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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) For at opnå en mere effektiv brug af 

ressourcer, gøre udvekslingen af 

oplysninger lettere og undgå, at 

medlemsstaterne hver især bliver nødt til at 

foretage samme udvikling af deres 

systemer til oplagring af information, bør 

der være en specifik bestemmelse om, at 

der oprettes et centralt register, som er 

tilgængeligt for alle medlemsstater og 

Kommissionen, og hvor medlemsstaterne 

kan uploade og lagre information i stedet 

for at udveksle den via e-mail. Det 

nødvendige praktiske arbejde med at 

oprette et sådant register bør vedtages af 

Kommissionen efter proceduren i artikel 

26, stk. 2, i direktiv 2011/16/EU. 

(12) For at opnå en mere effektiv brug af 

ressourcer, gøre udvekslingen af 

oplysninger lettere og undgå, at 

medlemsstaterne hver især bliver nødt til at 

foretage samme udvikling af deres 

systemer til oplagring af information, bør 

der være en specifik bestemmelse om, at 

der oprettes et centralt offentligt register, 

som er tilgængeligt for alle medlemsstater 

og borgere samt Kommissionen, og hvor 

medlemsstaterne kan uploade og lagre 

information i stedet for at udveksle den via 

e-mail inden for et år efter afgørelsens 

undertegnelse. Det centrale offentlige 

register bør være offentligt tilgængeligt, 

gratis og søgbart. Det nødvendige 

praktiske arbejde med at oprette et sådant 

centralt offentligt register bør vedtages af 

Kommissionen efter proceduren i artikel 

26, stk. 2, i direktiv 2011/16/EU. 

 (Dette ændringsforslag finder anvendelse 

på hele teksten for så vidt angår ændringen 

af “centralt register” til “centralt offentligt 

register”. Hvis det vedtages, skal teksten 

tilpasses alle relevante steder). 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat, der udsteder eller ændrer en 

forhåndsgodkendt grænseoverskridende 

afgørelse og forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordning efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv meddeler 

ved automatisk udveksling dette til de 

kompetente myndigheder i alle andre 

medlemsstater og til Europa-

Kommissionen. 

1. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat, der udsteder eller ændrer en 

forhåndsgodkendt grænseoverskridende 

afgørelse og forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordning efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv meddeler 

ved automatisk udveksling dette til de 

kompetente myndigheder i alle andre 

medlemsstater og til Europa-

Kommissionen. Den kompetente 

myndighed i hver medlemsstat 

offentliggør også forhåndsgodkendte 

afgørelser og forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordninger i et centralt 

offentligt onlineregister. Afgørelserne 

skal offentliggøres inden for et år efter, at 

de er blevet undertegnet. 

Or. en 

 

 


