de acțiune al UE
privind guvernarea electronică 2016-2020:
Accelerarea transformării digitale a
guvernării”31, Comisia a subliniat

(3)
În cadrul comunicărilor „O
strategie privind piața unică digitală pentru
Europa”30 și „Planul de acțiune al UE
privind guvernarea electronică 2016-2020:
Accelerarea transformării digitale a
guvernării”31, Comisia a subliniat
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necesitatea ca administrațiile publice să
ajute întreprinderile să demareze cu
ușurință o activitate, să desfășoare activități
online și să se extindă la nivel
transfrontalier. Planul de acțiune al UE
privind guvernarea electronică a
recunoscut în mod specific importanța de a
îmbunătăți utilizarea instrumentelor
digitale pentru a îndeplini cerințele legate
de dreptul societăților comerciale. De
asemenea, în cadrul Declarației de la
Tallinn din 2017 privind guvernarea
electronică, statele membre au solicitat
ferm intensificarea eforturilor pentru ca în
Uniune să existe proceduri electronice
eficiente și centrate pe utilizator.

necesitatea ca administrațiile publice să
ajute antreprenorii să demareze cu
ușurință o activitate, să desfășoare activități
online și să se extindă la nivel
transfrontalier. Planul de acțiune al UE
privind guvernarea electronică a
recunoscut în mod specific importanța de a
îmbunătăți utilizarea instrumentelor
digitale pentru a îndeplini cerințele legate
de dreptul societăților comerciale. De
asemenea, în cadrul Declarației de la
Tallinn din 2017 privind guvernarea
electronică, statele membre au solicitat
ferm intensificarea eforturilor pentru ca în
Uniune să existe proceduri electronice
eficiente și centrate pe utilizator.

__________________

__________________

30

30

COM(2015) 192 final din 6 mai 2015.

31

COM(2015) 192 final din 6 mai 2015.

31

COM(2016) 179 final din 19 aprilie
2016.

COM(2016) 179 final din 19 aprilie
2016.
Or. en

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 7
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)
Măsurile care permit înregistrarea
societăților comerciale și a sucursalelor și
depunerea de documente și informații în
întregime online le-ar permite societăților
să utilizeze instrumente digitale în relațiile
lor cu autoritățile competente ale statelor
membre. Pentru a consolida încrederea,
statele membre ar trebui să se asigure că
atât utilizatorii naționali, cât și cei
transfrontalieri pot utiliza identificarea
electronică securizată și serviciile de
încredere, în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 910/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului34. De asemenea,
pentru a permite identificarea electronică
transfrontalieră, statele membre ar trebui să

(7)
Măsurile care permit înregistrarea
societăților comerciale și a sucursalelor și
depunerea de documente și informații în
întregime online le-ar permite societăților
să utilizeze instrumente digitale în relațiile
lor cu autoritățile competente ale statelor
membre. Pentru a consolida încrederea,
statele membre ar trebui să se asigure că
atât utilizatorii naționali, cât și cei
transfrontalieri pot utiliza identificarea
electronică securizată și serviciile de
încredere, în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 910/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului34. De asemenea,
pentru a permite identificarea electronică
transfrontalieră, statele membre ar trebui să
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instituie sisteme de identificare electronică
prin care să se pună la dispoziție mijloace
autorizate de identificare electronică.
Aceste sisteme naționale ar constitui baza
pentru recunoașterea mijloacelor de
identificare electronică emise în alt stat
membru. Pentru a asigura un nivel ridicat
de încredere în contextele transfrontaliere,
ar trebui recunoscute numai mijloacele de
identificare electronică care sunt conforme
cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr.
910/2014. Cu toate acestea, statele
membre pot recunoaște, de asemenea, alte
mijloace de identificare, de exemplu o
copie scanată a pașaportului. În orice caz,
prezenta directivă ar trebui să impună doar
ca statele membre să facă posibilă
înregistrarea online a societăților
comerciale și a sucursalelor acestora și
depunerea online de către cetățenii Uniunii
prin recunoașterea mijloacelor de
identificare electronică ale acestora.

instituie sisteme de identificare electronică
prin care să se pună la dispoziție mijloace
autorizate de identificare electronică.
Aceste sisteme naționale ar constitui baza
pentru recunoașterea mijloacelor de
identificare electronică emise în alt stat
membru. Pentru a asigura un nivel ridicat
de încredere în contextele transfrontaliere,
ar trebui recunoscute numai mijloacele de
identificare electronică care sunt conforme
cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr.
910/2014. În orice caz, prezenta directivă
ar trebui să impună doar ca statele membre
să facă posibilă înregistrarea online a
societăților comerciale și a sucursalelor
acestora și depunerea online de către
cetățenii Uniunii prin recunoașterea
mijloacelor de identificare electronică ale
acestora.

__________________

__________________

34

34

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului
din 23 iulie 2014 privind identificarea
electronică și serviciile de încredere pentru
tranzacțiile electronice pe piața internă și
de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L
257 din 28.8.2014, p. 73).

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului
din 23 iulie 2014 privind identificarea
electronică și serviciile de încredere pentru
tranzacțiile electronice pe piața internă și
de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L
257 din 28.8.2014, p. 73).
Or. en

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 9
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)
Înființarea și înregistrarea, care
reprezintă primul pas din ciclul de viață al
unei societăți comerciale, ar trebui să se
poate efectua în întregime online. Totuși,
statele membre ar trebui să aibă
posibilitatea de a deroga de la această
PR\1158760RO.docx

(9)
Înființarea și înregistrarea, care
reprezintă primul pas din ciclul de viață al
unei societăți comerciale, ar trebui să se
poate efectua în întregime online. Totuși,
statele membre ar trebui, prin derogare de
la această cerință, să poată scuti societățile
7/21
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cerință în cazul societăților cu răspundere
limitată, având în vedere caracterul
complex al înființării și înregistrării
acestora și pentru a respecta tradițiile
statelor membre în domeniul dreptului
societăților comerciale. În orice caz, statele
membre ar trebui să stabilească norme
detaliate privind înregistrarea. Ar trebui ca
înregistrarea să fie posibilă depunând
documentele în format electronic.

cu răspundere limitată, având în vedere
caracterul complex al înființării și
înregistrării acestora și pentru a respecta
tradițiile statelor membre în domeniul
dreptului societăților comerciale. În orice
caz, statele membre ar trebui să stabilească
norme detaliate privind înregistrarea. Ar
trebui ca înregistrarea să fie posibilă
depunând documentele în format
electronic.
Or. en

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 11
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a ajuta întreprinderile, în
special întreprinderile nou-înființate, să
lanseze o activitate, ar trebui să fie posibilă
înregistrarea unei societăți private cu
răspundere limitată prin utilizarea unor
formulare-tip care sunt modele de acte
constitutive, disponibile online. Aceste
modele pot cuprinde un set predefinit de
opțiuni, conform legislației naționale.
Solicitanții ar trebui să poată alege între
utilizarea acestui model sau înregistrarea
societății printr-un act constitutiv
individualizat, iar statele membre ar trebui
să aibă opțiunea de a furniza formulare-tip
și pentru alte forme de societăți comerciale.

(11) Pentru a ajuta întreprinderile, în
special microîntreprinderile,
întreprinderile mici și mijlocii, să lanseze o
activitate, ar trebui să fie posibilă
înregistrarea unei societăți private cu
răspundere limitată prin utilizarea unor
formulare-tip care sunt modele de acte
constitutive, disponibile online. Aceste
modele pot cuprinde un set predefinit de
opțiuni, conform legislației naționale.
Solicitanții ar trebui să poată alege între
utilizarea acestui model sau înregistrarea
societății printr-un act constitutiv
individualizat, iar statele membre ar trebui
să aibă opțiunea de a furniza formulare-tip
și pentru alte forme de societăți comerciale.
Or. en

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a respecta tradițiile statelor
membre în domeniul dreptului societăților
comerciale, este important să se ofere
flexibilitate în ceea ce privește modul în
care acestea vor realiza sistemul pentru
înregistrarea integral online a societăților
comerciale și a sucursalelor, inclusiv în
legătură cu rolul jucat de notari sau de
juriști în acest proces. Aspectele legate de
înregistrarea online a societăților și a
sucursalelor care nu fac obiectul prezentei
directive ar trebui reglementate de
legislația națională.

(12) Pentru a respecta tradițiile statelor
membre în domeniul dreptului societăților
comerciale, este important să se ofere
flexibilitate în ceea ce privește modul în
care acestea vor realiza sistemul pentru
înregistrarea integral online a societăților
comerciale și a sucursalelor, precum și
depunerea online a documentelor și a
informațiilor, inclusiv în legătură cu rolul
jucat de notari sau de juriști în acest proces.
Aspectele legate de înregistrarea online a
societăților și a sucursalelor care nu fac
obiectul prezentei directive ar trebui
reglementate de legislația națională.
Or. en

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 17
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) În mod similar cu înregistrarea
online a societăților, pentru a reduce
costurile și sarcinile pentru societăți, ar
trebui să fie posibil ca pe tot parcursul
ciclului de viață al unei societăți
comerciale aceasta să poată transmite în
întregime online documente și informații
către registrele naționale. În același timp,
statele membre ar trebui să aibă
posibilitatea de a permite societăților să
depună documente și informații prin alte
mijloace, inclusiv pe suport de hârtie. În
plus, publicarea informațiilor privind
societățile ar trebui să aibă loc din
momentul în care aceste informații sunt
făcute publice în aceste registre, deoarece
acestea au devenit interconectate și oferă
un punct de referință general pentru
utilizatori. Pentru a nu perturba
funcționarea mijloacelor de publicare
PR\1158760RO.docx

(17) În mod similar cu înregistrarea
online a societăților, pentru a reduce
costurile și sarcinile pentru societăți, ar
trebui să fie posibil ca pe tot parcursul
ciclului de viață al unei societăți
comerciale aceasta să poată transmite în
întregime online documente și informații
către registrele naționale. Orice cerințe cu
privire la autenticitatea, exactitatea și
forma autentică ale oricărui document
depus sau ale oricărei informații depuse
ar trebui să se supună dreptului național
și să fie în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 910/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului1. În același
timp, statele membre ar trebui să aibă
posibilitatea de a permite societăților să
depună documente și informații prin alte
mijloace, inclusiv pe suport de hârtie. În
plus, publicarea informațiilor privind
9/21
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existente, statele membre ar trebui să aibă
posibilitatea de a publica și în monitorul
oficial național unele sau toate informațiile
privind societățile comerciale, asigurânduse în același timp că informațiile sunt
transmise electronic monitorului oficial
național de către registru.

societățile ar trebui să aibă loc din
momentul în care aceste informații sunt
făcute publice în aceste registre, deoarece
acestea au devenit interconectate și oferă
un punct de referință general pentru
utilizatori. Pentru a nu perturba
funcționarea mijloacelor de publicare
existente, statele membre ar trebui să aibă
posibilitatea de a publica și în monitorul
oficial național unele sau toate informațiile
privind societățile comerciale, asigurânduse în același timp că informațiile sunt
transmise electronic monitorului oficial
național de către registru.
_______________________
1

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului
din 23 iulie 2014 privind identificarea
electronică și serviciile de încredere
pentru tranzacțiile electronice pe piața
internă și de abrogare a Directivei
1999/93/CE (Regulamentul e-IDAS) (JO
L 257, 28.8.2014, p. 73).
Or. en

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 13a – paragraful 1 – punctul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)
„înregistrare” înseamnă
constituirea unei societăți comerciale ca
entitate juridică;

PE625.405v01-00

RO

(3)
„înregistrare” înseamnă întregul
proces de constituire a unei societăți
comerciale prin intermediul
instrumentelor digitale, de la identificarea
solicitantului, elaborarea sau depunerea
actului de constituire, până la
înregistrarea societății comerciale într-un
registru al comerțului ca entitate juridică,
astfel cum se prevede în dreptul național;
și, în ceea ce privește sucursalele,
înseamnă procesul care conduce la
10/21

PR\1158760RO.docx

comunicarea documentelor și a
informațiilor privind o sucursală deschisă
într-un stat membru.
Or. en

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 13a – paragraful 1 – punctul 4
Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.
Fără a aduce atingere alineatelor
(1)-(3), statele membre pot lua măsuri care
ar putea impune prezența fizică, în scopul
verificării identității persoanelor, în fața
unei autorități competente pentru
înregistrarea și depunerea online, atunci
când există suspiciuni reale de fraudă
bazate pe motive întemeiate.

4.
Fără a aduce atingere alineatelor
(1)-(3), statele membre pot lua măsuri care
ar putea impune prezența fizică a
solicitantului sau a reprezentanților
solicitantului, în scopul verificării
identității persoanelor, în fața unei
autorități competente pentru înregistrarea și
depunerea online, atunci când există
suspiciuni reale de fraudă bazate pe motive
întemeiate. Statele membre se asigură că
prezența fizică a unui solicitant sau a
unui reprezentant al solicitantului poate fi
impusă numai de la caz la caz și că orice
alte etape ale procedurii pot fi realizate în
întregime online.
Or. en

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 13c – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Taxe pentru înregistrarea și depunerea
online

Taxe pentru înregistrarea și depunerea
online a documentelor și a informațiilor

PR\1158760RO.docx
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Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 13d – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care pentru efectuarea unei
proceduri prevăzute în prezentul capitol
este necesară efectuarea unei plăți, statele
membre se asigură că plata poate fi
efectuată prin intermediul unui serviciu de
plată pus la dispoziție pe scară largă de
serviciile de plată transfrontaliere.

În cazul în care pentru efectuarea unei
proceduri prevăzute în prezentul capitol
este necesară efectuarea unei plăți, statele
membre se asigură că plata poate fi
efectuată prin intermediul unui serviciu de
plată online pus la dispoziție pe scară largă
de serviciile de plată transfrontaliere.
Or. en

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 13f – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.
Statele membre se asigură că
înregistrarea societăților comerciale se
poate efectua în întregime online, fără a fi
necesar ca solicitanții sau reprezentanții
acestora să se prezinte în persoană în fața
unei autorități competente, a unei persoane
sau a unui organism care tratează cererile
de înregistrare, fără a aduce atingere
dispozițiilor de la articolul 13b alineatul
(4). Totuși, statele membre pot decide să
nu ofere proceduri de înregistrare în
întregime online pentru formele de
societăți comerciale menționate în anexa I.

1.
Statele membre se asigură că
înregistrarea societăților comerciale se
poate efectua în întregime online, fără a fi
necesară prezența în persoană în fața unei
autorități competente, a unei persoane sau a
unui organism care tratează cererile de
înregistrare, fără a aduce atingere
dispozițiilor de la articolul 13b alineatul
(4). Totuși, statele membre pot decide să
nu ofere proceduri de înregistrare în
întregime online pentru formele de
societăți comerciale menționate în anexa I.

Or. en
PE625.405v01-00

RO
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Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 13g – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Formulare-tip pentru înregistrarea
societăților comerciale

Formulare-tip pentru înregistrarea online a
societăților comerciale
Or. en

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 13h – alineatul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.
Statele membre iau măsurile
necesare pentru a se asigura că registrele
lor naționale pot furniza, prin intermediul
sistemului menționat la articolul 22,
informațiile menționate la alineatul (1) de
la prezentul articol, precum și informații
privind perioada pentru care a fost pierdut
dreptul de a exercita o funcție de
conducere. Aceste informații se furnizează
în scopul înregistrării, iar statele membre
pot transmite, de asemenea, motivele
pierderii dreptului de a exercita o funcție
de conducere.

2.
Statele membre iau măsurile
necesare pentru a se asigura că registrele
lor naționale pot furniza, fără întârzieri
nejustificate, prin intermediul sistemului
menționat la articolul 22, informațiile
menționate la alineatul (1) de la prezentul
articol, precum și informații privind
perioada pentru care a fost pierdut dreptul
de a exercita o funcție de conducere.
Aceste informații se furnizează în scopul
înregistrării și, după caz, statele membre
transmit, de asemenea, motivele pierderii
dreptului de a exercita o funcție de
conducere.
Or. en

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
PR\1158760RO.docx
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Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 13i – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Depunerea online de către societățile
comerciale

Depunerea online a documentelor și a
informațiilor de către societățile
comerciale
Or. en

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 13i – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că societățile
comerciale au posibilitatea de a depune
online la registru documentele și
informațiile prevăzute la articolul 14,
inclusiv orice modificare a acestora, în
termenul prevăzut de legislația statului
membru în care trebuie înregistrată
societatea comercială. Statele membre se
asigură că depunerea se poate efectua în
întregime online, fără a fi necesar ca
solicitantul sau reprezentantul acestuia să
se prezinte în persoană în fața unei
autorități competente, a unei persoane sau a
unui organism care tratează depunerea
online, fără a aduce atingere dispozițiilor
de la articolul 13b alineatul (4).

Statele membre se asigură că societățile
comerciale au posibilitatea de a depune
online la registru documentele și
informațiile prevăzute la articolul 14,
inclusiv orice modificare a acestora, în
termenul prevăzut de legislația statului
membru în care trebuie înregistrată
societatea comercială. Statele membre se
asigură că depunerea se poate efectua în
întregime online, fără a fi necesar ca
solicitantul sau reprezentantul acestuia să
se prezinte în persoană în fața unei
autorități competente, a unei persoane sau a
unui organism care tratează depunerea
online, fără a aduce atingere dispozițiilor
de la articolul 13b alineatul (4). Statele
membre pot prevedea norme pentru a
garanta fiabilitatea și credibilitatea
documentelor și a informațiilor care
urmează să fie depuse online.
Or. en
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Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 19 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.
Taxele percepute pentru obținerea
documentelor și a informațiilor prevăzute
la articolul 14 prin intermediul sistemului
de interconectare a registrelor nu depășesc
costurile administrative aferente.

1.
Taxele percepute pentru obținerea
documentelor și a informațiilor sau a
copiilor acestora prevăzute la articolul 14
prin intermediul sistemului de
interconectare a registrelor, fie pe suport
de hârtie, fie pe cale electronică, nu
depășesc costurile administrative aferente.
Or. en

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 19 – alineatul 2 – litera e
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)
statutul juridic al societății
comerciale, de exemplu dacă este închisă,
radiată din registru, dizolvată, lichidată,
dizolvată, activă sau inactivă din punct de
vedere economic, astfel cum se definește în
legislația națională și dacă aceste informații
sunt disponibile în registrele naționale;

(e)
statutul juridic al societății
comerciale, de exemplu dacă este închisă,
radiată din registru, lichidată, dizolvată, în
procedură de insolvență, activă sau
inactivă din punct de vedere economic,
astfel cum se definește în legislația
națională și dacă aceste informații sunt
disponibile în registrele naționale;
Or. en

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 19 – alineatul 2 – litera g
PR\1158760RO.docx
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)
numărul de angajați ai societății
comerciale, dacă acesta este indicat în
situațiile financiare ale acesteia, în
temeiul legislației naționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 28a – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.
Statele membre se asigură că
înregistrarea într-un stat membru a
sucursalei unei societăți comerciale care
intră sub incidența legislației unui alt stat
membru se poate efectua în întregime
online, fără a fi necesar ca solicitantul sau
reprezentantul acestuia să se prezinte în
persoană în fața unei autorități competente
sau a unei persoane care tratează cererile
de înregistrare, fără a aduce atingere
dispozițiilor de la articolul 13b alineatul
(4).

1.
Statele membre se asigură că
înregistrarea într-un stat membru a
sucursalei unei societăți comerciale care
intră sub incidența legislației unui alt stat
membru se poate efectua în întregime
online, fără a fi necesară prezența în
persoană în fața unei autorități competente
sau a unei persoane care tratează cererile
de înregistrare, fără a aduce atingere
dispozițiilor de la articolul 13b alineatul
(4).

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 28a – alineatul 3 – litera ba (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(ba) cerințele privind utilizarea de către
solicitant a serviciilor de încredere
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menționate în Regulamentul (UE)
nr. 910/2014.”
Or. en

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 28a – alineatul 3 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
3a.
Normele menționate la alineatul
(2) pot, de asemenea, să prevadă
următoarele, după caz:
(a)
procedurile pentru a stabili
legalitatea obiectului de activitate a
sucursalei;
(b)
procedurile pentru a stabili
legalitatea denumirii sucursalei;
(c)
procedurile pentru a stabili
legalitatea documentelor și a informațiilor
depuse pentru înregistrarea sucursalei;
(d)
procedurile privind rolul unui
notar sau al altei persoane sau al altui
organism implicat în procesul de
înregistrare a unei sucursale conform
dreptului național aplicabil.”
Or. en

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 28b – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Depunerea online în cazul sucursalelor
PR\1158760RO.docx

Depunerea online a documentelor și a
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informațiilor în cazul sucursalelor
Or. en

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Directiva (UE) 2017/1132
Articolul 28b – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că documentele
și informațiile prevăzute la articolul 30 sau
modificările acestora pot fi depuse online
în termenul prevăzut de legislația statului
membru în care își are sediul sucursala.
Statele membre se asigură că depunerea se
poate efectua în întregime online, fără a fi
necesar ca solicitantul sau reprezentantul
acestuia să se prezinte în persoană în fața
unei autorități competente sau a unei
persoane care tratează depunerea online,
fără a aduce atingere dispozițiilor de la
articolul 13b alineatul (4).

Statele membre se asigură că documentele
și informațiile prevăzute la articolul 30 sau
modificările acestora pot fi depuse online
în termenul prevăzut de legislația statului
membru în care își are sediul sucursala.
Statele membre se asigură că depunerea se
poate efectua în întregime online, fără a fi
necesar ca solicitantul sau reprezentantul
acestuia să se prezinte în persoană în fața
unei autorități competente sau a unei
persoane care tratează depunerea online,
fără a aduce atingere dispozițiilor de la
articolul 13b alineatul (4). Statele membre
pot prevedea norme pentru a garanta
fiabilitatea și credibilitatea documentelor
și a informațiilor care urmează să fie
depuse online.
Or. en

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere primului paragraf,
statele membre asigură intrarea în
vigoare a actelor cu putere de lege și a
actelor administrative necesare pentru a
se conforma articolului 16 alineatul (5) și
PE625.405v01-00
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articolului 19 alineatul (2) litera (g) până
cel târziu la …. [OP: a se indica data –
ultima zi din a 60-a lună de la data
intrării în vigoare].
Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE
Parlamentul European, în rezoluția sa din 2017 referitoare la Planul de acțiune privind
guvernarea electronică, a invitat Comisia să analizeze noile posibilități de a promova soluțiile
digitale pentru îndeplinirea formalităților pe tot parcursul ciclului de viață al unei societăți și a
subliniat importanța eforturilor de interconectare a registrelor comerțului.
În UE există diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește disponibilitatea
unor instrumente online pe care societățile le pot utiliza pentru comunicarea cu autoritățile
publice în domeniul dreptului societăților comerciale. Măsura în care statele membre oferă
servicii de guvernare electronică variază: unele state sunt foarte avansate și oferă soluții ușor
de utilizat și disponibile în întregime online, în timp ce altele nu oferă nicio soluție online în
domeniul dreptului societăților comerciale, precum înregistrarea societății ca persoană
juridică.
Prin urmare, Comisia înaintează propunerea de față, împreună cu Propunerea de directivă a
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce
privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere pentru a adapta peisajul juridic
și pentru a oferi un set cuprinzător de măsuri pentru un drept al UE în materia societăților
comerciale echitabil, favorabil incluziunii și modern.
Prezenta propunere completează normele existente de drept UE al societăților comerciale,
care sunt codificate în Directiva (UE) 2017/1132. Inițiativa este pe deplin coerentă cu
elementele deja în vigoare ale dreptului european al societăților comerciale și se bazează pe
acestea – în special, sistemul de interconectare a registrelor comerțului (BRIS), care este
întemeiat pe obligațiile juridice stabilite de Directiva 2012/17/UE și de Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2015/884 al Comisiei.
În general, raportorul apreciază propunerea și obiectivele principale ale acesteia - posibilitatea
de a înființa o societate comercială sau o sucursală în întregime online, punerea în aplicare a
principiului înregistrării unice, utilizarea formularelor online, extinderea accesului liber la
documentele din sistemul de interconectare a registrelor comerțului (BRIS). Raportorul
înțelege potențialul propunerii de directivă și apreciază abordarea echilibrată între
înregistrarea online mai ușoară și mai ieftină și protecția antifraudă prezentată de CE.
Raportorul ar dori să sublinieze că orice cerințe cu privire la autenticitatea oricăror informații
sau documente depuse fac obiectul dreptului național și că statele membre pot prevedea
norme pentru a garanta fiabilitatea și credibilitatea documentelor și a informațiilor care
urmează să fie depuse online. Raportorul sugerează o definiție mai detaliată a ceea ce
înseamnă înregistrarea, deoarece constituirea unei societăți comerciale prin instrumente
digitale nu reprezintă doar un moment, ci un întreg proces. Pentru a clarifica orice îndoială,
raportorul ar dori să sublinieze că este important ca statele membre să se asigure că prezența
fizică poate fi solicitată numai de la caz la caz și că orice alte etape ale procedurii pot fi
realizate în întregime online. De asemenea, este important de subliniat că, atunci când statele
membre solicită informații cu privire la pierderea dreptului de a exercita o funcție de
conducere, dacă răspunsul confirmă un tip de pierdere a dreptului de a exercita o funcție de
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conducere, ar trebui ca autoritățile din statul membru solicitat să le ofere motive pentru o
astfel de decizie.
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