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BEGRUNDELSE 

1. BAGGRUNDEN FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT 
1. Ændring af bilag II til forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer: 

Bilag II til forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (i det følgende benævnt: 
forordningen) fastlægger, hvilke oplysninger initiativtageren skal indgive for at kunne lade 
det foreslåede initiativ registrere i Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i 
forordningen. 

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordningen registrerer Kommissionen et forslag til 
borgerinitiativ, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: 

"a) borgerkomiteen er blevet dannet, og kontaktpersonerne er blevet udpeget i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2 

b) forslaget til borgerinitiativ falder ikke åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at 
fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelsen af traktaterne 

c) forslaget til borgerinitiativ er ikke utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter, og 

d) forslaget til borgerinitiativ er ikke åbenbart i strid med Unionens værdier, som fastsat i 
artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union." 

I henhold til artikel 3, stk. 3, i forordningen kan Kommissionen anmode initiativtagerne om at 
forelægge passende beviser for, at kravene til borgerkomiteen, der er fastlagt i artikel 3, stk. 1 
og 2, er opfyldt. 

Med henblik på at sikre, at betingelserne i artikel 4, stk. 2, litra a), er opfyldt, anmoder 
Kommissionen på nuværende tidspunkt så hurtigt som muligt efter, at anmodningen om 
registrering er modtaget, initiativtagerne om dokumentation, der bekræfter navn, postadresse, 
nationalitet og fødselsdato for syv medlemmer af borgerkomiteen. For at gøre denne proces 
mere smidig, kræves det med denne delegerede retsakt, at dokumentationen indgives sammen 
med anmodningen om registrering. Dette sikrer, at initiativtagerne fuldt ud er klar over deres 
forpligtelser, før de indgiver deres anmodning om registrering, det sikrer en optimal 
udnyttelse af den periode på to måneder, hvor Kommissionen skal træffe en beslutning om 
registreringsanmodninger, jf. artikel 4, stk. 2, i forordningen, og det reducerer 
sandsynligheden for, at anmodninger om registrering afslås, fordi borgerkomiteen ikke er 
dannet i overensstemmelse med forordningens krav. 

Derudover har erfaringer vist, at det er nødvendigt med telefonnumre på borgerkomiteens 
kontaktpersoner (repræsentanten og stedfortræderen) for at sikre en tilstrækkelig administrativ 
håndtering af registreringsanmodninger. Telefonnumrene vil også gøre det lettere for 
initiativtagerne og Kommissionen at kommunikere med hinanden gennem hele 
borgerinitiativsproceduren. 

2. Ændring af bilag III til forordningen: 

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordningen må initiativtagerne til borgerinitiativer alene 
bruge formularer, der er i overensstemmelse med modellerne i bilag III i forordningen med 
henblik på indsamling af støttetilkendegivelser fra underskrivere. 

I overensstemmelse med disse formularer skal underskriverne angive forskellige oplysninger 
afhængigt af, hvilken medlemsstat de kommer fra. Disse oplysninger svarer til de oplysninger, 
der er nødvendige for, at medlemsstaterne kan kontrollere støttetilkendegivelserne i 
overensstemmelse med artikel 8 i forordningen.  
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Kommissionen kan ændre bilag III i form af delegerede retsakter inden for de grænser, der 
sættes af de relevante bestemmelser i forordningen, og under hensyntagen til de oplysninger, 
som den modtager fra medlemsstaterne, jf. betragtning 12 i forordningen.  

Kommissionen besluttede at vedtage denne delegerede retsakt for at ændre bilag III efter at 
have modtaget anmodninger fra seks medlemsstater angående deres respektive krav: 

- Luxembourg anmodede om fjernelse af det personlige ID-nummer fra deres datakrav. 
Luxembourg fjernes derfor fra del B i bilag III og tilføjes til del A, som vedrører de 
medlemsstater, der ikke kræver forelæggelse af personligt ID-nummer/personligt ID-
dokumentnummer. Dette indebærer også, at Luxembourg for at kunne kontrollere 
støttetilkendegivelserne anmoder om underskrivernes fødselsdato og adresse i stedet for om 
deres personlige ID-numre. 

- Nederlandene anmodede om tilføjelse af muligheden for, at nederlandske statsborgere, der 
er bosiddende uden for landet, kan bruge den nederlandske formular for støttetilkendegivelse. 

- Spanien anmodede om, at angivelse af fast bopælsadresse fjernes fra deres datakrav, og at 
angivelse af underskrivernes fødselsdato tilføjes. Derudover anmodede Spanien om, at et 
personligt ID-nummer tilføjes deres liste over personlige ID-numre/dokumentnumre, som 
findes i del C i bilag III. 

- Frankrig anmodede om, at deres liste over personlige ID-numre i del C i bilag III begrænses 
til pas og nationalt identitetskort, og at fødested tilføjes til deres datakrav. 

- Irland anmodede om, at fødested fjernes fra deres datakrav. 

- Slovenien anmodede om, at identitetskort og pas erstattes af det personlige ID-nummer 
(enotna matična številka občana) på deres liste over personlige ID-numre/dokumentnumre, 
som findes i del C i bilag III. 

Desuden er visse unøjagtigheder i beskrivelsen af de personlige ID-numre/dokumentnumre 
blevet rettet efter anmodning fra Rumænien og Sverige. 

Derudover foretages der med denne delegerede retsakt visse forbedringer af 
brugervenligheden for at gøre det nemmere for underskriverne at udfylde formularerne og for 
medlemsstaterne at kontrollere støttetilkendegivelserne i overensstemmelse med 
forordningens artikel 8. Disse forbedringer ændrer ikke de data, der skal oplyses for at 
udfylde støttetilkendegivelsen. 

Følgende forbedringer er fælles for del A og B i bilag III: 

For det første præciserer en fodnote, at formularen skal udskrives på et enkelt ark, men at 
initiativtagerne gerne må bruge et dobbeltsidet ark. 

For at præcisere, at det ikke er obligatorisk at udfylde alle felter for alle medlemsstater, 
erstattes "Alle felter i denne formular skal udfyldes." med "Medmindre andet er angivet, skal 
alle felter i denne formular udfyldes." 

For klarheds skyld, især af hensyn til underskriverne, er "Europa-" blevet tilføjet til 
"Kommissionen" i følgende feltbetegnelser: "Registreringsnummer i Kommissionen" og "Det 
foreslåede borgerinitiativs webadresse i Kommissionens register:" 

For at undgå at nævne navnene på repræsentanten og stedfortræderen for initiativtagernes 
borgerkomite to gange i hver formular erstattes felterne "Initiativtagernes navne" og 
"Kontaktpersoners navne og e-mail-adresser" med henholdsvis "Navne og e-mail-adresser på 
registrerede kontaktpersoner" og "Navne på de øvrige registrerede initiativtagere". 
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Det fremgår af en yderligere instruktion, at underskriverne skal udfylde "MED 
BLOKBOGSTAVER" for at gøre deres oplysninger nemmere at læse. 

Derudover erstattes "Fast bopælsadresse" med "Bopæl" for at sikre overensstemmelse mellem 
formularens del C og del B.  

Sætningen "Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er 
korrekte, og at jeg kun har støttet dette forslag til borgerinitiativ én gang." erstattes med "Jeg 
bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg 
ikke allerede har støttet dette forslag til borgerinitiativ." 

Det præciseres, at det er obligatorisk at skrive under, medmindre støttetilkendegivelsen sendes 
via et onlineindsamlingssystem, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 211/2011. 

Kun i del B: 

- teksten i sjette kolonne af tabellen erstattes af følgende for at tydeliggøre, at det ikke er 
nødvendigt at nævne typen ved angivelse af et personligt ID-nummer: 

"PERSONLIGT ID-NUMMER/ 

PERSONLIG(T) ID-DOKUMENTTYPE OG -NUMMER" 

- i fodnoten til den fjerde kolonne ("FØDSELSDATO OG FØDESTED") tydeliggøres det, at 
underskriverne ikke skal angive noget i kolonnen, når medlemsstaten ikke nævnes i fodnoten. 

I del C er teksten i punkt 1 og 2 gjort klarere. 

Initiativtagerne til flere forslag til borgerinitiativer, der er registreret i Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 4 i forordningen, indsamler på nuværende tidspunkt 
støttetilkendegivelser i overensstemmelse med artikel 5 i samme forordning. For at tage 
hensyn dertil fastsættes det ved denne delegerede retsakt, at initiativtagerne må bruge begge 
de nuværende formularer og de formularer, der ændres med denne delegerede retsakt, indtil 
afslutningen på indsamlingsperioden for deres respektive forslag til borgerinitiativer. 

2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE 
Offentlige høringer blev ikke skønnet nødvendige af følgende grunde: 

- Tilpasningerne af bilag II er nødvendige for at sikre en tilstrækkelig administrativ håndtering 
af registreringsanmodninger i Kommissionen og præcisere den allerede eksisterende praksis, 
der er vedtaget i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordningen, og som gør det 
muligt for Kommissionen at kontrollere, om registreringskriterierne opfyldes. 

- De ændringer af bilag III, som medlemsstaterne anmoder om, er nødvendige for at angive, at 
underskrivernes angivelse af personoplysninger, herunder et personligt ID(-dokument)-
nummer, er et krav, for så vidt som det er nødvendigt, for at medlemsstaterne kan kontrollere 
støttetilkendegivelserne i overensstemmelse med national lovgivning og praksis og under 
behørig hensyntagen til princippet om, at personoplysninger skal være tilstrækkelige og 
relevante og ikke omfatte mere end, hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil de 
indsamles (betragtning 13 i forordningen). 

- Særligt de ændringer, som Spanien (yderligere et personligt ID-nummer) og Nederlandene 
har anmodet om, øger muligheden for, at borgere i Unionen, der ikke er bosiddende i det land, 
hvor de er statsborgere, kan støtte borgerinitiativer, hvilket giver en bedre gennemførelse af 
forordningen uden at påvirke andre elementer deri. 

- De brugervenlighedselementer, der indføres i bilag III, kan kun være en fordel for alle 
interesserede parter: underskrivere, initiativtagere og medlemsstaternes myndigheder med 
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ansvar for at kontrollere støttetilkendegivelser. De er et resultat af de erfaringer, der er opnået 
med de første initiativer. 

Medlemsstaterne er blevet hørt via Kommissionens ekspertgruppe om borgerinitiativet. Deres 
synspunkter er taget med i betragtning i denne delegerede retsakt. 

3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT 
I henhold til artikel 16 i forordningen kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, jf. 
artikel 17, og med forbehold af artikel 18 og 19 i forordningen, vedtage ændringer af dennes 
bilag inden for de grænser, der sættes af forordningens relevante bestemmelser. 

I betragtning 12 i forordningen foreskrives, at Kommissionen bør tillægges beføjelser til at 
ændre bilag III under hensyntagen til de oplysninger, den modtager fra medlemsstaterne. 

Det foreskrives i betragtning 13, at personoplysninger, under behørig hensyntagen til 
princippet om, at personoplysninger skal være tilstrækkelige og relevante og ikke omfatte 
mere end, hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil de indsamles, afgives i det 
omfang, det er nødvendigt for medlemsstaternes kontrol af støttetilkendegivelserne i 
overensstemmelse med national ret og praksis. 

På baggrund af behovet for at tilpasse bilag II med henblik på at lette registreringsproceduren 
og efter de seks anmodninger om ændringer af bilag III, som medlemsstaterne har indgivet i 
overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen, har Kommissionen besluttet at 
vedtage denne delegerede retsakt. 
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KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. …/.. 

af 11.7.2013 

om erstatning af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)  
nr. 211/2011 om borgerinitiativer 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 
16. februar 2011 om borgerinitiativer1, særlig artikel 16, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 211/2011 fastsætter, at initiativtagere til et 
forslag til borgerinitiativ skal lade initiativet registrere i Kommissionen og indgive de 
oplysninger, der er fastsat i bilag II til samme forordning. 

(2) Oplysningerne i bilag II bør ændres for at lette Kommissionens kontrol af, at 
registreringskriterierne i artikel 4, stk. 2, litra a), er opfyldt, for at sikre en tilstrækkelig 
administrativ håndtering af registreringsanmodningerne og for at gøre det lettere for 
initiativtagerne og Kommissionen at kommunikere med hinanden gennem hele 
borgerinitiativsproceduren. 

(3) Seks medlemsstater anmodede om ændringer af kravene til data i formularerne i 
bilag III til forordning (EU) nr. 211/2011. 

(4) Kommissionen har beføjelse til at ændre bilag II og III til forordningen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF. Hvad angår bilag III, bør Kommissionen 
tage hensyn til oplysninger, som den modtager fra medlemsstaterne. 

(5) Flere initiativtagere til initiativer, der er registreret i Kommissionen, indsamler på 
nuværende tidspunkt støttetilkendegivelser i overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning (EU) nr. 211/2011, og de bør have tilladelse til både at bruge formularerne 
i bilag II til nærværende forordning og deres tidligere versioner —  

                                                 
1 EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1.  
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VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

I forordning (EU) nr. 211/2011 foretages følgende ændringer: 

a) bilag II erstattes af teksten i bilag I til denne forordning 

b) bilag III erstattes af teksten i bilag II til denne forordning. 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende. 

Formularer, der er i overensstemmelse med bilag III til forordning (EU) nr. 211/2011 i den 
version, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttræden, kan fortsat bruges til 
indsamling af støttetilkendegivelser til forslag til borgerinitiativer, som er blevet registreret i 
overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EU) nr. 211/2011 inden datoen for denne 
forordnings ikrafttræden. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 11.7.2013. 

 På Kommissionens vegne 
 Formand 
 José Manuel BARROSO 
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BILAG I 
"BILAG II 

NØDVENDIGE OPLYSNINGER TIL REGISTRERING AF ET FORSLAG TIL 
BORGERINITIATIV 

1. Titlen på forslaget til borgerinitiativ, højst 100 skrifttegn. 

2. Emnet, højst 200 skrifttegn. 

3. Beskrivelse af formålene med det forslag til borgerinitiativ, Kommissionen opfordres til at 
træffe foranstaltninger på grundlag af, højst 500 skrifttegn. 

4. De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante for det foreslåede 
tiltag. 

5. Fulde navn, postadresse, nationalitet og fødselsdato for de syv medlemmer af 
borgerkomiteen med specifik angivelse af repræsentanten og dennes stedfortræder samt disses 
e-mail-adresser og telefonnumre1. 

6. Dokumenter, der viser fulde navn, postadresse, nationalitet og fødselsdato for de syv 
medlemmer af borgerkomiteen.  

7. Alle kilder til støtte og finansiering af forslaget til borgerinitiativ på tidspunktet for 
registreringen1. 

Initiativtagerne kan fremlægge mere detaljerede oplysninger om emnet for, formålene med og 
baggrunden for forslaget til borgerinitiativ i et bilag. De kan også, hvis de ønsker det, 
indsende et udkast til retsakt." 

                                                 
1 Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 

18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og 
-organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger informeres de registrerede om, at Kommissionens indsamling af disse 
personoplysninger sker som led i proceduren for borgerinitiativet. Kun initiativtagernes fulde navn, kontaktpersonernes e-mail-adresse og 
oplysninger vedrørende støtte- og finansieringskilder vil blive gjort offentligt tilgængelige i Kommissionens onlineregister. De registrerede 
har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelse af deres personlige oplysninger af vægtige legitime grunde, der vedrører deres specifikke 
forhold, ligesom de kan kræve berigtigelse af oplysningerne på ethvert tidspunkt og sletning af samme fra Kommissionens onlineregister 
efter en periode på to år fra datoen for registreringen af forslaget til borgerinitiativ. 
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BILAG II 
"BILAG III 

FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE — DEL A1 
(for medlemsstater, der ikke kræver forelæggelse af personligt ID-nummer/personligt ID-dokumentnummer) 

Medmindre andet er angivet, skal alle felter i denne formular udfyldes. 
UDFYLDES PÅ FORHÅND AF INITIATIVTAGERNE:  

1. Alle underskriverne i denne formular er Angiv venligst kun én medlemsstat pr. liste.  
bosiddende i:   IE UK 
bosiddende eller statsborgere i:  EE NL SK FI 
bosiddende eller statsborgere i (for personer bosat uden for medlemsstat, hvor de er statsborgere, forudsat at de har oplyst deres nationale 
myndigheder om deres bopæl):  

BE DK DE LU 

  

2. Registreringsnummer i Europa-Kommissionen:3. Registreringsdato: 
4. Det foreslåede borgerinitiativs webadresse i Europa-Kommissionens register:  
5. Titlen på forslaget til borgerinitiativ: 
6. Emne: 
7. Vigtigste målsætninger: 
8. Navne og e-mail-adresser på registrerede kontaktpersoner: 
9. Navne på de øvrige registrerede initiativtagere:  
10. Eventuelt websted for forslaget til borgerinitiativ: 

UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER: 

"Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har støttet dette forslag til borgerinitiativ". 
FULDE FORNAVNE EFTERNAVNE2 BOPÆL 

(gade, nr., postnr., by, land)3 
FØDSELSDATO OG 

FØDESTED4 
NATIONALITET DATO OG 

UNDERSKRIFT5 
      
      
      

rklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådann
plysninger vil de personoplysninger, som afgives i denne formular, kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrollen og attesteringen af antallet af gyldige støttetilkendegivelser, der er modtaget til forslaget til borgerinitiativ (
tikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer) og om nødvendigt viderebehandlet med henblik på administrative eller retlige procedurer vedrørende forslaget til borgerinitiativ (se artikel 12
rordning (EU) nr. 211/2011). Oplysningerne må ikke anvendes til noget andet formål. De registrerede har ret til at få adgang til deres personoplysninger. Alle støttetilkendegivelser vil blive destrueret senest 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget t

orgerinitiativ eller, i tilfælde af administrative eller retlige procedurer, senest en uge efter den pågældende procedures afslutning. 

                                                 
1 Formularen udskrives på et enkelt ark. Initiativtagerne må bruge et dobbeltsidet ark. 
2 For Nederlandene og Slovakiet, angiv venligst også fødselsnavn. 
3 For Finland, angiv venligst kun den faste bopælsmedlemsstat. 
4 For Irland, Finland og Det Forenede Kongerige, angiv venligst kun fødselsdato. 
5 Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes elektronisk via et onlineindsamlingssystem, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 211/2011. 
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FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE — DEL B1 
(for medlemsstater, der kræver forelæggelse af personligt ID-nummer/personligt ID-dokumentnummer) 

Medmindre andet er angivet, skal alle felter i denne formular udfyldes. 
UDFYLDES PÅ FORHÅND AF INITIATIVTAGERNE: 

1. Alle underskriverne i denne formular er indehavere af personlige ID-numre/personlige ID-dokumentnumre fra Angiv venligst kun én medlemsstat pr. liste. 
 BG  CZ EL  ES FR HR  IT CY  LV  LT  HU MT AT PL PT RO SI SE 

Se listen i del C over personlige ID-numre/personlige ID-dokumentnumre, hvor ét skal forelægges 

2. Registreringsnummer i Europa-Kommissionen: 3. Registreringsdato:  
4. Det foreslåede borgerinitiativs webadresse i Europa-Kommissionens register:  

5. Titlen på forslaget til borgerinitiativ:  

6. Emne:  

7. Vigtigste målsætninger:  

8. Navne og e-mail-adresser på registrerede kontaktpersoner:  

9. Navne på de øvrige registrerede initiativtagere:  

10. Eventuelt websted for forslaget til borgerinitiativ:  
UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER: 
"Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har støttet dette forslag til borgerinitiativ". 

FULDE FORNAVNE EFTERNAVNE2 BOPÆL 
(gade, nr., postnr., by, land)3 

FØDSELSDATO OG 
FØDESTED4 

NATIONALITET PERSONLIGT ID-NUMMER/ 
PERSONLIG(T) ID-DOKUMENTTYPE OG 

-NUMMER5 

DATO OG 
UNDERSKRIFT6 

       
       
       

rklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådann
plysninger vil de personoplysninger, som afgives i denne formular, kun blive stillet til de kompetente myndigheders rådighed med henblik på kontrollen og attesteringen af antallet af gyldige støttetilkendegivelser, der er modtaget til forslaget til borgerinitiativ (
tikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer) og om nødvendigt viderebehandlet med henblik på administrative eller retlige procedurer vedrørende forslaget til borgerinitiativ (se artikel 12
rordning (EU) nr. 211/2011). Oplysningerne må ikke anvendes til noget andet formål. De registrerede har ret til at få adgang til deres personoplysninger. Alle støttetilkendegivelser vil blive destrueret senest 18 måneder efter registreringsdatoen for forslaget t

orgerinitiativ eller, i tilfælde af administrative eller retlige procedurer, senest en uge efter den pågældende procedures afslutning. 

                                                 
1 Formularen udskrives på et enkelt ark. Initiativtagerne må bruge et dobbeltsidet ark. 
2 For Bulgarien og Grækenland, angiv venligst også faderens navn; For Grækenland og Letland, angiv venligst også fødselsnavn. 
3 Udelukkende for Frankrig, Kroatien, Italien, Østrig, Polen og Rumænien. 
4 For Grækenland, Spanien, Malta, Portugal og Rumænien, angiv venligst udelukkende fødselsdato; For Frankrig, Italien, Letland, Østrig, Slovenien og Sverige, angiv venligst både fødselsdato og -sted. For de øvrige 

medlemsstaters vedkommende angives ingenting. 
5 For italienske ID-dokumenter, angiv venligst også udstedende myndighed. 
6 Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes elektronisk via et onlineindsamlingssystem, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 211/2011. 
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Del C 

1. Krav for medlemsstater, der ikke kræver forelæggelse af personligt ID-
nummer/personligt ID-dokumentnummer (formular for støtteerklæringer — 
del A): 

Medlemsstat Underskrivere, hvis støttetilkendegivelser skal forelægges den 
pågældende medlemsstat 

Belgien - personer bosiddende i Belgien 

- belgiske statsborgere bosiddende uden for landet, hvis 
de har meddelt de nationale myndigheder deres bopæl 

Danmark - personer bosiddende i Danmark 

- danske statsborgere bosiddende uden for landet, hvis de 
har meddelt de nationale myndigheder deres bopæl 

Tyskland - personer bosiddende i Tyskland 

- tyske statsborgere bosiddende uden for landet, hvis de 
har meddelt de nationale myndigheder deres bopæl 

Estland - personer bosiddende i Estland 

- estiske statsborgere bosiddende uden for landet 

Irland - personer bosiddende i Irland 

Luxembourg - personer bosiddende i Luxembourg 

- luxembourgske statsborgere bosiddende uden for 
landet, hvis de har meddelt de nationale myndigheder 
deres bopæl 

Nederlandene - personer bosiddende i Nederlandene 

- nederlandske statsborgere bosiddende uden for landet  

Slovakiet - personer bosiddende i Slovakiet 

- slovakiske statsborgere bosiddende uden for landet 

Finland - personer bosiddende i Finland 

- finske statsborgere bosiddende uden for landet 

Det Forenede Kongerige - personer bosiddende i Det Forenede Kongerige 
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2. Liste over medlemsstater, der kræver forelæggelse af et af de personlige ID-
numre/personlige ID-dokumentnumre, der er angivet nedenfor, og som er 
udstedt af den pågældende medlemsstat (formular for støtteerklæringer — 
del B) 

BULGARIEN 

– Единен граждански номер (personnummer) 

DEN TJEKKISKE REPUBLIK 

– Občanský průkaz (nationalt identitetskort) 

– Cestovní pas (pas) 

GRÆKENLAND 

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (identitetskort) 

– Διαβατήριο (pas) 

– Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη 
Ε.Ε. (opholdsattest/permanent opholdsattest) 

SPANIEN 

– Documento Nacional de Identidad (identitetskort) 

– Pasaporte (pas) 

– Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la 
inscripción en el Registro Central de Extranjeros (ID-nummer for udlændinge (NIE) 
på kort eller bevis svarende til registeringen i det centrale register for udlændinge) 

FRANKRIG 

– Passeport (pas) 

– Carte nationale d'identité (nationalt identitetskort) 

KROATIEN 

– Osobni identifikacijski broj (personligt identifikationsnummer) 

ITALIEN 

– Passaporto (pas), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (med udstedende 
myndighed) 

– Carta di identità (identitetskort), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (med 
udstedende myndighed) 

CYPERN 

– Δελτίο Ταυτότητας (identitetskort for statsborger eller bosiddende) 

– Διαβατήριο (pas) 

LETLAND 

– Personas kods (personligt identifikationsnummer) 
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LITAUEN 

– Asmens kodas (personnummer) 

UNGARN 

– személyazonosító igazolvány (identitetskort) 

– útlevél (pas) 

– személyi azonosító szám (személyi szám) — (personligt identifikationsnummer) 

ΜΑLTA 

– Karta tal-Identità (identitetskort) 

ØSTRIG 

– Reisepass (pas) 

– Personalausweis (identitetskort) 

POLEN 

– Numer ewidencyjny PESEL (PESEL-identifikationsnummer) 

PORTUGAL 

– Bilhete de identidade (identitetskort) 

– Passaporte (pas) 

– Cartão de Cidadão (borgerkort) 

RUMÆNIEN 

– carte de identitate (identitetskort) 

– pașaport (pas) 

– certificat de înregistrare (registreringsbevis) 

– carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (permanent opholdstilladelse) 

– Cod Numeric Personal (personligt identifikationsnummer) 

SLOVENIEN 

– Enotna matična številka občana (personligt identifikationsnummer) 

SVERIGE 

– Personnummer" 

 


