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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 
2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0239),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 50.1 och 50.2 b, c, f och g i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C8-0166/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0000/2018), och av 
följande skäl:

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I sitt meddelande En strategi för en 
inre digital marknad i Europa30 och i sitt 
meddelande EU:s handlingsplan för e-
förvaltning 2016–2020: snabbare digital 
omvandling av förvaltningar31 betonade 
kommissionen den roll som den offentliga
förvaltningen har när det gäller att 

(3) I sitt meddelande En strategi för en 
inre digital marknad i Europa30 och i sitt 
meddelande EU:s handlingsplan för e-
förvaltning 2016–2020: snabbare digital 
omvandling av förvaltningar31 betonade 
kommissionen den roll som den offentliga 
förvaltningen har när det gäller att 
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underlätta för företag att starta verksamhet, 
bedriva nätverksamhet och expandera över 
gränserna. I EU:s handlingsplan för e-
förvaltning erkändes uttryckligen vikten av 
att förbättra möjligheterna att använda 
digitala verktyg när företagen fullgör 
bolagsrättsliga krav. I Tallinndeklarationen 
om e-förvaltning från 2017 uttryckte 
medlemsstaterna dessutom ett mycket 
starkt önskemål om ökade ansträngningar 
för att tillhandahålla effektiva, 
användarinriktade elektroniska förfaranden 
inom unionen.

underlätta för entreprenörer att starta 
verksamhet, bedriva nätverksamhet och 
expandera över gränserna. I EU:s 
handlingsplan för e-förvaltning erkändes 
uttryckligen vikten av att förbättra 
möjligheterna att använda digitala verktyg 
när företagen fullgör bolagsrättsliga krav. I 
Tallinndeklarationen om e-förvaltning från 
2017 uttryckte medlemsstaterna dessutom 
ett mycket starkt önskemål om ökade 
ansträngningar för att tillhandahålla 
effektiva, användarinriktade elektroniska 
förfaranden inom unionen.

__________________ __________________

30 COM(2015) 192 final, 6.5.2015. 30 COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

31 COM(2016) 179 final, 19.4.2016. 31 COM(2016) 179 final, 19.4.2016.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Om bolag och filialer kan göra hela 
sin registrering online och all inlämning av 
handlingar och information också kan ske 
online blir det möjligt för företagen att 
använda digitala verktyg i sina kontakter 
med medlemsstaternas behöriga 
myndigheter. För att öka förtroendet bör 
medlemsstaterna säkerställa att säker 
elektronisk identifiering och användning av 
betrodda tjänster finns att tillgå för både 
nationella och gränsöverskridande 
användare i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 910/201434. För att möjliggöra 
gränsöverskridande elektronisk 
identifiering bör medlemsstaterna också 
införa elektroniska identifieringssystem 
som tillhandahåller godkända medel för 
elektronisk identifiering. Sådana nationella 
system skulle sedan användas som 

(7) Om bolag och filialer kan göra hela 
sin registrering online och all inlämning av 
handlingar och information också kan ske 
online blir det möjligt för företagen att 
använda digitala verktyg i sina kontakter 
med medlemsstaternas behöriga 
myndigheter. För att öka förtroendet bör 
medlemsstaterna säkerställa att säker 
elektronisk identifiering och användning av 
betrodda tjänster finns att tillgå för både 
nationella och gränsöverskridande 
användare i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 910/201434. För att möjliggöra 
gränsöverskridande elektronisk 
identifiering bör medlemsstaterna också 
införa elektroniska identifieringssystem 
som tillhandahåller godkända medel för 
elektronisk identifiering. Sådana nationella 
system skulle sedan användas som 
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grundval för erkännande av medel för 
elektronisk identifiering som utfärdas i en 
annan medlemsstat. För att säkerställa en 
hög nivå av förtroende i 
gränsöverskridande situationer, bör endast 
medel för elektronisk identifiering som 
uppfyller kraven i artikel 6 i förordning 
(EU) nr 910/2014 erkännas. 
Medlemsstaterna kan dock även erkänna 
andra identifieringsmedel som en 
scannad kopia av ett pass. Detta direktiv 
bör under alla omständigheter endast 
ålägga medlemsstaterna att möjliggöra 
onlineregistrering för bolag och deras 
filialer, och för unionens medborgare att 
lämna in handlingar online genom 
erkännande av de medel för elektronisk 
identifiering som de använder.

grundval för erkännande av medel för 
elektronisk identifiering som utfärdas i en 
annan medlemsstat. För att säkerställa en 
hög nivå av förtroende i 
gränsöverskridande situationer, bör endast 
medel för elektronisk identifiering som 
uppfyller kraven i artikel 6 i förordning 
(EU) nr 910/2014 erkännas. Detta direktiv 
bör under alla omständigheter endast 
ålägga medlemsstaterna att möjliggöra 
onlineregistrering för bolag och deras 
filialer, och för unionens medborgare att 
lämna in handlingar online genom 
erkännande av de medel för elektronisk 
identifiering som de använder.

__________________ __________________

34 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 
2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG 
(EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

34 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 
2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG 
(EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Som ett första steg i ett företags 
livscykel bör det vara möjligt att 
etableringen och registreringen av företag 
sker helt online. Medlemsstaterna bör dock 
ha möjlighet att avvika från detta krav i 
fråga om publika aktiebolag då etablering 
och registrering av sådana bolag är mycket 
komplex, men också för att respektera 
medlemsstaternas existerande traditioner 
på bolagsrättens område. Medlemsstaterna 

(9) Som ett första steg i ett företags 
livscykel bör det vara möjligt att 
etableringen och registreringen av företag 
sker helt online. Medlemsstaterna bör 
dock, genom undantag från detta krav, få 
göra undantag för publika aktiebolag då 
etablering och registrering av sådana bolag 
är mycket komplex, men också för att 
respektera medlemsstaternas existerande 
traditioner på bolagsrättens område. 
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bör under alla omständigheter fastställa 
utförliga regler för registrering. Det bör 
vara möjligt att lämna in handlingar i 
elektronisk form vid onlineregistrering.

Medlemsstaterna bör under alla 
omständigheter fastställa utförliga regler 
för registrering. Det bör vara möjligt att 
lämna in handlingar i elektronisk form vid 
onlineregistrering.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att underlätta för företag, och i 
synnerhet för nystartade företag, att 
komma igång med sin verksamhet bör det 
vara möjligt att registrera ett privat 
aktiebolag med hjälp av mallar som utgör 
förlagor till stiftelseurkunder och som bör 
finnas tillgängliga online. Sådana förlagor 
kan innehålla i förväg fastställda alternativ 
som är förenliga med nationell rätt. De 
sökande bör ha möjlighet att välja mellan 
att använda förlagan eller att registrera ett 
bolag med en specialanpassad 
stiftelseurkund och medlemsstaterna bör ha 
möjlighet att tillhandahålla modeller även 
för andra bolagsformer.

(11) För att underlätta för företag, och i 
synnerhet för mikroföretag och små och 
medelstora företag, att komma igång med 
sin verksamhet bör det vara möjligt att 
registrera ett privat aktiebolag med hjälp av 
mallar som utgör förlagor till 
stiftelseurkunder och som bör finnas 
tillgängliga online. Sådana förlagor kan 
innehålla i förväg fastställda alternativ som 
är förenliga med nationell rätt. De sökande 
bör ha möjlighet att välja mellan att 
använda förlagan eller att registrera ett 
bolag med en specialanpassad 
stiftelseurkund och medlemsstaterna bör ha 
möjlighet att tillhandahålla modeller även 
för andra bolagsformer.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att respektera medlemsstaternas 
nationella rättsliga traditioner på 
bolagsrättsområdet är det viktigt att tillåta 
flexibilitet vad gäller det sätt på vilket de 

(12) För att respektera medlemsstaternas 
nationella rättsliga traditioner på 
bolagsrättsområdet är det viktigt att tillåta 
flexibilitet vad gäller det sätt på vilket de 
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säkerställer ett system där registreringen av 
bolag och filialer sker helt online, vilket 
även bör gälla för notariers eller juristers 
roll i processen. Frågor rörande 
onlineregistrering av företag och filialer 
som inte regleras i detta direktiv bör 
regleras genom nationell lagstiftning.

säkerställer ett system där registreringen av 
bolag och filialer sker helt online liksom 
inlämning av handlingar och 
information, vilket även bör gälla för 
notariers eller juristers roll i processen. 
Frågor rörande onlineregistrering av 
företag och filialer som inte regleras i detta 
direktiv bör regleras genom nationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vad gäller onlineregistreringen av 
bolag bör det på samma sätt, i syfte att 
minska kostnader och administrativ börda 
för bolagen, vara möjligt att under hela 
bolagets livscykel lämna in handlingar och 
information till de nationella registren 
uteslutande online. Samtidigt bör 
medlemsstaterna kunna ge bolagen 
möjlighet att lämna in handlingar och 
information på annat sätt, inklusive i 
pappersform. Företagsinformation bör 
lämnas ut när informationen väl har gjorts 
offentligt tillgänglig i registren, eftersom 
dessa nu är sammankopplade och utgör en 
omfattande referenspunkt för användare. 
För att undvika avbrott i de befintliga 
systemen för offentliggörande bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att publicera 
antingen all eller delar av 
företagsinformation i en nationell officiell 
tidning, samtidigt som de säkerställer att 
informationen skickas elektroniskt via 
registret till den officiella tidningen.

(17) Vad gäller onlineregistreringen av 
bolag bör det på samma sätt, i syfte att 
minska kostnader och administrativ börda 
för bolagen, vara möjligt att under hela 
bolagets livscykel lämna in handlingar och 
information till de nationella registren 
uteslutande online. Alla krav rörande 
autenticitet, tillförlitlighet och officiellt 
bestyrkande i fråga om inlämnade 
handlingar eller inlämnad information 
bör omfattas av nationell lagstiftning och 
uppfylla kraven i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 910/20141. 
Samtidigt bör medlemsstaterna kunna ge 
bolagen möjlighet att lämna in handlingar 
och information på annat sätt, inklusive i 
pappersform. Företagsinformation bör 
lämnas ut när informationen väl har gjorts 
offentligt tillgänglig i registren, eftersom 
dessa nu är sammankopplade och utgör en 
omfattande referenspunkt för användare. 
För att undvika avbrott i de befintliga 
systemen för offentliggörande bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att publicera 
antingen all eller delar av 
företagsinformation i en nationell officiell 
tidning, samtidigt som de säkerställer att 
informationen skickas elektroniskt via 
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registret till den officiella tidningen.

_______________________

1 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 
juli 2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG 
(eIDA-förordningen), EUT L 257, 
28.8.2014, s. 73.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13a – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) registrering: bildandet av ett bolag 
som en juridisk person.

(3) registrering: hela processen kring
bildandet av ett bolag med hjälp av 
digitala verktyg, från identifiering av 
sökanden och upprättande eller 
inlämning av stiftelseurkunden till 
registrering av företaget som en juridisk 
person i ett företagsregister, i enlighet med 
nationell lagstiftning. För filialer avses 
den process som leder fram till 
offentliggörande av information och 
handlingar rörande en filial som öppnas i 
en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13a – stycke 1 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar punkterna 1–3 
får medlemsstaterna vidta åtgärder som
skulle kunna kräva fysisk närvaro i syfte att 
kontrollera personernas identitet vid en 
myndighet med behörighet på området 
onlineregistrering och onlineinlämning, i 
fall av genuin misstanke om bedrägeri 
baserad på rimliga grunder.

4. Utan att det påverkar punkterna 1–3 
får medlemsstaterna vidta åtgärder som 
skulle kunna kräva fysisk närvaro av 
sökanden eller företrädare för sökanden i 
syfte att kontrollera personernas identitet 
vid en myndighet med behörighet på 
området onlineregistrering och 
onlineinlämning, i fall av genuin misstanke 
om bedrägeri baserad på rimliga grunder. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att fysisk 
närvaro av sökanden eller en företrädare 
för sökanden endast får krävas från fall 
till fall och att andra steg i förfarandet 
kan slutföras helt och hållet online.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13c – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avgifter för onlineregistrering och 
onlineinlämning

Avgifter för onlineregistrering och 
onlineinlämning av handlingar och 

information

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När fullgörandet av ett förfarande som När fullgörandet av ett förfarande som 
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fastställs i detta kapitel kräver en betalning 
ska medlemsstaterna säkerställa att 
betalningen kan göras med hjälp av en 
betalningstjänst som är allmänt tillgänglig 
för gränsöverskridande betalningstjänster.

fastställs i detta kapitel kräver en betalning 
ska medlemsstaterna säkerställa att 
betalningen kan göras med hjälp av en 
onlinebetalningstjänst som är allmänt 
tillgänglig för gränsöverskridande 
betalningstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
registreringen av bolag kan göras helt 
online utan att sökande, eller deras 
företrädare, behöver inställa sig 
personligen vid en behörig myndighet eller 
hos någon annan person eller något annat 
organ som behandlar ansökan om 
registrering, med förbehåll för 
bestämmelserna i artikel 13b.4. 
Medlemsstaterna får dock besluta att inte 
tillåta att alla steg i registreringsförfarandet 
fullgörs online för de bolagsformer som 
förtecknas i bilaga I.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
registreringen av bolag kan göras helt 
online utan att man behöver inställa sig 
personligen vid en behörig myndighet eller 
hos någon annan person eller något annat 
organ som behandlar ansökan om 
registrering, med förbehåll för 
bestämmelserna i artikel 13b.4. 
Medlemsstaterna får dock besluta att inte 
tillåta att alla steg i registreringsförfarandet 
fullgörs online för de bolagsformer som 
förtecknas i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mallar för registrering av bolag Mallar för onlineregistrering av bolag
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Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13h – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga arrangemang för att säkerställa 
att deras register har kapacitet att med hjälp 
av det system som avses i artikel 22 
tillhandahålla den information som avses i 
punkt 1 i denna artikel samt uppgift om 
under vilken period eventuella 
uteslutningar är i kraft. Denna information 
ska lämnas i registreringssyfte och 
medlemsstaterna kan även upplysa om 
skälen till uteslutningen.

2. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga arrangemang för att säkerställa 
att deras register har kapacitet att utan 
onödigt dröjsmål och med hjälp av det 
system som avses i artikel 22 tillhandahålla 
den information som avses i punkt 1 i 
denna artikel samt uppgift om under vilken 
period eventuella uteslutningar är i kraft. 
Denna information ska lämnas i 
registreringssyfte och medlemsstaterna ska 
även, i tillämpliga fall, upplysa om skälen 
till uteslutningen.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13i – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bolagens onlineinlämning Bolagens onlineinlämning av handlingar 
och information

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
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Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13i – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att bolag 
har möjlighet att göra onlineinlämning av 
handlingar och information, enligt vad som 
aves i artikel 14, inbegripet eventuella 
ändringar av dem, till registret inom den 
tidsfrist som föreskrivs i lagstiftningen i de 
medlemsstater där bolaget kommer att 
registreras. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att sådan registrering kan göras 
helt online utan att den sökande, eller 
dennes företrädare, behöver inställa sig 
personligen vid en behörig myndighet eller 
hos någon annan person eller något annat 
organ som behandlar onlineregistrering, 
med förbehåll för bestämmelserna i artikel 
13b.4.

Medlemsstaterna ska säkerställa att bolag 
har möjlighet att göra onlineinlämning av 
handlingar och information, enligt vad som 
aves i artikel 14, inbegripet eventuella 
ändringar av dem, till registret inom den 
tidsfrist som föreskrivs i lagstiftningen i de 
medlemsstater där bolaget kommer att 
registreras. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att sådan registrering kan göras 
helt online utan att den sökande, eller 
dennes företrädare, behöver inställa sig 
personligen vid en behörig myndighet eller 
hos någon annan person eller något annat 
organ som behandlar onlineregistrering, 
med förbehåll för bestämmelserna i artikel 
13b.4. Medlemsstaterna får fastställa 
regler för att säkerställa tillförlitlighet och 
trovärdighet vad gäller de handlingar och 
den information som ska lämnas in 
online.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De avgifter som tas ut för 
tillgången till handlingar och uppgifter som 
avses i artikel 14 genom systemet för 
sammankoppling av register får inte 
överskrida de administrativa kostnaderna 
för att få tillgång.

1. De avgifter som tas ut för 
tillgången till handlingar och uppgifter 
eller kopior av dessa enligt artikel 14 
genom systemet för sammankoppling av 
register, oavsett om det sker i pappersform 
eller elektroniskt, får inte överskrida de 
administrativa kostnaderna för att få 
tillgång.

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 19 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Bolagets rättsliga status, dvs. 
huruvida det är nedlagt, har avförts från 
registret, är under avveckling, är upplöst, 
ekonomiskt verksamt eller inaktivt enligt 
definitionen i nationell rätt, när uppgift om 
detta finns i de nationella registren.

(e) Bolagets rättsliga status, dvs. 
huruvida det är nedlagt, har avförts från 
registret, är under avveckling, upplöst, 
föremål för insolvensförfaranden, 
ekonomiskt verksamt eller inaktivt enligt 
definitionen i nationell rätt, när uppgift om 
detta finns i de nationella registren.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 19 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Antalet anställda i bolaget, när 
detta framgår av företagets 
årsredovisningar i enlighet med nationell 
rätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
registreringen i en medlemsstat av en filial, 
som regleras av lagstiftningen i en annan 
medlemsstat, kan göras helt online utan att 
den sökande, eller dennes företrädare,
behöver inställa sig personligen vid en 
behörig myndighet eller hos någon annan 
person som behandlar ansökan om 
registrering, med förbehåll för 
bestämmelserna i artikel 13b.4.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
registreringen i en medlemsstat av en filial, 
som regleras av lagstiftningen i en annan 
medlemsstat, kan göras helt online utan att 
man behöver inställa sig personligen vid 
en behörig myndighet eller hos någon 
annan person som behandlar ansökan om 
registrering, med förbehåll för 
bestämmelserna i artikel 13b.4.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De krav som ställs på att den 
sökande använder betrodda tjänster enligt 
förordning (EU) nr 910/2014.”

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I de regler som avses i punkt 2 får 
även följande föreskrivas, i tillämpliga 
fall:

(a) Förfaranden för att säkerställa 
lagenligheten vad gäller föremålet för 
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filialens verksamhet.

(b) Förfaranden för att säkerställa 
filialnamnets lagenlighet. 

(c) Förfaranden för att säkerställa 
lagenligheten hos de handlingar och den 
information som lämnats in för 
registrering av filialen.

(d) Förfaranden för att definiera 
rollen för en notarie eller annan person 
eller ett organ som är involverad i 
processen för registrering av en filial i 
enlighet med tillämplig nationell 
lagstiftning.” 

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28b – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Onlineinlämning för filialer Onlineinlämning av handlingar och 
information för filialer

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
handlingar och information, enligt vad som 
aves i artikel 30, eller eventuella ändringar 
av dem, kan lämnas in online inom den 
tidsfrist som föreskrivs i lagstiftningen i 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
handlingar och information, enligt vad som 
aves i artikel 30, eller eventuella ändringar 
av dem, kan lämnas in online inom den 
tidsfrist som föreskrivs i lagstiftningen i 
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den medlemsstat där filialen är etablerad. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att sådan 
inlämning kan göras helt online utan att 
den sökande, eller dennes företrädare, 
behöver inställa sig personligen vid en 
behörig myndighet eller hos någon annan 
person eller något annat organ som 
behandlar onlineinlämning, med förbehåll 
för bestämmelserna i artikel 13b.4.

den medlemsstat där filialen är etablerad. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att sådan 
inlämning kan göras helt online utan att 
den sökande, eller dennes företrädare, 
behöver inställa sig personligen vid en 
behörig myndighet eller hos någon annan 
person eller något annat organ som 
behandlar onlineinlämning, med förbehåll 
för bestämmelserna i artikel 13b.4. 
Medlemsstaterna får fastställa regler för 
att säkerställa tillförlitlighet och 
trovärdighet vad gäller de handlingar och 
den information som ska lämnas in 
online.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan hinder av första stycket ska 
medlemsstaterna senast den XXXX [OP 
please set the date = the last day of the 
month of 60 months after the date of entry 
into force] sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artikel 16.5 och artikel 19.2 g.

utgår

Or. en
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MOTIVERING

I sin resolution om handlingsplanen för e-förvaltning uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att överväga fler sätt att främja digitala lösningar för formaliteter under ett 
företags hela livscykel och betonade hur viktigt arbetet med sammankopplingen av 
företagsregister är.

I EU är skillnaderna mellan medlemsstaterna stora när det gäller företagens tillgång till 
onlineverktyg för kontakterna med myndigheter på området bolagsrätt. Medlemsstaterna 
erbjuder e-förvaltningstjänster i varierande grad. Vissa har kommit mycket långt och erbjuder 
användarvänliga, helt onlinebaserade lösningar, medan andra inte erbjuder någon onlinetjänst 
alls för kritiska faser i företagens livscykel, som registrering av företaget som juridisk person.

Därför lägger kommissionen fram detta förslag, tillsammans med förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller 
gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag – en omfattande 
uppsättning åtgärder för att upprätta skäliga, möjliggörande och moderna bolagsrättsregler i 
EU.

Detta förslag är avsett att komplettera de befintliga reglerna inom bolagsrätten på EU-nivå, 
som nu är kodifierade i direktiv (EU) 2017/1132. Initiativet är fullt förenligt med och kommer 
att bygga vidare på befintliga digitala element i EU:s bolagsrätt, i synnerhet företagsregistrens 
sammankopplingssystem (Bris – Business Registers Interconnection System), som grundar sig 
på rättsliga skyldigheter enligt direktiv 2012/17/EU och kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2015/884.

På det hela taget välkomnar föredraganden förslaget och dess huvudsakliga mål, nämligen 
möjligheten att etablera ett bolag eller en filial helt online, genomförandet av 
engångsprincipen, användningen av onlineformulär och utvidgningen av fri tillgång till 
handlingar i företagsregistrens sammankopplingssystem (Bris – Business Registers 
Interconnection System). Han ser potentialen hos förslaget till direktiv och välkomnar 
balansen mellan en enklare och billigare onlineregistrering och det skydd mot bedrägerier 
som kommissionen presenterat.

Föredraganden betonar att eventuella krav gällande autenticiteten hos information eller 
handlingar som lämnats in ska omfattas av nationell lagstiftning och att medlemsstaterna kan 
fastställa regler för att säkerställa att handlingar och information som lämnas in online är 
tillförlitliga och trovärdiga. Föredraganden föreslår en mer detaljerad definition av vad 
registrering innebär eftersom hela processen att bilda ett bolag med hjälp av digitala verktyg 
inte bara består av ett moment. För att undanröja eventuella tveksamheter vill föredraganden 
understryka att det är viktigt att medlemsstaterna säkerställer att fysisk närvaro endast får 
krävas från fall till fall och att andra steg i förfarandet kan slutföras helt och hållet online. Det 
är alltså viktigt att framhålla att den medlemsstat som begär information om uteslutna 
ledamöter bör få ett motiverat beslut från myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om 
svaret bekräftar någon form av uteslutning. 
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