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Ændringsforslag 25
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Brugen af digitale værktøjer og 
processer til nemmere, hurtigere og mere 
omkostningseffektiv etablering af et 
selskab eller åbning af en filial af dette 
selskab i en anden medlemsstat er en af 
forudsætningerne for et velfungerende 
konkurrencepræget indre marked og for at 
sikre selskabernes konkurrenceevne.

(2) Brugen af digitale værktøjer og 
processer til nemmere, hurtigere og mere 
omkostningseffektiv etablering af et 
selskab eller åbning af en filial af dette 
selskab i en anden medlemsstat og til at 
levere omfattende og vederlagsfrie 
oplysninger om virksomheder er en af 
forudsætningerne for et velfungerende 
konkurrencepræget indre marked og for at 
sikre selskabernes konkurrenceevne og 
troværdighed.

Or. en

Ændringsforslag 26
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Brugen af digitale værktøjer og 
processer til nemmere, hurtigere og mere 
omkostningseffektiv etablering af et 
selskab eller åbning af en filial af dette 
selskab i en anden medlemsstat er en af 
forudsætningerne for et velfungerende 
konkurrencepræget indre marked og for at 
sikre selskabernes konkurrenceevne.

(2) Brugen af digitale værktøjer og 
processer til nemmere, hurtigere og mere 
omkostningseffektiv etablering af et 
selskab eller åbning af en filial af dette 
selskab i en anden medlemsstat og til at 
levere omfattende og vederlagsfrie 
oplysninger om virksomheder er en af 
forudsætningerne for et velfungerende 
konkurrencepræget indre marked og for at 
sikre selskabernes konkurrenceevne og 
troværdighed.

Or. en
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Ændringsforslag 27
Enrico Gasbarra

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Brugen af digitale værktøjer og 
processer til nemmere, hurtigere og mere
omkostningseffektiv etablering af et 
selskab eller åbning af en filial af dette 
selskab i en anden medlemsstat er en af 
forudsætningerne for et velfungerende 
konkurrencepræget indre marked og for at 
sikre selskabernes konkurrenceevne.

(2) Brugen af digitale værktøjer og 
processer til nemmere, hurtigere og mere
omkostnings- og tidseffektiv etablering af 
et selskab eller åbning af en filial af dette 
selskab i en anden medlemsstat er en af 
forudsætningerne for et velfungerende, 
moderne og afbureaukratiseret,
konkurrencepræget indre marked og for at 
sikre selskabernes konkurrenceevne.

Or. it

Ændringsforslag 28
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Brugen af digitale værktøjer og 
processer til nemmere, hurtigere og mere 
omkostningseffektiv etablering af et 
selskab eller åbning af en filial af dette 
selskab i en anden medlemsstat er en af 
forudsætningerne for et velfungerende 
konkurrencepræget indre marked og for at 
sikre selskabernes konkurrenceevne.

(2) Brugen af digitale værktøjer og 
processer til nemmere, hurtigere og mere 
omkostningseffektiv etablering af et 
selskab eller åbning af en filial af dette 
selskab i en anden medlemsstat er en af 
forudsætningerne for et velfungerende 
konkurrencepræget indre marked og for at 
sikre selskabernes konkurrenceevne og 
troværdighed.

Or. en

Ændringsforslag 29
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det er vigtigt at sikre et retligt og 
administrativt miljø, som lever op til de 
nye sociale og økonomiske udfordringer 
fra globaliseringen og digitaliseringen, på 
den ene side for at sørge for de 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
mod misbrug og svig og på den anden side 
for at forfølge mål som fremme af 
økonomisk vækst og jobskabelse og 
tiltrække investeringer til EU, hvilket alt 
sammen bidrager til at øge de økonomiske 
og sociale fordele for samfundet som 
helhed.

Or. ro

Ændringsforslag 30
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Der er i dag meget store forskelle 
mellem EU's medlemsstater med hensyn 
til erhvervsdrivendes og virksomheders 
adgang til onlineredskaber til at 
kommunikere med myndighederne om 
selskabsretlige spørgsmål. eGovernment-
tjenesterne er forskellige i 
medlemsstaterne, idet nogle tilbyder 
omfattende og brugervenlige tjenester, 
som er helt tilgængelige online, mens 
andre ikke er i stand til at tilbyde 
onlineløsninger på visse vigtige trin i en 
virksomheds livscyklus. Hvad angår 
registrering af selskaber eller 
indberetning af ændringer, tillader nogle 
medlemsstater kun, at dette kan ske 
personligt, nogle tillader, at det kan gøres 
enten personligt eller online, mens det i 
andre medlemsstater kun kan gøres 
online.
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Or. ro

Ændringsforslag 31
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Hvad angår adgang til 
selskabsoplysninger, fastsætter EU-retten 
desuden et minimum af data, som der 
altid skal gives gratis adgang til. 
Omfanget af disse oplysninger er 
imidlertid begrænset. Adgangen til 
sådanne oplysninger er meget forskellig, 
idet der i visse medlemsstater er adgang til 
flere gratis oplysninger end i andre, 
hvilket skaber ubalance i Unionen.

Or. ro

Ændringsforslag 32
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I meddelelserne "En strategi for et 
digitalt indre marked i EU"3 og "EU-
handlingsplanen for e-forvaltning 2016-
2020 – Fremskyndelse af forvaltningernes 
digitale omstilling"4 understreger 
Kommissionen den rolle, som de offentlige 
myndigheder spiller med hensyn til at 
hjælpe virksomheder til nemt at starte op, 
operere online og udvide på tværs af 
grænserne. EU-handlingsplanen for e-
forvaltning anerkender specifikt 
vigtigheden af at forbedre brugen af 
digitale værktøjer i overholdelsen af krav 
relateret til selskabsret. Derudover har 
medlemsstaterne i erklæringen fra Tallinn 

(3) For at sikre, at EU's 
selskabslovgivning er fair, inkluderende 
og up to date, understreger Kommissionen
i meddelelserne "En strategi for et digitalt 
indre marked i EU"3 og "EU-
handlingsplanen for e-forvaltning 2016-
2020 – Fremskyndelse af forvaltningernes 
digitale omstilling"4 den rolle, som de 
offentlige myndigheder spiller med hensyn 
til at hjælpe iværksættere til nemt at starte 
op, operere online og udvide på tværs af 
grænserne. EU-handlingsplanen for e-
forvaltning anerkender specifikt 
vigtigheden af at forbedre brugen af 
digitale værktøjer i overholdelsen af krav 
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om digital forvaltning fra 2017 fremsat en 
kraftig opfordring til at styrke indsatsen for 
at skabe effektive, brugercentrerede og 
elektroniske procedurer i Unionen.

relateret til selskabsret. Derudover har 
medlemsstaterne i erklæringen fra Tallinn 
om digital forvaltning fra 2017 fremsat en 
kraftig opfordring til at styrke indsatsen for 
at skabe effektive, brugercentrerede og 
elektroniske procedurer i Unionen.

_________________ _________________

3 COM(2015) 192 final af 6. maj 2015. 3 COM(2015) 192 final af 6. maj 2015.

4 COM(2016) 179 final af 19. april 2016. 4 COM(2016) 179 final af 19. april 2016.

Or. ro

Ændringsforslag 33
Răzvan Popa

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I meddelelserne "En strategi for et 
digitalt indre marked i EU"3 og "EU-
handlingsplanen for e-forvaltning 2016-
2020 – Fremskyndelse af forvaltningernes 
digitale omstilling"4 understreger 
Kommissionen den rolle, som de offentlige 
myndigheder spiller med hensyn til at 
hjælpe virksomheder til nemt at starte op, 
operere online og udvide på tværs af 
grænserne. EU-handlingsplanen for e-
forvaltning anerkender specifikt 
vigtigheden af at forbedre brugen af 
digitale værktøjer i overholdelsen af krav 
relateret til selskabsret. Derudover har 
medlemsstaterne i erklæringen fra Tallinn 
om digital forvaltning fra 2017 fremsat en 
kraftig opfordring til at styrke indsatsen for 
at skabe effektive, brugercentrerede og 
elektroniske procedurer i Unionen.

(3) I meddelelserne "En strategi for et 
digitalt indre marked i EU"3 og "EU-
handlingsplanen for e-forvaltning 2016-
2020 – Fremskyndelse af forvaltningernes 
digitale omstilling"4 understreger 
Kommissionen den rolle, som de offentlige 
myndigheder spiller med hensyn til at 
hjælpe iværksættere til nemt at starte op, 
operere online og udvide på tværs af 
grænserne. EU-handlingsplanen for e-
forvaltning anerkender specifikt 
vigtigheden af at forbedre brugen af 
digitale værktøjer i overholdelsen af krav 
relateret til selskabsret. Derudover har 
medlemsstaterne i erklæringen fra Tallinn 
om digital forvaltning fra 2017 fremsat en 
kraftig opfordring til at styrke indsatsen for 
at skabe effektive, brugercentrerede og 
elektroniske procedurer i Unionen.

_________________ _________________

3 COM(2015) 192 final af 6. maj 2015. 3 COM(2015) 192 final af 6. maj 2015.

4 COM(2016) 179 final af 19. april 2016. 4 COM(2016) 179 final af 19. april 2016.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Enrico Gasbarra

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I juni 2017 blev medlemsstaternes 
centrale registre og handels- og 
selskabsregistre operationelle, hvilket i høj 
grad er med til at lette den 
grænseoverskridende adgang til 
selskabsoplysninger i Unionen og gør det 
muligt for registre i medlemsstaterne at 
kommunikere med hinanden elektronisk 
om visse grænseoverskridende operationer, 
som påvirker selskaberne.

(4) I juni 2017 blev medlemsstaternes 
centrale registre og handels- og 
selskabsregistre operationelle, hvilket i høj 
grad er med til at lette den 
grænseoverskridende adgang til 
selskabsoplysninger i Unionen og gør det 
muligt for registre i medlemsstaterne at
samarbejde mere uhindret, fremme 
gennemsigtigheden, udvekslingen og 
sporbarheden af data og dokumenter og 
at kommunikere med hinanden elektronisk 
om visse grænseoverskridende operationer, 
som påvirker selskaberne og de forskellige 
medlemsstaters økonomi, skatte- og 
handelspolitik.

Or. it

Ændringsforslag 35
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at lette registreringen af selskaber 
og deres filialer og for at reducere 
omkostningerne og de administrative 
byrder, der er forbundet med 
registreringsprocessen, især for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF5, 
bør der fastsættes procedurer, der gør det 
muligt fuldt ud at foretage registreringen 
online. Sådanne omkostninger og byrder 

(5) For at lette registreringen af selskaber 
og deres filialer og for at reducere 
omkostningerne, varigheden og de 
administrative byrder, der er forbundet 
med registreringsprocessen, især for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF5, 
bør der fastsættes procedurer, der gør det 
muligt fuldt ud at foretage registreringen 
online. Sådanne omkostninger og byrder 
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hidrører ikke kun fra 
administrationsgebyrer, der pålægges ved 
etablering af et selskab, men også fra andre 
krav, der gør den samlede proces længere 
at fuldføre, især når ansøgerens eller 
dennes repræsentants fysiske 
tilstedeværelse er påkrævet. Derudover bør 
oplysninger om disse procedurer gøres 
tilgængelige online og uden vederlag.

hidrører ikke kun fra 
administrationsgebyrer, der pålægges ved 
etablering af et selskab, men også fra andre 
krav, der gør den samlede proces længere 
at fuldføre, især når ansøgerens eller 
dennes repræsentants fysiske 
tilstedeværelse er påkrævet, hvilket kan 
betyde, at de går glip af en 
forretningsmulighed. Derudover bør 
oplysninger om disse procedurer gøres 
tilgængelige online og uden vederlag.

_________________ _________________

5 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

5 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

Or. ro

Ændringsforslag 36
Răzvan Popa

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at lette registreringen af selskaber 
og deres filialer og for at reducere 
omkostningerne og de administrative 
byrder, der er forbundet med 
registreringsprocessen, især for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF5, 
bør der fastsættes procedurer, der gør det 
muligt fuldt ud at foretage registreringen
online. Sådanne omkostninger og byrder 
hidrører ikke kun fra 
administrationsgebyrer, der pålægges ved 
etablering af et selskab, men også fra andre 
krav, der gør den samlede proces længere 
at fuldføre, især når ansøgerens eller 
dennes repræsentants fysiske 
tilstedeværelse er påkrævet. Derudover bør 

(5) For at lette registreringen af selskaber 
og deres filialer og for at reducere 
omkostningerne og de administrative 
byrder, der er forbundet med 
registreringsprocessen, især for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF5, 
bør der fastsættes procedurer, der gør det 
muligt fuldt ud at foretage registreringen
via onlineprocedurer. Sådanne 
omkostninger og byrder hidrører ikke kun 
fra administrationsgebyrer, der pålægges 
ved etablering af et selskab, men også fra 
andre krav, der gør den samlede proces 
længere at fuldføre, især når ansøgerens 
eller dennes repræsentants fysiske 
tilstedeværelse er påkrævet. Derudover bør 



PE627.805v01-00 10/154 AM\1162856DA.docx

DA

oplysninger om disse procedurer gøres 
tilgængelige online og uden vederlag.

oplysninger om disse procedurer gøres 
tilgængelige online og uden vederlag.

_________________ _________________

5 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

5 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

Or. en

Ændringsforslag 37
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at lette registreringen af selskaber 
og deres filialer og for at reducere 
omkostningerne og de administrative 
byrder, der er forbundet med 
registreringsprocessen, især for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF5, 
bør der fastsættes procedurer, der gør det 
muligt fuldt ud at foretage registreringen 
online. Sådanne omkostninger og byrder 
hidrører ikke kun fra 
administrationsgebyrer, der pålægges ved 
etablering af et selskab, men også fra andre 
krav, der gør den samlede proces længere 
at fuldføre, især når ansøgerens eller 
dennes repræsentants fysiske 
tilstedeværelse er påkrævet. Derudover bør 
oplysninger om disse procedurer gøres 
tilgængelige online og uden vederlag.

(5) For at lette registreringen af selskaber 
og deres filialer og for at reducere 
omkostningerne og de administrative 
byrder, der er forbundet med 
registreringsprocessen, især for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF5, 
bør der fastsættes procedurer, der gør det 
muligt at foretage registreringen online. 
Sådanne omkostninger og byrder hidrører 
ikke kun fra administrationsgebyrer, der 
pålægges ved etablering af et selskab, men 
også fra andre krav, der gør den samlede 
proces længere at fuldføre, især når 
ansøgerens eller dennes repræsentants 
fysiske tilstedeværelse er påkrævet. 
Derudover bør oplysninger om disse 
procedurer gøres tilgængelige online og 
uden vederlag.

_________________ _________________

5 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

5 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).
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Or. en

Ændringsforslag 38
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at lette registreringen af selskaber 
og deres filialer og for at reducere 
omkostningerne og de administrative 
byrder, der er forbundet med 
registreringsprocessen, især for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF5, 
bør der fastsættes procedurer, der gør det 
muligt fuldt ud at foretage registreringen 
online. Sådanne omkostninger og byrder 
hidrører ikke kun fra 
administrationsgebyrer, der pålægges ved 
etablering af et selskab, men også fra 
andre krav, der gør den samlede proces 
længere at fuldføre, især når ansøgerens 
eller dennes repræsentants fysiske 
tilstedeværelse er påkrævet. Derudover bør 
oplysninger om disse procedurer gøres 
tilgængelige online og uden vederlag.

(5) For at lette registreringen af selskaber 
og deres filialer og for at reducere 
omkostningerne og de administrative 
byrder, der er forbundet med 
registreringsprocessen, især for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF5, 
bør der fastsættes procedurer, der giver 
mulighed for digitalt støttet registrering, 
hvorved behovet for ansøgerens eller 
dennes repræsentants fysiske 
tilstedeværelse ved 
registreringsmyndigheden kan reduceres i 
kraft af tilgængeligheden af procedurer, 
der kan verificere det højeste 
sikringsniveau for nøglepersoners 
identitet i virksomheden og dokumenter. 
Derudover bør oplysninger om disse 
procedurer gøres tilgængelige online og 
uden vederlag.

_________________ _________________

5 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

5 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

Or. en

Ændringsforslag 39
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at lette registreringen af selskaber 
og deres filialer og for at reducere 
omkostningerne og de administrative 
byrder, der er forbundet med 
registreringsprocessen, især for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF5, 
bør der fastsættes procedurer, der gør det 
muligt fuldt ud at foretage registreringen 
online. Sådanne omkostninger og byrder 
hidrører ikke kun fra 
administrationsgebyrer, der pålægges ved 
etablering af et selskab, men også fra 
andre krav, der gør den samlede proces 
længere at fuldføre, især når ansøgerens 
eller dennes repræsentants fysiske 
tilstedeværelse er påkræve. Derudover bør 
oplysninger om disse procedurer gøres 
tilgængelige online og uden vederlag.

(5) For at lette registreringen af selskaber 
og deres filialer og for at reducere 
omkostningerne og de administrative 
byrder, der er forbundet med 
registreringsprocessen, især for 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF5, 
bør der fastsættes procedurer, der giver 
mulighed for digitalt støttet registrering, 
hvorved behovet for ansøgerens eller 
dennes repræsentants fysiske 
tilstedeværelse ved 
registreringsmyndigheden kan reduceres i 
kraft af tilgængeligheden af procedurer, 
der kan verificere det højeste 
sikringsniveau for nøglepersoners 
identitet i virksomheden og dokumenter. 
Derudover bør oplysninger om disse 
procedurer gøres tilgængelige online og 
uden vederlag.

_________________
5 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

Or. en

Ændringsforslag 40
Stefano Maullu

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det tilkommer hver enkelt 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 10 og sine juridiske traditioner at 
udpege de myndigheder og/eller andre 
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personer eller organer, der har til opgave 
at behandle registreringen af selskaberne 
og deponeringen af dokumenter og 
oplysninger i registret, hvad enten der er 
tale om domstole, administrative 
myndigheder og/eller notarer.

Or. it

Ændringsforslag 41
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber og 
filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EU) nr. 910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
nationale ordninger vil blive brugt som 
grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Medlemsstaterne kan dog 
også anerkende andre 
identifikationsmidler såsom en scannet 

(7) Digital understøttelse af registrering af
selskaber og filialer og fuld 
onlineindberetning af dokumenter og 
oplysninger vil gør det muligt for 
selskaberne at anvende digitale værktøjer i 
deres kontakt med medlemsstaternes 
kompetente myndigheder. For at øge 
tilliden bør medlemsstaterne sørge for, at 
sikker elektronisk identifikation og brugen 
af tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med det 
højeste sikringsniveau defineret i Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 
910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler i 
forbindelse med de nødvendige midler til 
identifikation af nøglepersoner i 
virksomheden og gyldigheden af 
dokumenter såsom videokonferencer og 
valideringsprocedurer for originale 
dokumenter. Kommissionen bør også 
definere en procedure til certificering af 
opfyldelsen af disse ordninger for det 
højeste sikringsniveau. Sådanne nationale 
ordninger vil blive brugt som grundlag for 
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kopi af et pas. Dette direktiv bør under alle 
omstændigheder kun pålægge 
medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler.

anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, og som
opnår det højeste sikringsniveau som 
defineret i artikel 8, som bør anerkendes. 
Dette direktiv bør under alle 
omstændigheder kun pålægge 
medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler, hvis der 
er tilgængelige certificerede ordninger, 
der opnår det højeste sikringsniveau for 
identiteten af nøglepersoner i 
virksomheden og gyldigheden af 
dokumenter.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Ændringsforslag 42
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber og 
filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 

(7) Understøttelse af digital registrering af
selskaber og filialer og fuld 
onlineindberetning af dokumenter og 
oplysninger vil gør det muligt for 
selskaberne at anvende digitale værktøjer i 
deres kontakt med medlemsstaternes 
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myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EU) nr. 910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
nationale ordninger vil blive brugt som 
grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Medlemsstaterne kan dog 
også anerkende andre 
identifikationsmidler såsom en scannet 
kopi af et pas. Dette direktiv bør under alle 
omstændigheder kun pålægge 
medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler.

kompetente myndigheder. For at øge 
tilliden bør medlemsstaterne sørge for, at 
sikker elektronisk identifikation og brugen 
af tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med det 
højeste sikringsniveau defineret i Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr.
910/2014. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler i 
forbindelse med de nødvendige midler til 
identifikation af nøglepersoner i 
virksomheden og gyldigheden af 
dokumenter såsom videokonferencer og 
valideringsprocedurer for originale 
dokumenter. Kommissionen bør også 
definere en procedure til certificering af 
opfyldelsen af disse ordninger for det 
højeste sikringsniveau. Sådanne nationale 
ordninger vil blive brugt som grundlag for 
anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, og som
opnår det højeste sikringsniveau som 
defineret i artikel 8, som bør anerkendes. 
Dette direktiv bør under alle 
omstændigheder kun pålægge 
medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler, hvis der 
er tilgængelige certificerede ordninger, 
der opnår det højeste sikringsniveau for 
identiteten af nøglepersoner i 
virksomheden og gyldigheden af 
dokumenter.

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

Or. en

Ændringsforslag 43
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber og 
filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EU) nr. 910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
nationale ordninger vil blive brugt som 
grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Medlemsstaterne kan dog 
også anerkende andre 
identifikationsmidler såsom en scannet 
kopi af et pas. Dette direktiv bør under alle 

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber og 
filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EU) nr. 910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
nationale ordninger vil blive brugt som 
grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Dette direktiv bør under alle 
omstændigheder kun pålægge 
medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
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omstændigheder kun pålægge 
medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler.

filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler.

_________________ _________________

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 44
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Mady Delvaux

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber og 
filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EU) nr. 910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
nationale ordninger vil blive brugt som 
grundlag for anerkendelse af elektroniske 

(7) Onlineregistrering af selskaber og 
filialer og onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med det 
højeste sikringsniveau defineret i Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 
910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
nationale ordninger vil blive brugt som 
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identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Medlemsstaterne kan dog også 
anerkende andre identifikationsmidler 
såsom en scannet kopi af et pas. Dette 
direktiv bør under alle omstændigheder 
kun pålægge medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler.

grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Medlemsstaterne kan dog også 
anerkende andre identifikationsmidler 
såsom identifikation via videokonference 
eller andre onlinemidler, der giver en
audiovisuel forbindelse i realtid. Dette 
direktiv bør under alle omstændigheder 
kun pålægge medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Begrundelse

En scannet kopi af et pas er ikke et pålideligt identifikationsmiddel og bør derfor ikke nævnes 
eksplicit i direktivets tekst som et alternativt identifikationsmiddel.

Ændringsforslag 45
Enrico Gasbarra

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber og 
filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber og 
filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
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værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EU) nr. 910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
nationale ordninger vil blive brugt som 
grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Medlemsstaterne kan dog også 
anerkende andre identifikationsmidler
såsom en scannet kopi af et pas. Dette 
direktiv bør under alle omstændigheder 
kun pålægge medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler.

værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EU) nr. 910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
nationale ordninger vil blive brugt som 
grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Medlemsstaterne kan dog også 
anerkende andre identifikationsmidler. 
Dette direktiv bør under alle 
omstændigheder kun pålægge 
medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler.

_________________ _________________

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

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

Or. it

Ændringsforslag 46
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut
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Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber og 
filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med
Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EU) nr. 910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
nationale ordninger vil blive brugt som 
grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Medlemsstaterne kan dog også 
anerkende andre identifikationsmidler
såsom en scannet kopi af et pas. Dette 
direktiv bør under alle omstændigheder 
kun pålægge medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler.

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber og 
filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EU) nr. 910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
nationale ordninger vil blive brugt som 
grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Medlemsstaterne kan dog også 
anerkende andre identifikationsmidler. 
Dette direktiv bør under alle 
omstændigheder kun pålægge 
medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
elektroniske identifikationsmidler.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Ændringsforslag 47
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber og 
filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EU) nr. 910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
nationale ordninger vil blive brugt som 
grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Medlemsstaterne kan dog også 
anerkende andre identifikationsmidler
såsom en scannet kopi af et pas. Dette 
direktiv bør under alle omstændigheder 
kun pålægge medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 

(7) Fuld onlineregistrering af selskaber og 
filialer og fuld onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger vil gør det 
muligt for selskaberne at anvende digitale 
værktøjer i deres kontakt med 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder. For at øge tilliden bør 
medlemsstaterne sørge for, at sikker 
elektronisk identifikation og brugen af 
tillidstjenester er mulig for nationale 
brugere såvel som for brugere på tværs af 
grænserne i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentet og Rådets forordning
(EU) nr. 910/20147. For at muliggøre 
grænseoverskridende elektronisk 
identifikation bør medlemsstaterne 
endvidere iværksætte elektroniske 
identifikationsordninger, som sørger for 
godkendte identifikationsmidler. Sådanne 
nationale ordninger vil blive brugt som 
grundlag for anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler udstedt i andre 
medlemsstater. For at sikre stor tillid i 
grænseoverskridende situationer er det kun 
elektroniske kommunikationsmidler, der 
opfylder bestemmelserne i artikel 6 i 
forordning (EU) nr. 910/2014, som bør 
anerkendes. Medlemsstaterne kan dog også 
anerkende andre identifikationsmidler. 
Dette direktiv bør under alle 
omstændigheder kun pålægge 
medlemsstaterne at muliggøre 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindberetning for EU-
borgere gennem anerkendelse af deres 
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elektroniske identifikationsmidler. elektroniske identifikationsmidler.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Ændringsforslag 48
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at lette onlineprocedurerne for 
selskaberne bør medlemsstaternes registre 
ikke opkræve gebyrer for 
onlineregistrering eller -indberetning af 
oplysninger, som ligger over de faktiske 
administrationsomkostninger ved levering 
af tjenesten. Derudover bør 
medlemsstaterne bistå dem, der ønsker at 
oprette et selskab eller en filial, ved at 
tilvejebringe ajourførte, klare, koncise og 
brugervenlige oplysninger vedrørende de 
procedurer og krav, der er forbundet med 
at oprette og drive selskaber med 
begrænset ansvar og deres filialer. Hvad 
angår anpartsselskaber bør der stilles 
mere detaljerede oplysninger til rådighed 
for ansøgere og direktører, eftersom 
medlemsstaterne skal sikre, at det er 
muligt for sådanne selskaber at registrere 
sig fuldt ud online.

(8) For at lette onlineprocedurerne for 
selskaberne bør medlemsstaternes registre 
ikke opkræve gebyrer for 
onlineregistrering eller -indberetning af 
oplysninger, som ligger over de faktiske 
administrationsomkostninger ved levering 
af tjenesten. Derudover bør 
medlemsstaterne bistå dem, der ønsker at 
oprette et selskab eller en filial, ved at 
tilvejebringe ajourførte, klare, koncise og 
brugervenlige oplysninger vedrørende de 
procedurer og krav, der er forbundet med 
at oprette og drive selskaber med 
begrænset ansvar og deres filialer.

Or. en

Ændringsforslag 49
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Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at lette onlineprocedurerne for 
selskaberne bør medlemsstaternes registre 
ikke opkræve gebyrer for 
onlineregistrering eller -indberetning af 
oplysninger, som ligger over de faktiske 
administrationsomkostninger ved levering 
af tjenesten. Derudover bør 
medlemsstaterne bistå dem, der ønsker at 
oprette et selskab eller en filial, ved at 
tilvejebringe ajourførte, klare, koncise og 
brugervenlige oplysninger vedrørende de 
procedurer og krav, der er forbundet med 
at oprette og drive selskaber med 
begrænset ansvar og deres filialer. Hvad 
angår anpartsselskaber bør der stilles 
mere detaljerede oplysninger til rådighed 
for ansøgere og direktører, eftersom 
medlemsstaterne skal sikre, at det er 
muligt for sådanne selskaber at registrere 
sig fuldt ud online.

(8) For at lette onlineprocedurerne for 
selskaberne bør medlemsstaternes registre 
ikke opkræve gebyrer for 
onlineregistrering eller -indberetning af 
oplysninger, som ligger over de faktiske 
administrationsomkostninger ved levering 
af tjenesten. Derudover bør 
medlemsstaterne bistå dem, der ønsker at 
oprette et selskab eller en filial, ved at 
tilvejebringe ajourførte, klare, koncise og 
brugervenlige oplysninger vedrørende de 
procedurer og krav, der er forbundet med 
at oprette og drive selskaber med 
begrænset ansvar og deres filialer.

Or. en

Ændringsforslag 50
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at lette onlineprocedurerne for 
selskaberne bør medlemsstaternes registre 
ikke opkræve gebyrer for 
onlineregistrering eller -indberetning af 
oplysninger, som ligger over de faktiske 
administrationsomkostninger ved levering 
af tjenesten. Derudover bør 
medlemsstaterne bistå dem, der ønsker at 
oprette et selskab eller en filial, ved at 

(8) For at lette onlineprocedurerne for 
selskaberne bør medlemsstaternes registre 
ikke opkræve gebyrer for 
onlineregistrering eller -indberetning af 
oplysninger, som ligger over de faktiske 
administrationsomkostninger ved levering 
af tjenesten. Derudover bør 
medlemsstaterne bistå dem, der ønsker at 
oprette et selskab eller en filial, ved uden 
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tilvejebringe ajourførte, klare, koncise og 
brugervenlige oplysninger vedrørende de 
procedurer og krav, der er forbundet med 
at oprette og drive selskaber med 
begrænset ansvar og deres filialer. Hvad 
angår anpartsselskaber bør der stilles mere 
detaljerede oplysninger til rådighed for 
ansøgere og direktører, eftersom 
medlemsstaterne skal sikre, at det er muligt 
for sådanne selskaber at registrere sig fuldt 
ud online.

ubegrundet forsinkelse at tilvejebringe 
ajourførte, klare, koncise og brugervenlige 
oplysninger vedrørende de procedurer og 
krav, der er forbundet med at oprette og 
drive selskaber med begrænset ansvar og 
deres filialer. Hvad angår anpartsselskaber 
bør der stilles mere detaljerede oplysninger 
til rådighed for ansøgere og direktører, 
eftersom medlemsstaterne skal sikre, at det 
er muligt for sådanne selskaber at 
registrere sig fuldt ud online.

Or. ro

Ændringsforslag 51
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at lette onlineprocedurerne for 
selskaberne bør medlemsstaternes registre 
ikke opkræve gebyrer for 
onlineregistrering eller -indberetning af 
oplysninger, som ligger over de faktiske 
administrationsomkostninger ved levering 
af tjenesten. Derudover bør 
medlemsstaterne bistå dem, der ønsker at 
oprette et selskab eller en filial, ved at 
tilvejebringe ajourførte, klare, koncise og 
brugervenlige oplysninger vedrørende de 
procedurer og krav, der er forbundet med 
at oprette og drive selskaber med 
begrænset ansvar og deres filialer. Hvad 
angår anpartsselskaber bør der stilles mere 
detaljerede oplysninger til rådighed for 
ansøgere og direktører, eftersom 
medlemsstaterne skal sikre, at det er
muligt for sådanne selskaber at registrere 
sig fuldt ud online.

(8) For at lette onlineprocedurerne for 
selskaberne bør medlemsstaternes registre 
ikke opkræve gebyrer for 
onlineregistrering eller -indberetning af 
oplysninger, som ligger over de faktiske 
administrationsomkostninger ved levering 
af tjenesten. Derudover bør 
medlemsstaterne bistå dem, der ønsker at 
oprette et selskab eller en filial, ved at 
tilvejebringe ajourførte, klare, koncise og 
brugervenlige oplysninger vedrørende de 
procedurer og krav, der er forbundet med 
at oprette og drive selskaber med 
begrænset ansvar og deres filialer. Hvad 
angår anpartsselskaber bør der stilles mere 
detaljerede oplysninger til rådighed for 
ansøgere og direktører, eftersom 
medlemsstaterne også skal gøre det muligt 
for sådanne selskaber at registrere sig 
online.

Or. en
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Ændringsforslag 52
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at lette onlineprocedurerne for 
selskaberne bør medlemsstaternes registre 
ikke opkræve gebyrer for 
onlineregistrering eller -indberetning af 
oplysninger, som ligger over de faktiske 
administrationsomkostninger ved levering 
af tjenesten. Derudover bør 
medlemsstaterne bistå dem, der ønsker at 
oprette et selskab eller en filial, ved at 
tilvejebringe ajourførte, klare, koncise og 
brugervenlige oplysninger vedrørende de 
procedurer og krav, der er forbundet med 
at oprette og drive selskaber med 
begrænset ansvar og deres filialer. Hvad 
angår anpartsselskaber bør der stilles mere 
detaljerede oplysninger til rådighed for 
ansøgere og direktører, eftersom 
medlemsstaterne skal sikre, at det er muligt 
for sådanne selskaber at registrere sig fuldt 
ud online.

(8) For at lette onlineprocedurerne for 
selskaberne bør medlemsstaternes registre 
ikke opkræve gebyrer for 
onlineregistrering eller -indberetning af 
oplysninger, som ligger over de faktiske 
administrationsomkostninger ved levering 
af tjenesten. Derudover bør 
medlemsstaterne bistå dem, der ønsker at 
oprette et selskab eller en filial, ved at 
tilvejebringe ajourførte, klare, koncise og 
brugervenlige oplysninger vedrørende de 
procedurer og krav, der er forbundet med 
at oprette og drive selskaber med 
begrænset ansvar og deres filialer. Hvad 
angår selskaber med begrænset ansvar bør 
der stilles mere detaljerede oplysninger til 
rådighed for ansøgere og direktører, 
eftersom medlemsstaterne skal sikre, at det 
er muligt for sådanne selskaber at 
registrere sig fuldt ud online.

Or. en

Ændringsforslag 53
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Det bør som et første skridt i et selskabs 
livscyklus være muligt at anvende digitale 
redskaber til at understøtte etableringen 
og registreringen af selskaber. 
Medlemsstaterne bør dog have mulighed 
for at fravige dette krav, når det drejer sig 
om aktieselskaber grundet kompleksiteten 
ved stiftelse og registrering af sådanne 
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medlemsstaternes eksisterende 
selskabsretstraditioner. Medlemsstaterne 
bør under alle omstændigheder fastsætte 
detaljerede regler for registreringen. Det 
bør være muligt at foretage
onlineregistrering med indberetning af 
dokumenter i elektronisk form.

selskaber og for at tage hensyn til 
medlemsstaternes eksisterende 
selskabsretstraditioner. Endvidere bør 
Kommissionen og medlemsstaterne være i 
stand til at undtage specifikke sektorer, 
hvor risikoen for etablering af selskaber 
til svigagtige formål er større end 
gennemsnittet. Endelig bør det kun være 
tilladt for fysiske personer og ikke 
juridiske personer at anvende disse 
procedurer på grund af problemerne med 
at spore det virkelige sted for ejerskab og 
kontrol i gruppestrukturer. 
Medlemsstaterne bør under alle 
omstændigheder fastsætte detaljerede 
regler for registreringen. Det bør være 
muligt at foretage digitalt udvidet 
registrering med indberetning af 
dokumenter i elektronisk form i kraft af 
tilgængeligheden af procedurer, der 
garanterer det højeste sikringsniveau for 
identiteten af nøglepersoner i selskabet og 
gyldigheden af dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 54
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Det bør som et første skridt i et selskabs 
livscyklus være muligt at anvende digitale 
redskaber til at understøtte etableringen 
og registreringen af selskaber. 
Medlemsstaterne bør dog have mulighed 
for at fravige dette krav, når det drejer sig 
om aktieselskaber grundet kompleksiteten 
ved stiftelse og registrering af sådanne 
selskaber og for at tage hensyn til 
medlemsstaternes eksisterende 
selskabsretstraditioner. Endvidere bør 
Kommissionen og medlemsstaterne være i 
stand til at undtage specifikke sektorer, 



AM\1162856DA.docx 27/154 PE627.805v01-00

DA

onlineregistrering med indberetning af 
dokumenter i elektronisk form.

hvor risikoen for etablering af selskaber 
til svigagtige formål er større end 
gennemsnittet. Endelig bør det kun være 
tilladt for fysiske personer og ikke 
juridiske personer at anvende disse 
procedurer på grund af problemerne med 
at spore det virkelige sted for ejerskab og 
kontrol i gruppestrukturer. 
Medlemsstaterne bør under alle 
omstændigheder fastsætte detaljerede 
regler for registreringen. Det bør være 
muligt at foretage digitalt udvidet 
registrering med indberetning af 
dokumenter i elektronisk form i kraft af 
tilgængeligheden af procedurer, der 
garanterer det højeste sikringsniveau for 
identiteten af nøglepersoner i selskabet og 
gyldigheden af dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 55
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Det bør som et første skridt i et selskabs 
livscyklus være muligt at etablere og 
registrere selskaber med begrænset ansvar
fuldt ud online. Medlemsstaterne bør under 
alle omstændigheder fastsætte detaljerede 
regler for registreringen. Det bør være 
muligt at foretage onlineregistrering med 
indberetning af dokumenter i elektronisk 
form.

Or. en
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Ændringsforslag 56
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Det bør som et første skridt i et selskabs 
livscyklus være muligt at etablere og 
registrere selskaber fuldt ud online. 
Medlemsstaterne bør dog have mulighed 
for at fravige dette krav, når det drejer sig 
om aktieselskaber grundet kompleksiteten 
ved stiftelse og registrering af sådanne 
selskaber og for at tage hensyn til 
medlemsstaternes eksisterende 
selskabsretstraditioner. Medlemsstaterne 
bør under alle omstændigheder fastsætte 
detaljerede regler for registreringen. Det 
bør være muligt at foretage 
onlineregistrering med indberetning af 
dokumenter i elektronisk form. Endvidere 
bør medlemsstaterne have ret til at 
undtage specifikke sektorer, hvor 
svigagtig aktivitet er særligt 
fremtrædende, eller sektorer, der anses 
for at have en høj risiko for svindel.

Or. en

Ændringsforslag 57
Răzvan Popa

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det bør som et første skridt i et selskabs 
livscyklus være muligt at etablere og 
registrere selskaber fuldt ud online. 
Medlemsstaterne bør dog have mulighed 
for at fravige dette krav, når det drejer sig 
om aktieselskaber grundet kompleksiteten 

(9) Det bør som et første skridt i et selskabs 
livscyklus være muligt at etablere og 
registrere selskaber fuldt ud via 
onlineprocedurer. Medlemsstaterne bør 
dog have mulighed for at fravige dette 
krav, når det drejer sig om aktieselskaber 
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ved stiftelse og registrering af sådanne 
selskaber og for at tage hensyn til 
medlemsstaternes eksisterende 
selskabsretstraditioner. Medlemsstaterne 
bør under alle omstændigheder fastsætte 
detaljerede regler for registreringen. Det 
bør være muligt at foretage 
onlineregistrering med indberetning af 
dokumenter i elektronisk form.

grundet kompleksiteten ved stiftelse og 
registrering af sådanne selskaber og for at 
tage hensyn til medlemsstaternes 
eksisterende selskabsretstraditioner. 
Medlemsstaterne bør under alle 
omstændigheder fastsætte detaljerede 
regler for registreringen. Det bør være 
muligt at foretage onlineregistrering med 
indberetning af dokumenter i elektronisk 
form.

Or. en

Ændringsforslag 58
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 59
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 9

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

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

Or. en

Ændringsforslag 60
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre rettidig registrering af et 
selskab bør medlemsstaterne ikke gøre 
onlineregistrering af et selskab eller en 
filial afhængig af en licens eller tilladelse, 
for at selskabet eller filialen kan 
færdiggøre registreringen, medmindre det 
er nødvendigt for at kunne foretage korrekt 
kontrol af visse aktiviteter. Efter 
registrering bør national ret regulere de 
situationer, hvor selskaber ikke kan udføre 
visse aktiviteter uden at indhente en licens 
eller tilladelse.

(10) For at sikre rettidig registrering af et 
selskab bør medlemsstaterne ikke gøre 
onlineregistrering af et selskab eller en 
filial afhængig af en licens eller tilladelse, 
for at selskabet eller filialen kan 
færdiggøre registreringen, medmindre det 
er nødvendigt for at kunne foretage korrekt 
kontrol af visse aktiviteter. Dog bør 
medlemsstaterne kunne indføre krav om 
kvalifikationer og egnethed for 
nøglepersoner i selskabet. Efter 
registrering bør national ret regulere de 
situationer, hvor selskaber ikke kan udføre
visse aktiviteter uden at indhente en licens 
eller tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 61
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Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre rettidig registrering af et 
selskab bør medlemsstaterne ikke gøre 
onlineregistrering af et selskab eller en 
filial afhængig af en licens eller tilladelse, 
for at selskabet eller filialen kan 
færdiggøre registreringen, medmindre det 
er nødvendigt for at kunne foretage korrekt 
kontrol af visse aktiviteter. Efter 
registrering bør national ret regulere de 
situationer, hvor selskaber ikke kan udføre 
visse aktiviteter uden at indhente en licens 
eller tilladelse.

(10) For at sikre rettidig registrering af et 
selskab bør medlemsstaterne ikke gøre 
onlineregistrering af et selskab eller en 
filial afhængig af en licens eller tilladelse, 
for at selskabet eller filialen kan 
færdiggøre registreringen, medmindre det 
er nødvendigt for at kunne foretage korrekt 
kontrol af visse aktiviteter. Dog bør 
medlemsstaterne kunne indføre krav om 
kvalifikationer og egnethed for 
nøglepersoner i selskabet. Efter 
registrering bør national ret regulere de 
situationer, hvor selskaber ikke kan udføre 
visse aktiviteter uden at indhente en licens 
eller tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 62
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre rettidig registrering af et 
selskab bør medlemsstaterne ikke gøre 
onlineregistrering af et selskab eller en 
filial afhængig af en licens eller tilladelse, 
for at selskabet eller filialen kan 
færdiggøre registreringen, medmindre det 
er nødvendigt for at kunne foretage korrekt 
kontrol af visse aktiviteter. Efter 
registrering bør national ret regulere de 
situationer, hvor selskaber ikke kan udføre 
visse aktiviteter uden at indhente en licens 
eller tilladelse.

(10) For at sikre rettidig registrering af et 
selskab bør medlemsstaterne ikke gøre 
onlineregistrering af et selskab eller en 
filial afhængig af en licens eller tilladelse, 
for at selskabet eller filialen kan 
færdiggøre registreringen, medmindre det 
er nødvendigt for at kunne foretage korrekt 
kontrol af visse aktiviteter. Dog bør 
medlemsstaterne kunne indføre krav om 
kvalifikationer og egnethed for 
nøglepersoner i selskabet. Efter 
registrering bør national ret regulere de 
situationer, hvor selskaber ikke kan udføre 
visse aktiviteter uden at indhente en licens 
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eller tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 63
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at bistå virksomheder, navnlig 
opstartsvirksomheder, med etablering af 
deres aktiviteter bør det være muligt at 
registrere selskaber med begrænset ansvar 
ved hjælp af harmoniserede europæiske
skabeloner for stiftelsesdokumenter, der
gøres tilgængelige online. Kommissionen 
bør have til opgave at etablere sådanne 
skabeloner ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Disse modeller kan 
indeholde et på forhånd fastsat sæt 
muligheder i overensstemmelse med
forskellige nationale love. Ansøgerne bør 
kunne vælge mellem at bruge denne model 
eller registrering af et selskab med 
skræddersyede stiftelsesdokumenter, og 
medlemsstaterne bør have mulighed for 
også at tilbyde skabeloner for andre typer 
af selskaber.

Or. en

Ændringsforslag 64
Enrico Gasbarra

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at bistå virksomheder, navnlig 
opstartsvirksomheder, med etablering af 
deres aktiviteter bør det være muligt at 

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

registrere private selskaber med begrænset 
ansvar ved hjælp af skabeloner for 
stiftelsesdokumenter, der bør være 
tilgængelige online som minimum på et 
andet af Unionens sprog ud over 
medlemsstatens. Disse modeller kan 
indeholde et på forhånd fastsat sæt 
muligheder i overensstemmelse med 
national lovgivning. Ansøgerne bør kunne 
vælge mellem at bruge denne model eller 
registrering af et selskab med 
skræddersyede stiftelsesdokumenter, og 
medlemsstaterne bør have mulighed for 
også at tilbyde skabeloner for andre typer 
af selskaber.

Or. it

Ændringsforslag 65
Răzvan Popa

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 66
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 67
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Foranstaltningerne til at opnå målet 
om at give alle EU's virksomheder lige 
muligheder skal tage hensyn til 
medlemsstaternes eksisterende 
selskabsretstraditioner, idet det er vigtigt at 
sørge for fleksibilitet med hensyn til 
måden, hvorpå de sikrer et fuldstændigt 
onlinesystem for registrering af selskaber 
og filialer samt onlineindberetning af 
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onlineregistrering af selskaber og filialer, 
som ikke reguleret under dette direktiv, bør 
være underlagt national lovgivning.

dokumenter og oplysninger, herunder med 
hensyn til den rolle, som notarer og jurister 
spiller i en sådan proces. Spørgsmål 
vedrørende onlineregistrering af selskaber 
og filialer, som ikke reguleret under dette 
direktiv, bør være underlagt national 
lovgivning.

Or. ro

Ændringsforslag 68
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 69
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 70
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Enrico 
Gasbarra, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For fuldt ud at sikre pålideligheden af virksomhedsregistre og forhindre misbrug såsom 
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hvidvaskning af penge eller misbrug af virksomheder skal medlemsstaterne have mulighed for 
at levere forebyggende kontroller gennem virksomhedernes samlede livscyklus, dvs. ikke kun 
for onlineregistreringen af virksomheder, men også i forbindelse med efterfølgende 
indberetning af dokumenter og oplysninger. Traditionerne i medlemsstater med et 
veletableret system for forebyggende retspleje skal respekteres.

Ændringsforslag 71
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 72
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

onlineregistrering af selskaber og filialer, 
som ikke reguleret under dette direktiv, bør 
være underlagt national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 73
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 74
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at bekæmpe svig og misbrug af 
selskaber og tilvejebringe garantier for 
pålideligheden og troværdigheden af de 
dokumenter og oplysninger, der findes i de 
nationale registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer også omfatte kontrol af identiteten 
og rets- og handleevnen af de personer, 

(13) For at bekæmpe svig og misbrug af 
selskaber og tilvejebringe garantier for 
pålideligheden og troværdigheden af de 
dokumenter og oplysninger, der findes i de 
nationale registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og onlineindsendelse af 
dokumenter og oplysninger også omfatte
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som ønsker at etablere et selskab eller en 
filial. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at udvikle og vedtage 
midler og metoder til at udføre denne 
kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 
eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid. 
Medlemsstaterne bør i den forbindelse 
være i stand til at kræve, at notarer eller 
jurister deltager i
onlineregistreringsprocessen, men en 
sådan deltagelse bør ikke forhindre, at
onlineregistreringen foretages online i sin 
helhed.

legalitetskontroller og kontrol af 
identiteten og rets- og handleevnen af de 
personer, som ønsker at etablere et selskab 
eller en filial eller indsende dokumenter 
og oplysninger. Det bør imidlertid være op 
til medlemsstaterne at udvikle og vedtage 
midler og metoder til at udføre denne 
kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 
eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid. 
Medlemsstaterne bør i den forbindelse 
være i stand til at kræve, at notarer eller 
jurister deltager i onlineregistrerings- eller 
indsendelsesprocessen, men en sådan 
deltagelse bør ikke forhindre, at
registreringen og indsendelsen foretages 
online i sin helhed.

Or. de

Ændringsforslag 75
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at bekæmpe svig og misbrug af 
selskaber og tilvejebringe garantier for 
pålideligheden og troværdigheden af de 
dokumenter og oplysninger, der findes i de 
nationale registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer også omfatte kontrol af identiteten 
og rets- og handleevnen af de personer, 
som ønsker at etablere et selskab eller en 
filial. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at udvikle og vedtage 
midler og metoder til at udføre denne 
kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 
eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid. 
Medlemsstaterne bør i den forbindelse 
være i stand til at kræve, at notarer eller 

(13) For at bekæmpe svig, hvidvaskning af 
penge og misbrug af selskaber og 
tilvejebringe garantier for pålideligheden 
og troværdigheden af de dokumenter og 
oplysninger, der findes i de nationale 
registre, bør bestemmelserne om
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og efterfølgende 
onlineindberetning også omfatte
legalitetskontrol og kontrol af identiteten 
og rets- og handleevnen af de personer, 
som ønsker at etablere et selskab eller en 
filial eller indberette dokumenter og 
oplysninger. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at udvikle og vedtage 
midler og metoder til at udføre denne 
kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 
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jurister deltager i
onlineregistreringsprocessen, men en 
sådan deltagelse bør ikke forhindre, at 
onlineregistreringen foretages online i sin 
helhed.

eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid. 
Medlemsstaterne bør i den forbindelse 
være i stand til at kræve, at notarer eller 
jurister deltager i onlineregistrerings- og 
indberetningsprocessen, men en sådan 
deltagelse bør ikke forhindre, at 
onlineregistreringen og indberetningen
foretages online i sin helhed.

Or. en

Ændringsforslag 76
Jytte Guteland, Enrico Gasbarra, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at bekæmpe svig og misbrug af 
selskaber og tilvejebringe garantier for 
pålideligheden og troværdigheden af de 
dokumenter og oplysninger, der findes i de 
nationale registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer også omfatte kontrol af identiteten 
og rets- og handleevnen af de personer, 
som ønsker at etablere et selskab eller en 
filial. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at udvikle og vedtage 
midler og metoder til at udføre denne 
kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 
eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid. 
Medlemsstaterne bør i den forbindelse 
være i stand til at kræve, at notarer eller 
jurister deltager i
onlineregistreringsprocessen, men en 
sådan deltagelse bør ikke forhindre, at 
onlineregistreringen foretages online i sin 
helhed.

(13) For at bekæmpe svig, hvidvaskning af 
penge og misbrug af selskaber og 
tilvejebringe garantier for pålideligheden 
og troværdigheden af de dokumenter og 
oplysninger, der findes i de nationale 
registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og efterfølgende 
onlineindberetning også omfatte
legalitetskontrol og kontrol af identiteten 
og rets- og handleevnen af de personer, 
som ønsker at etablere et selskab eller en 
filial eller indberette dokumenter og 
oplysninger. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at udvikle og vedtage 
midler og metoder til at udføre denne 
kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 
eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid. 
Medlemsstaterne bør i den forbindelse 
være i stand til at kræve, at notarer eller 
jurister deltager i onlineregistrerings- og 
indberetningsprocessen, men en sådan 
deltagelse bør ikke forhindre, at 
onlineregistreringen og indberetningen
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foretages online i sin helhed.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at levere forebyggende kontroller gennem 
virksomhedernes samlede livscyklus, dvs. ikke kun for onlineregistreringen af virksomheder, 
men også i forbindelse med efterfølgende indberetning af dokumenter og oplysninger. Dette 
er vigtig for fuldt ud at sikre pålideligheden af virksomhedsregistre og forebygge misbrug, 
såsom hvidvaskning af penge eller misbrug af virksomheder.

Ændringsforslag 77
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at bekæmpe svig og misbrug af 
selskaber og tilvejebringe garantier for 
pålideligheden og troværdigheden af de 
dokumenter og oplysninger, der findes i de 
nationale registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer også omfatte kontrol af identiteten 
og rets- og handleevnen af de personer, 
som ønsker at etablere et selskab eller en 
filial. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at udvikle og vedtage 
midler og metoder til at udføre denne 
kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 
eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid. 
Medlemsstaterne bør i den forbindelse 
være i stand til at kræve, at notarer eller 
jurister deltager i
onlineregistreringsprocessen, men en 
sådan deltagelse bør ikke forhindre, at 
onlineregistreringen foretages online i sin 
helhed.

(13) For at bekæmpe svig, hvidvaskning af 
penge og misbrug af selskaber og 
tilvejebringe garantier for pålideligheden 
og troværdigheden af de dokumenter og 
oplysninger, der findes i de nationale 
registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer og efterfølgende 
onlineindberetning også omfatte
legalitetskontrol og kontrol af identiteten 
og rets- og handleevnen af de personer, 
som ønsker at etablere et selskab eller en 
filial eller indberette dokumenter og 
oplysninger. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at udvikle og vedtage 
midler og metoder til at udføre denne 
kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 
eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid. 
Medlemsstaterne bør i den forbindelse 
være i stand til at kræve, at notarer eller 
jurister deltager i onlineregistrerings- og 
indberetningsprocessen, men en sådan 
deltagelse bør ikke forhindre, at 
onlineregistreringen og indberetningen
foretages online i sin helhed.
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Or. en

Ændringsforslag 78
Răzvan Popa

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at bekæmpe svig og misbrug af 
selskaber og tilvejebringe garantier for 
pålideligheden og troværdigheden af de 
dokumenter og oplysninger, der findes i de 
nationale registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer også omfatte kontrol af identiteten 
og rets- og handleevnen af de personer, 
som ønsker at etablere et selskab eller en 
filial. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at udvikle og vedtage 
midler og metoder til at udføre denne 
kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 
eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid. 
Medlemsstaterne bør i den forbindelse 
være i stand til at kræve, at notarer eller 
jurister deltager i 
onlineregistreringsprocessen, men en sådan 
deltagelse bør ikke forhindre, at 
onlineregistreringen foretages online i sin 
helhed.

(13) For at bekæmpe svig og misbrug af 
selskaber og tilvejebringe garantier for 
pålideligheden og troværdigheden af de 
dokumenter og oplysninger, der findes i de 
nationale registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer være forpligtet til at omfatte 
kontrol af identiteten og rets- og 
handleevnen af de personer, som ønsker at 
etablere et selskab eller en filial. Det bør 
imidlertid være op til medlemsstaterne at 
udvikle og vedtage midler og metoder til at 
udføre denne kontrol. Disse regler kunne 
bl.a. omfatte verifikation ved hjælp af 
videokonferencer eller andre onlinemidler, 
der giver en audiovisuel forbindelse i 
realtid. Medlemsstaterne bør i den 
forbindelse være i stand til at kræve, at 
notarer eller jurister deltager i 
onlineregistreringsprocessen, men en sådan 
deltagelse bør ikke forhindre, at 
onlineregistreringen foretages online i sin 
helhed, og bør ikke øge byrden på den 
samlede proces.

Or. en

Ændringsforslag 79
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at bekæmpe svig og misbrug af (13) For at bekæmpe svig og misbrug af 
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selskaber og tilvejebringe garantier for 
pålideligheden og troværdigheden af de 
dokumenter og oplysninger, der findes i de 
nationale registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer også omfatte kontrol af identiteten 
og rets- og handleevnen af de personer, 
som ønsker at etablere et selskab eller en 
filial. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at udvikle og vedtage 
midler og metoder til at udføre denne 
kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 
eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid.
Medlemsstaterne bør i den forbindelse 
være i stand til at kræve, at notarer eller 
jurister deltager i 
onlineregistreringsprocessen, men en 
sådan deltagelse bør ikke forhindre, at 
onlineregistreringen foretages online i sin 
helhed.

selskaber og tilvejebringe garantier for 
pålideligheden og troværdigheden af de 
dokumenter og oplysninger, der findes i de 
nationale registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer også omfatte kontrol af identiteten 
og rets- og handleevnen af de personer, 
som ønsker at etablere et selskab eller en 
filial. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 
eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid. Disse 
regler bør garantere det højeste 
sikringsniveau, hvad angår identiteten af 
alle personer, der tager del i
administration, overvågning eller kontrol 
af selskabet, samt af alle reelle ejere og 
alle personer, der er bemyndiget til at
repræsentere selskabet over for tredjepart 
og i retlige procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 80
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at bekæmpe svig og misbrug af 
selskaber og tilvejebringe garantier for 
pålideligheden og troværdigheden af de 
dokumenter og oplysninger, der findes i de 
nationale registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer også omfatte kontrol af identiteten 
og rets- og handleevnen af de personer, 
som ønsker at etablere et selskab eller en 
filial. Det bør imidlertid være op til 
medlemsstaterne at udvikle og vedtage 
midler og metoder til at udføre denne 
kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 

(13) For at bekæmpe svig og misbrug af 
selskaber og tilvejebringe garantier for 
pålideligheden og troværdigheden af de 
dokumenter og oplysninger, der findes i de 
nationale registre, bør bestemmelserne om 
onlineregistrering af selskaber og deres 
filialer også omfatte kontrol af identiteten 
og rets- og handleevnen af de personer, 
som ønsker at etablere et selskab eller en 
filial. Disse regler kunne bl.a. omfatte 
verifikation ved hjælp af videokonferencer 
eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid.
Kommissionen bør certificere, at disse 
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eller andre onlinemidler, der giver en 
audiovisuel forbindelse i realtid.
Medlemsstaterne bør i den forbindelse 
være i stand til at kræve, at notarer eller 
jurister deltager i 
onlineregistreringsprocessen, men en 
sådan deltagelse bør ikke forhindre, at 
onlineregistreringen foretages online i sin 
helhed.

regler garanterer det højeste 
sikringsniveau, hvad angår identiteten af 
alle personer, der tager del i
administration, overvågning eller kontrol 
af selskabet, af alle reelle ejere og alle 
personer, der er bemyndiget til at
repræsentere selskabet over for tredjepart 
og i retlige procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 81
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I tilfælde af reel mistanke om svig bør 
det være muligt for medlemsstaterne at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
national lovgivning, som – ikke 
systematisk men fra sag til sag – kræver 
ansøgerens eller dennes repræsentants 
fysiske tilstedeværelse hos en myndighed i 
en medlemsstat, hvor selskabet eller 
filialen skal registreres. En sådan reel 
mistanke om svig skal være baseret på 
rimelige grunde som eksempelvis 
registeroplysninger om reelle ejere, 
straffeattester eller indikationer på 
identitetssvig eller skatteunddragelse.

(14) I tilfælde af reel mistanke om svig bør 
det være muligt for medlemsstaterne at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
national lovgivning, som – ikke 
systematisk men fra sag til sag – kræver 
ansøgerens eller dennes repræsentants 
fysiske tilstedeværelse hos en myndighed i 
en medlemsstat, hvor selskabet eller 
filialen skal registreres. En sådan reel 
mistanke om svig skal være baseret på 
rimelige grunde som eksempelvis 
registeroplysninger om reelle ejere, 
straffeattester eller indikationer på 
identitetssvig eller skatteunddragelse.
Endvidere bør Kommissionen og 
medlemsstaterne være i stand til at kræve 
fysisk tilstedeværelse i sektorer, hvor der 
er højere risiko for etablering af selskaber 
til svigagtige formål.

Or. en

Ændringsforslag 82
Heidi Hautala
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Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I tilfælde af reel mistanke om svig bør 
det være muligt for medlemsstaterne at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
national lovgivning, som – ikke 
systematisk men fra sag til sag – kræver 
ansøgerens eller dennes repræsentants 
fysiske tilstedeværelse hos en myndighed i 
en medlemsstat, hvor selskabet eller 
filialen skal registreres. En sådan reel 
mistanke om svig skal være baseret på 
rimelige grunde som eksempelvis 
registeroplysninger om reelle ejere, 
straffeattester eller indikationer på 
identitetssvig eller skatteunddragelse.

(14) I tilfælde af reel mistanke om svig bør 
det være muligt for medlemsstaterne at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
national lovgivning, som – ikke 
systematisk men fra sag til sag – kræver 
ansøgerens eller dennes repræsentants 
fysiske tilstedeværelse hos en myndighed i 
en medlemsstat, hvor selskabet eller 
filialen skal registreres. En sådan reel 
mistanke om svig skal være baseret på 
rimelige grunde som eksempelvis 
registeroplysninger om reelle ejere, 
straffeattester eller indikationer på 
identitetssvig eller skatteunddragelse.
Endvidere kan Kommissionen og 
medlemsstaterne kræve fysisk 
tilstedeværelse i sektorer, hvor der er 
højere risiko for etablering af selskaber til 
svigagtige formål.

Or. en

Ændringsforslag 83
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I tilfælde af reel mistanke om svig bør 
det være muligt for medlemsstaterne at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
national lovgivning, som – ikke 
systematisk men fra sag til sag – kræver 
ansøgerens eller dennes repræsentants 
fysiske tilstedeværelse hos en myndighed i 
en medlemsstat, hvor selskabet eller 
filialen skal registreres. En sådan reel 
mistanke om svig skal være baseret på 
rimelige grunde som eksempelvis 
registeroplysninger om reelle ejere, 

(14) I tilfælde af reel mistanke om svig bør 
det være muligt for medlemsstaterne at 
træffe foranstaltninger i henhold til
national lovgivning, som – ekstraordinært 
og fra sag til sag – kræver ansøgerens eller 
dennes repræsentants fysiske 
tilstedeværelse hos en myndighed i en 
medlemsstat, hvor selskabet eller filialen 
skal registreres. En sådan reel mistanke om 
svig skal være baseret på rimelige grunde 
som eksempelvis registeroplysninger om 
reelle ejere, straffeattester eller indikationer 
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straffeattester eller indikationer på 
identitetssvig eller skatteunddragelse.

på identitetssvig eller skatteunddragelse.

Or. en

Ændringsforslag 84
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at alle personer, som 
interagerer med selskaber, er beskyttet, bør
medlemsstaterne være i stand til at 
forebygge svigagtig adfærd ved at afvise 
udnævnelsen af en person, der p.t. er pålagt 
konkurskarantæne i en anden medlemsstat, 
som direktør af et selskab eller en filial på 
deres territorium. Sådanne anmodninger 
om oplysninger vedrørende tidligere 
direktørposter bør være mulige via 
registersammenkoblingssystemet, og
medlemsstaterne bør derfor træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
de nationale registre er i stand til at levere 
sådanne oplysninger. Regler for 
udelukkelse af direktører og for 
fortroligheden i forbindelse med overførsel 
bør reguleres af national lovgivning. For at 
sikre overensstemmelse med gældende 
regler om beskyttelse af persondata bør 
nationale registre behandle sådanne data 
vedrørende udelukkelse af en direktør i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/6798.

(15) For at sikre, at alle personer, som 
interagerer med selskaber, er beskyttet, bør 
medlemsstaterne være i stand til at 
forebygge svigagtig adfærd ved at afvise 
udnævnelsen af en person, der p.t. er pålagt 
konkurskarantæne i en anden medlemsstat, 
som direktør af et selskab eller en filial på 
deres territorium. En liste over alle 
direktører, der er pålagt 
konkurskarantæne i alle medlemsstater,
bør vedligeholdes gennem det 
sammenkoblede system eller registre og 
bør gøres tilgængeligt for offentligheden 
uden vederlag. Det bør være muligt at 
søge efter specifikke personer i denne liste 
over direktører, der er pålagt 
konkurskarantæne. Medlemsstaterne bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de nationale registre er i stand til 
at levere sådanne oplysninger. Regler for 
udelukkelse af direktører og for 
fortroligheden i forbindelse med overførsel 
bør reguleres af national lovgivning. For at 
sikre overensstemmelse med gældende 
regler om beskyttelse af persondata bør 
nationale registre behandle sådanne data 
vedrørende udelukkelse af en direktør i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/6798.

_________________ _________________

8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 



AM\1162856DA.docx 47/154 PE627.805v01-00

DA

om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 85
Enrico Gasbarra

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at alle personer, som 
interagerer med selskaber, er beskyttet, bør 
medlemsstaterne være i stand til at 
forebygge svigagtig adfærd ved at afvise 
udnævnelsen af en person, der p.t. er pålagt 
konkurskarantæne i en anden medlemsstat, 
som direktør af et selskab eller en filial på 
deres territorium. Sådanne anmodninger 
om oplysninger vedrørende tidligere 
direktørposter bør være mulige via 
registersammenkoblingssystemet, og 
medlemsstaterne bør derfor træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
de nationale registre er i stand til at levere 
sådanne oplysninger. Regler for 
udelukkelse af direktører og for 
fortroligheden i forbindelse med overførsel 
bør reguleres af national lovgivning. For at 
sikre overensstemmelse med gældende 
regler om beskyttelse af persondata bør 
nationale registre behandle sådanne data 
vedrørende udelukkelse af en direktør i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/6798.

(15) For at sikre, at alle personer, som 
interagerer med selskaber, er beskyttet, bør 
medlemsstaterne være i stand til at 
forebygge svigagtig adfærd ved at afvise 
udnævnelsen af en person, der p.t. er pålagt 
konkurskarantæne i en anden medlemsstat, 
som direktør af et selskab eller en filial på 
deres territorium. Sådanne anmodninger 
om oplysninger vedrørende tidligere 
direktørposter bør være mulige via 
registersammenkoblingssystemet, og 
medlemsstaterne bør derfor træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
de nationale registre er i stand til at levere
og dele sådanne oplysninger, idet 
bekæmpelsen af ulovligheder styrkes og 
sikkerheden fremmes takket være det 
tværnationale samarbejde. Regler for 
udelukkelse af direktører og for 
fortroligheden i forbindelse med overførsel 
bør reguleres af national lovgivning. For at 
sikre overensstemmelse med gældende 
regler om beskyttelse af persondata bør 
nationale registre behandle sådanne data 
vedrørende udelukkelse af en direktør i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/6798.
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_________________ _________________

8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. it

Ændringsforslag 86
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at alle personer, som 
interagerer med selskaber, er beskyttet, bør 
medlemsstaterne være i stand til at 
forebygge svigagtig adfærd ved at afvise 
udnævnelsen af en person, der p.t. er pålagt 
konkurskarantæne i en anden medlemsstat, 
som direktør af et selskab eller en filial på 
deres territorium. Sådanne anmodninger 
om oplysninger vedrørende tidligere 
direktørposter bør være mulige via 
registersammenkoblingssystemet, og
medlemsstaterne bør derfor træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
de nationale registre er i stand til at levere 
sådanne oplysninger. Regler for 
udelukkelse af direktører og for 
fortroligheden i forbindelse med overførsel 
bør reguleres af national lovgivning. For at 
sikre overensstemmelse med gældende 
regler om beskyttelse af persondata bør 
nationale registre behandle sådanne data 
vedrørende udelukkelse af en direktør i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/6798.

(15) For at sikre, at alle personer, som 
interagerer med selskaber, er beskyttet, bør 
medlemsstaterne være i stand til at 
forebygge svigagtig adfærd ved at afvise 
udnævnelsen af en person, der p.t. er pålagt 
konkurskarantæne i en anden medlemsstat, 
som direktør af et selskab eller en filial på 
deres territorium. En liste over alle 
direktører, der er pålagt 
konkurskarantæne i alle medlemsstater,
bør vedligeholdes gennem det 
sammenkoblede system eller registre og
være tilgængeligt for offentligheden uden 
vederlag. Det bør være muligt at søge 
efter specifikke personer i denne liste over 
direktører, der er pålagt 
konkurskarantæne. Medlemsstaterne bør 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de nationale registre er i stand til 
at levere sådanne oplysninger. Regler for 
udelukkelse af direktører og for 
fortroligheden i forbindelse med overførsel 
bør reguleres af national lovgivning. For at 
sikre overensstemmelse med gældende 
regler om beskyttelse af persondata bør 
nationale registre behandle sådanne data 
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vedrørende udelukkelse af en direktør i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/6798.

_________________ _________________

8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 87
Răzvan Popa

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at alle personer, som 
interagerer med selskaber, er beskyttet, bør 
medlemsstaterne være i stand til at 
forebygge svigagtig adfærd ved at afvise 
udnævnelsen af en person, der p.t. er pålagt 
konkurskarantæne i en anden medlemsstat, 
som direktør af et selskab eller en filial på 
deres territorium. Sådanne anmodninger 
om oplysninger vedrørende tidligere 
direktørposter bør være mulige via 
registersammenkoblingssystemet, og 
medlemsstaterne bør derfor træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
de nationale registre er i stand til at levere 
sådanne oplysninger. Regler for 
udelukkelse af direktører og for 
fortroligheden i forbindelse med overførsel 
bør reguleres af national lovgivning. For at 
sikre overensstemmelse med gældende 
regler om beskyttelse af persondata bør 
nationale registre behandle sådanne data 

(15) For at sikre, at alle personer, som 
interagerer med selskaber, er beskyttet, bør 
medlemsstaterne være i stand til at 
forebygge svigagtig adfærd ved at afvise 
udnævnelsen af en person, der p.t. er pålagt 
konkurskarantæne i en anden medlemsstat, 
som direktør af et selskab eller en filial på 
deres territorium. Sådanne anmodninger 
om oplysninger vedrørende tidligere 
direktørposter bør være mulige via 
registersammenkoblingssystemet, og 
medlemsstaterne bør derfor træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
de nationale registre er forbundet med alle 
medlemsstaterne og i stand til at levere 
sådanne oplysninger. Regler for 
udelukkelse af direktører og for 
fortroligheden i forbindelse med overførsel 
bør reguleres af national lovgivning. For at 
sikre overensstemmelse med gældende 
regler om beskyttelse af persondata bør 
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vedrørende udelukkelse af en direktør i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/6798.

nationale registre behandle sådanne data 
vedrørende udelukkelse af en direktør i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/6798.

_________________ _________________

8 Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 88
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) Med hensyn til onlineregistrering af 
selskaber og for at reducere selskabernes 
omkostninger og administrative byrder bør 
det i løbet af selskabernes levetid ligeledes 
være muligt at indberette dokumenter og 
oplysninger gennem digitalt understøttede
procedurer til de nationale registre i kraft 
af tilstedeværelsen af ordninger, der 
sikrer det højeste niveau af sikkerhed for 
gyldigheden af disse dokumenter og 
oplysninger. Det bør samtidig være muligt 
for medlemsstaterne at tillade selskaberne 
at indberette dokumenter og oplysninger ad 
anden vej, herunder på papir. Dertil 
kommer, at offentliggørelse af 
selskabsoplysninger bør foretages, når 
oplysninger gøres offentligt tilgængelige i 
disse registre, eftersom de nu er indbyrdes 
forbundne og fungerer som omfattende 
referencepunkt for brugerne. For at undgå 
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national tidende, idet det sikres, at 
registeret sender disse oplysninger 
elektronisk til den nationale tidende.

forstyrrelser af de eksisterende medier til 
offentliggørelse bør medlemsstaterne også 
have mulighed for at offentliggøre alle 
eller visse selskabsoplysninger i en 
national tidende, idet det sikres, at 
registeret sender disse oplysninger 
elektronisk til den nationale tidende.

Or. en

Ændringsforslag 89
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 90
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at reducere omkostningerne og de 
administrative byrder for selskaberne bør 
medlemsstaterne anvende 
engangsprincippet i selskabsretten. 
Anvendelse af engangsprincippet 
indebærer, at selskaberne ikke vil blive 
bedt om at indgive samme oplysninger til 
de offentlige myndigheder mere end én 
gang. Selskaberne bør eksempelvis ikke 
skulle indberette de samme oplysninger 
både til registret og til den nationale 
tidende. I stedet skal registret sende de 
allerede indberettede oplysninger direkte til 
den nationale tidende. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat og ønsker at 
registrere en filial i en anden medlemsstat, 
bør det tilsvarende være muligt for 
selskabet at gøre brug af de oplysninger 
eller dokumenter, der tidligere er 
indberettet til et register. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat, men har en 
filial i en anden, bør det derudover være 
muligt for selskabet at indberette visse 
ændringer af selskabsoplysningerne til det 
register, hvor det er registreret, uden at 
skulle indberette samme oplysninger til det 
register, hvor filialen er registreret. 
Oplysninger om f.eks. ændring af 
selskabets navn eller af dets hjemsted bør –
via registersammenkoblingssystemet – i 
stedet udveksles elektronisk mellem det 
register, selskabet er opført i, og det 
register, hvor filialen er opført.

(19) For at reducere omkostningerne, 
procedurernes varighed og de 
administrative byrder for selskaberne bør 
medlemsstaterne anvende 
engangsprincippet i selskabsretten, hvilket 
støttes stærkt af Kommissionens initiativer 
som f.eks. forslaget om en forordning om 
en fælles digital portal, handlingsplanen 
for e-forvaltning samt erklæringen fra 
Tallinn om digital forvaltning.
Anvendelse af engangsprincippet 
indebærer, at selskaberne ikke vil blive 
bedt om at indgive samme oplysninger til 
de offentlige myndigheder mere end én 
gang. Selskaberne bør eksempelvis ikke 
skulle indberette de samme oplysninger 
både til registret og til den nationale 
tidende. I stedet skal registret sende de 
allerede indberettede oplysninger direkte til 
den nationale tidende. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat og ønsker at 
registrere en filial i en anden medlemsstat, 
bør det tilsvarende være muligt for 
selskabet at gøre brug af de oplysninger 
eller dokumenter, der tidligere er 
indberettet til et register. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat, men har en 
filial i en anden, bør det derudover være 
muligt for selskabet at indberette visse 
ændringer af selskabsoplysningerne til det 
register, hvor det er registreret, uden at 
skulle indberette samme oplysninger til det 
register, hvor filialen er registreret. 
Oplysninger om f.eks. ændring af 
selskabets navn eller af dets hjemsted bør –
via registersammenkoblingssystemet – i 
stedet udveksles elektronisk mellem det 
register, selskabet er opført i, og det 
register, hvor filialen er opført.
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Or. ro

Ændringsforslag 91
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at reducere omkostningerne og de 
administrative byrder for selskaberne bør 
medlemsstaterne anvende 
engangsprincippet i selskabsretten. 
Anvendelse af engangsprincippet 
indebærer, at selskaberne ikke vil blive 
bedt om at indgive samme oplysninger til 
de offentlige myndigheder mere end én 
gang. Selskaberne bør eksempelvis ikke 
skulle indberette de samme oplysninger 
både til registret og til den nationale 
tidende. I stedet skal registret sende de 
allerede indberettede oplysninger direkte til 
den nationale tidende. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat og ønsker at 
registrere en filial i en anden medlemsstat, 
bør det tilsvarende være muligt for 
selskabet at gøre brug af de oplysninger 
eller dokumenter, der tidligere er 
indberettet til et register. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat, men har en 
filial i en anden, bør det derudover være 
muligt for selskabet at indberette visse 
ændringer af selskabsoplysningerne til det 
register, hvor det er registreret, uden at 
skulle indberette samme oplysninger til det 
register, hvor filialen er registreret. 
Oplysninger om f.eks. ændring af 
selskabets navn eller af dets hjemsted bør –
via registersammenkoblingssystemet – i 
stedet udveksles elektronisk mellem det 
register, selskabet er opført i, og det 
register, hvor filialen er opført.

(19) For at reducere omkostningerne og de 
administrative byrder for selskaberne bør 
medlemsstaterne anvende 
engangsprincippet i selskabsretten. 
Anvendelse af engangsprincippet 
indebærer, at selskaberne ikke vil blive 
bedt om at indgive samme oplysninger til 
de offentlige myndigheder mere end én 
gang. Selskaberne bør eksempelvis ikke 
skulle indberette de samme oplysninger 
både til registret og til den nationale 
tidende. I stedet skal registret sende de 
allerede indberettede oplysninger direkte til 
den nationale tidende. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat og ønsker at 
registrere en filial i en anden medlemsstat, 
bør det tilsvarende være muligt for 
selskabet at gøre brug af de oplysninger 
eller dokumenter, der tidligere er 
indberettet til et register. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat, men har en 
filial i en anden, bør det derudover være 
muligt for selskabet at indberette visse 
ændringer af selskabsoplysningerne til det 
register, hvor det er registreret, uden at 
skulle indberette samme oplysninger til det 
register, hvor filialen er registreret. 
Oplysninger om f.eks. ændring af 
selskabets navn eller af dets hjemsted bør –
via registersammenkoblingssystemet – i 
stedet udveksles elektronisk mellem det 
register, selskabet er opført i, og det 
register, hvor filialen er opført. Det bør dog 
være muligt for medlemsstaterne at 
fravige disse krav, hvis der ikke er 
oplysningsordninger, der er certificeret af 
Kommissionen som havende det højeste 
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sikringsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 92
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at reducere omkostningerne og de 
administrative byrder for selskaberne bør 
medlemsstaterne anvende 
engangsprincippet i selskabsretten. 
Anvendelse af engangsprincippet 
indebærer, at selskaberne ikke vil blive 
bedt om at indgive samme oplysninger til 
de offentlige myndigheder mere end én 
gang. Selskaberne bør eksempelvis ikke 
skulle indberette de samme oplysninger 
både til registret og til den nationale 
tidende. I stedet skal registret sende de 
allerede indberettede oplysninger direkte til 
den nationale tidende. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat og ønsker at 
registrere en filial i en anden medlemsstat, 
bør det tilsvarende være muligt for 
selskabet at gøre brug af de oplysninger 
eller dokumenter, der tidligere er 
indberettet til et register. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat, men har en 
filial i en anden, bør det derudover være 
muligt for selskabet at indberette visse 
ændringer af selskabsoplysningerne til det 
register, hvor det er registreret, uden at 
skulle indberette samme oplysninger til det 
register, hvor filialen er registreret. 
Oplysninger om f.eks. ændring af 
selskabets navn eller af dets hjemsted bør –
via registersammenkoblingssystemet – i 
stedet udveksles elektronisk mellem det 
register, selskabet er opført i, og det 
register, hvor filialen er opført.

(19) For at reducere omkostningerne og de 
administrative byrder for selskaberne bør 
medlemsstaterne anvende 
engangsprincippet i selskabsretten. 
Anvendelse af engangsprincippet 
indebærer, at selskaberne ikke vil blive 
bedt om at indgive samme oplysninger til 
de offentlige myndigheder mere end én 
gang. Selskaberne bør eksempelvis ikke 
skulle indberette de samme oplysninger 
både til registret og til den nationale 
tidende. I stedet skal registret sende de 
allerede indberettede oplysninger direkte til 
den nationale tidende. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat og ønsker at 
registrere en filial i en anden medlemsstat, 
bør det tilsvarende være muligt for 
selskabet at gøre brug af de oplysninger 
eller dokumenter, der tidligere er 
indberettet til et register. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat, men har en 
filial i en anden, bør det derudover være 
muligt for selskabet at indberette visse 
ændringer af selskabsoplysningerne til det 
register, hvor det er registreret, uden at 
skulle indberette samme oplysninger til det 
register, hvor filialen er registreret. 
Oplysninger om f.eks. ændring af 
selskabets navn eller af dets hjemsted bør –
via registersammenkoblingssystemet – i 
stedet udveksles elektronisk mellem det 
register, selskabet er opført i, og det 
register, hvor filialen er opført. Det bør dog 
være muligt for medlemsstaterne at 
fravige disse krav, hvis der ikke er 
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oplysningsordninger, der er certificeret af 
Kommissionen som havende det højeste 
sikringsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 93
Emil Radev

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at reducere omkostningerne og de 
administrative byrder for selskaberne bør 
medlemsstaterne anvende 
engangsprincippet i selskabsretten. 
Anvendelse af engangsprincippet 
indebærer, at selskaberne ikke vil blive 
bedt om at indgive samme oplysninger til 
de offentlige myndigheder mere end én 
gang. Selskaberne bør eksempelvis ikke 
skulle indberette de samme oplysninger 
både til registret og til den nationale
tidende. I stedet skal registret sende de 
allerede indberettede oplysninger direkte til 
den nationale tidende. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat og ønsker at 
registrere en filial i en anden medlemsstat, 
bør det tilsvarende være muligt for 
selskabet at gøre brug af de oplysninger 
eller dokumenter, der tidligere er 
indberettet til et register. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat, men har en 
filial i en anden, bør det derudover være 
muligt for selskabet at indberette visse 
ændringer af selskabsoplysningerne til det 
register, hvor det er registreret, uden at 
skulle indberette samme oplysninger til det 
register, hvor filialen er registreret. 
Oplysninger om f.eks. ændring af 
selskabets navn eller af dets hjemsted bør –
via registersammenkoblingssystemet – i 
stedet udveksles elektronisk mellem det 
register, selskabet er opført i, og det 
register, hvor filialen er opført.

(19) For at reducere omkostningerne og de 
administrative byrder for selskaberne bør 
medlemsstaterne anvende 
engangsprincippet i selskabsretten. 
Anvendelse af engangsprincippet 
indebærer, at selskaberne ikke vil blive 
bedt om at indgive samme oplysninger til 
de offentlige myndigheder mere end én 
gang. Selskaberne bør eksempelvis ikke 
skulle indberette de samme oplysninger 
både til registret og til den nationale 
tidende. I stedet skal registret sende de 
allerede indberettede oplysninger direkte til 
den nationale tidende. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat og ønsker at 
registrere en filial i en anden medlemsstat, 
bør det tilsvarende være muligt for 
selskabet at gøre brug af de oplysninger 
eller dokumenter, der tidligere er 
indberettet til et register. Hvis et selskab er 
etableret i en medlemsstat, men har en 
filial i en anden, bør det derudover være 
muligt for selskabet at indberette visse 
ændringer af selskabsoplysningerne til det 
register, hvor det er registreret, uden at 
skulle indberette samme oplysninger til det 
register, hvor filialen er registreret. 
Oplysninger om f.eks. ændring af 
selskabets navn eller af dets hjemsted bør –
via registersammenkoblingssystemet – i 
stedet overføres elektronisk, automatisk og 
omgående mellem det register, selskabet er 
opført i, og det register, hvor filialen er 
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opført.

Or. bg

Ændringsforslag 94
Răzvan Popa

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre, at sammenhængende og 
ajourførte oplysninger om selskaber er 
tilgængelige i Unionen, og for yderligere at 
øge gennemsigtigheden, bør det være 
muligt at bruge 
registersammenkoblingssystemet til 
udveksling af oplysninger om alle de typer 
selskaber, der er registreret i 
medlemsstaternes registre i henhold til 
national lovgivning. Medlemsstaterne bør 
også have mulighed for at stille 
elektroniske kopier af dokumenter og 
oplysninger for andre typer selskaber til 
rådighed via dette system.

(Vedrører ikke den 
danske tekst) 

Or. en

Ændringsforslag 95
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For gennemsigtighedens skyld og for 
at øge tilliden til forretningstransaktioner, 
herunder dem, der har en 
grænseoverskridende karakter inden for det 
indre marked, er det vigtigt, at investorer, 
interesserede parter, forretningspartnere og 
myndigheder let kan tilgå 
selskabsoplysningerne. For at øge 

(21) For gennemsigtighedens skyld, for at 
beskytte arbejdstageres, kreditorers og
mindretalsaktionærers interesser og for at 
øge tilliden til forretningstransaktioner, 
herunder dem, der har en 
grænseoverskridende karakter inden for det 
indre marked, er det vigtigt, at investorer, 
interesserede parter, forretningspartnere og 
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tilgængeligheden af disse oplysninger bør 
flere oplysninger være gebyrfri i alle 
medlemsstater. Sådanne oplysninger bør 
omfatte selskabets eventuelle websted og 
den juridiske status for selskabet og dets 
filialer i andre medlemsstater, hvis disse 
oplysninger er tilgængelige i de nationale 
registre. De bør også omfatte oplysninger 
om personer, der er godkendt til at 
repræsentere selskaberne, og antallet af 
medarbejdere, hvis denne oplysning 
foreligger.

myndigheder let kan tilgå 
selskabsoplysningerne. For at øge 
tilgængeligheden af disse oplysninger bør 
flere oplysninger være gebyrfri i alle 
medlemsstater. Sådanne oplysninger bør 
omfatte selskabets eventuelle websted og 
den juridiske status for selskabet og dets 
filialer i andre medlemsstater, hvis disse 
oplysninger er tilgængelige i de nationale 
registre. De bør også omfatte oplysninger 
om personer, der er godkendt til at 
repræsentere selskaberne, og antallet af 
medarbejdere, hvis denne oplysning 
foreligger.

Or. ro

Ændringsforslag 96
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For gennemsigtighedens skyld og for 
at øge tilliden til forretningstransaktioner, 
herunder dem, der har en 
grænseoverskridende karakter inden for det 
indre marked, er det vigtigt, at investorer, 
interesserede parter, forretningspartnere og 
myndigheder let kan tilgå 
selskabsoplysningerne. For at øge 
tilgængeligheden af disse oplysninger bør
flere oplysninger være gebyrfri i alle 
medlemsstater. Sådanne oplysninger bør 
omfatte selskabets eventuelle websted og 
den juridiske status for selskabet og dets 
filialer i andre medlemsstater, hvis disse 
oplysninger er tilgængelige i de nationale 
registre. De bør også omfatte oplysninger 
om personer, der er godkendt til at 
repræsentere selskaberne, og antallet af 
medarbejdere, hvis denne oplysning 
foreligger.

(21) For gennemsigtighedens skyld og for 
at øge tilliden til forretningstransaktioner, 
herunder dem, der har en 
grænseoverskridende karakter inden for det 
indre marked, er det vigtigt, at investorer, 
interesserede parter, forretningspartnere og 
myndigheder let kan tilgå 
selskabsoplysningerne. For at øge 
tilgængeligheden af disse oplysninger bør
alle oplysninger i registret være gebyrfri i 
alle medlemsstater. De bør også omfatte 
oplysninger om personer, der er godkendt 
til at repræsentere selskaberne, antallet af 
medarbejdere og oplysninger om aftaler 
om information, høring og deltagelse af 
arbejdstagerne indgået i henhold til EU-
lovgivningen. Det bør være muligt at 
foretage søgninger i disse registre på 
baggrund af navne på selskaber og 
personer samt sektorer og lokalitet.

Or. en
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Ændringsforslag 97
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For gennemsigtighedens skyld og for 
at øge tilliden til forretningstransaktioner, 
herunder dem, der har en 
grænseoverskridende karakter inden for det 
indre marked, er det vigtigt, at investorer, 
interesserede parter, forretningspartnere og 
myndigheder let kan tilgå 
selskabsoplysningerne. For at øge 
tilgængeligheden af disse oplysninger bør
flere oplysninger være gebyrfri i alle 
medlemsstater. Sådanne oplysninger bør 
omfatte selskabets eventuelle websted og 
den juridiske status for selskabet og dets 
filialer i andre medlemsstater, hvis disse 
oplysninger er tilgængelige i de nationale 
registre. De bør også omfatte oplysninger 
om personer, der er godkendt til at 
repræsentere selskaberne, og antallet af 
medarbejdere, hvis denne oplysning 
foreligger.

(21) For gennemsigtighedens skyld og for 
at øge tilliden til forretningstransaktioner, 
herunder dem, der har en 
grænseoverskridende karakter inden for det 
indre marked, er det vigtigt, at investorer, 
interesserede parter, forretningspartnere og 
myndigheder let kan tilgå 
selskabsoplysningerne. For at øge 
tilgængeligheden af disse oplysninger bør
alle oplysninger i registret være gebyrfri i 
alle medlemsstater. De bør også omfatte 
oplysninger om personer, der er godkendt 
til at repræsentere selskaberne, antallet af 
medarbejdere, og oplysninger om aftaler 
om information, høring og deltagelse af 
arbejdstagerne indgået i henhold til EU-
lovgivningen. Det bør være muligt at 
foretage søgninger i disse registre på 
baggrund af navne på selskaber og 
personer samt sektorer og lokalitet.

Or. en

Ændringsforslag 98
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For gennemsigtighedens skyld og for 
at øge tilliden til forretningstransaktioner, 
herunder dem, der har en 
grænseoverskridende karakter inden for det 
indre marked, er det vigtigt, at investorer, 

(21) For gennemsigtighedens skyld og for 
at øge tilliden til forretningstransaktioner, 
herunder dem, der har en 
grænseoverskridende karakter inden for det 
indre marked, er det vigtigt, at investorer, 
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interesserede parter, forretningspartnere og 
myndigheder let kan tilgå 
selskabsoplysningerne. For at øge 
tilgængeligheden af disse oplysninger bør 
flere oplysninger være gebyrfri i alle 
medlemsstater. Sådanne oplysninger bør 
omfatte selskabets eventuelle websted og 
den juridiske status for selskabet og dets 
filialer i andre medlemsstater, hvis disse 
oplysninger er tilgængelige i de nationale 
registre. De bør også omfatte oplysninger 
om personer, der er godkendt til at 
repræsentere selskaberne, og antallet af 
medarbejdere, hvis denne oplysning 
foreligger.

interesserede parter, forretningspartnere og 
myndigheder og organisationer såsom 
fagforeninger let kan tilgå 
selskabsoplysningerne. For at øge 
tilgængeligheden af disse oplysninger bør 
flere oplysninger være gebyrfri i alle 
medlemsstater. Sådanne oplysninger bør 
omfatte selskabets eventuelle websted og 
den juridiske status for selskabet og dets 
filialer i andre medlemsstater, hvis disse 
oplysninger er tilgængelige i de nationale 
registre. De bør også omfatte oplysninger 
om personer, der er godkendt til at 
repræsentere selskaberne, og antallet af 
medarbejdere, hvis denne oplysning 
foreligger.

Or. en

Ændringsforslag 99
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at hjælpe selskaber, 
der er etableret i det indre marked, til 
lettere at udvide deres 
forretningsaktiviteter på tværs af 
grænserne, bør det være muligt for dem at 
oprette og registrere filialer i andre 
medlemsstater online. Medlemsstaterne bør 
derfor, på lignende vis som for selskaber, 
gøre det muligt at registrere filialer og 
indberette dokumenter og oplysninger 
online.

(23) Med henblik på at hjælpe selskaber, 
der er etableret i det indre marked, til 
lettere at udvide deres 
forretningsaktiviteter på tværs af 
grænserne, bør det være muligt for dem at 
oprette og registrere filialer i andre 
medlemsstater online. Medlemsstaterne bør 
derfor, på lignende vis som for selskaber, 
gøre det muligt at registrere filialer og 
indberette dokumenter og oplysninger 
online, hvilket vil bidrage til at reducere 
omkostningerne samt mindske den 
administrative byrde og den tid, der 
medgår til formaliteter i forbindelse med 
grænseoverskridende ekspansion.

Or. ro
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Ændringsforslag 100
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at hjælpe selskaber, 
der er etableret i det indre marked, til 
lettere at udvide deres 
forretningsaktiviteter på tværs af 
grænserne, bør det være muligt for dem at 
oprette og registrere filialer i andre 
medlemsstater online. Medlemsstaterne 
bør derfor, på lignende vis som for 
selskaber, gøre det muligt at registrere 
filialer og indberette dokumenter og 
oplysninger online.

(23) Med henblik på at hjælpe selskaber, 
der er etableret i det indre marked, til 
lettere at udvide deres 
forretningsaktiviteter på tværs af 
grænserne, bør det være muligt for dem at
anvende digitalt understøttede procedurer 
til at oprette og registrere filialer i andre 
medlemsstater. Medlemsstaterne bør 
derfor, på lignende vis som for selskaber, 
gøre det muligt at registrere filialer og 
indberette dokumenter og oplysninger med 
digital understøttelse.

Or. en

Ændringsforslag 101
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at hjælpe selskaber, 
der er etableret i det indre marked, til 
lettere at udvide deres 
forretningsaktiviteter på tværs af 
grænserne, bør det være muligt for dem at 
oprette og registrere filialer i andre 
medlemsstater online. Medlemsstaterne 
bør derfor, på lignende vis som for 
selskaber, gøre det muligt at registrere 
filialer og indberette dokumenter og 
oplysninger online.

(23) Med henblik på at hjælpe selskaber, 
der er etableret i det indre marked, til 
lettere at udvide deres 
forretningsaktiviteter på tværs af 
grænserne, bør det være muligt for dem at
anvende digitalt understøttede procedurer 
til at oprette og registrere filialer i andre 
medlemsstater. Medlemsstaterne bør 
derfor, på lignende vis som for selskaber, 
gøre det muligt at registrere filialer og 
indberette dokumenter og oplysninger med 
digital understøttelse.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Emil Radev

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Ved registrering af en filial af et 
selskab, der er registreret i en anden 
medlemsstat, bør medlemsstaterne også 
være i stand til at verificere visse 
oplysninger om selskabet via de 
sammenkoblede registre, når en filial er 
registreret i den pågældende medlemsstat. 
Hvis en filial lukkes i en medlemsstat, bør 
registret i denne medlemsstat desuden via 
registersammenkoblingssystemet 
underrette den medlemsstat, hvor selskabet 
er registreret, og begge registre bør 
registrere denne oplysning.

(24) Ved registrering af en filial af et 
selskab, der er registreret i en anden 
medlemsstat, bør medlemsstaterne også 
være i stand til at verificere visse 
oplysninger om selskabet via de 
sammenkoblede registre, når en filial er 
registreret i den pågældende medlemsstat. 
Hvis en filial lukkes i en medlemsstat, bør 
registret i denne medlemsstat desuden via 
registersammenkoblingssystemet
automatisk og omgående underrette den 
medlemsstat, hvor selskabet er registreret, 
og begge registre bør registrere denne 
oplysning.

Or. bg

Ændringsforslag 103
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- regler for onlineregistrering og -
indberetning for selskaber og deres filialer

- regler for onlineregistrering og -
indberetning af dokumenter og/eller 
oplysninger for selskaber og deres filialer

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. ro
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Ændringsforslag 104
Stefano Maullu

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13
Anvendelsesområde

Artikel 13
Anvendelsesområde og kompetence

Or. it

Ændringsforslag 105
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i denne afdeling foreskrevne 
samordningsforanstaltninger finder 
anvendelse på medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser vedrørende selskabsformer 
anført i bilag II, og, hvis det er angivet, 
vedrørende selskabsformer anført i bilag I 
og IIA.

De i denne afdeling foreskrevne 
samordningsforanstaltninger finder 
anvendelse på medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser vedrørende selskabsformer 
anført i bilag II, og, hvis det er angivet, 
vedrørende selskabsformer anført i bilag I 
og IIA. Medlemsstaterne skal have 
kompetence til i overensstemmelse med 
deres egne systemer og juridiske 
traditioner at udpege de myndigheder 
eller embedsmænd, der håndterer 
registrering af selskaber og indberetning 
af dokumenter og oplysninger til registret 
jf. artikel 10 i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det tilføjede afsnit har til hensigt at understrege, at artikel 10 i direktiv (EU) 2017/1132 
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forbliver upåvirket, og at medlemsstaterne alene er ansvarlige for at vælge myndighed til den 
forebyggende kontrol jf. dette direktiv, uanset om det er en dommer, en notar eller en anden 
person eller et andet organ.

Ændringsforslag 106
Enrico Gasbarra

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i denne afdeling foreskrevne 
samordningsforanstaltninger finder 
anvendelse på medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser vedrørende selskabsformer 
anført i bilag II, og, hvis det er angivet, 
vedrørende selskabsformer anført i bilag I 
og IIA.

De i denne afdeling foreskrevne 
samordningsforanstaltninger finder 
anvendelse på medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser vedrørende selskabsformer 
anført i bilag II, og, hvis det er angivet, 
vedrørende selskabsformer anført i bilag I 
og IIA, og bør ikke anfægte 
medlemsstaternes valg med hensyn til 
udpegningen af de myndigheder, personer 
eller organer, der er ansvarlige for 
registreringen af selskaberne og 
deponeringen af dokumenter og 
oplysninger, således som det klart er 
anført i artikel 10.

Or. it

Ændringsforslag 107
Emil Radev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) "onlineregistrering": digitaliseret
oprettelse af et selskab og indførelse af det 
i virksomhedsregistret som juridisk enhed
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Or. bg

Ændringsforslag 108
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "skabelon": en skabelon for et selskabs 
stiftelsesdokument, som udarbejdes af
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
national lovgivning til brug ved 
onlineregistrering af et selskab

4. "skabelon": en harmoniseret skabelon 
for et selskabs stiftelsesdokument, som 
udarbejdes af Kommissionen i 
overensstemmelse med national 
lovgivning, som medlemsstaterne 
fremsender, til brug ved onlineregistrering 
af et selskab

Or. en

Ændringsforslag 109
Emil Radev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "skabelon": en skabelon for et selskabs 
stiftelsesdokument, som udarbejdes af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
national lovgivning til brug ved 
onlineregistrering af et selskab

4. "skabelon for stiftelsesinstrument": en
model for instrumentet til stiftelse af et
selskab, som udarbejdes af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med
national lovgivning til brug ved 
onlineregistrering af et selskab

Or. bg

Ændringsforslag 110
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et elektronisk identifikationsmiddel 
udstedt under en elektronisk 
identifikationsordning, som er godkendt i 
deres egen medlemsstat

a) et elektronisk identifikationsmiddel 
udstedt under en elektronisk 
identifikationsordning, som er godkendt i 
deres egen medlemsstat, betinget af dets 
certificering af Kommissionen som 
opfyldende det højeste sikringsniveau 
defineret i artikel 8 i forordning (EU) nr. 
910/2014; endvidere skal Kommissionen 
certificere, at denne elektroniske 
identifikationsordning i forbindelse med 
en videokonferenceprocedure med højeste 
sikringsniveau kan identificere alle 
personer, der tager del i administration, 
overvågning eller kontrol af selskabet, 
alle reelle ejere og alle personer, der er 
bemyndiget til at repræsentere selskabet 
over for tredjepart og i retlige procedurer

Or. en

Ændringsforslag 111
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et elektronisk identifikationsmiddel 
udstedt under en elektronisk 
identifikationsordning, som er godkendt i 
deres egen medlemsstat

a) et elektronisk identifikationsmiddel 
udstedt under en elektronisk 
identifikationsordning, som er godkendt i 
deres egen medlemsstat, betinget af dets 
certificering af Kommissionen som 
opfyldende det højeste sikringsniveau 
defineret i artikel 8 i forordning (EU) nr. 
910/2014; endvidere skal Kommissionen 
certificere, at denne elektroniske 
identifikationsordning med højeste 
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sikringsniveau kan identificere alle 
personer, der tager del i administration, 
overvågning eller kontrol af selskabet, 
samt alle reelle ejere og alle personer, der 
er bemyndiget til at repræsentere 
selskabet over for tredjepart og i retlige 
procedurer

Or. en

Ændringsforslag 112
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et elektronisk identifikationsmiddel 
udstedt under en elektronisk 
identifikationsordning, som er godkendt i 
deres egen medlemsstat

a) et elektronisk identifikationsmiddel 
udstedt under en elektronisk 
identifikationsordning, som er godkendt i 
deres egen medlemsstat, og som 
substantielt mindst opfylder 
sikkerhedsniveauet i henhold til artikel 8, 
stk. 2b, i forordning (EU) nr. 910/2014

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne i forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester 
for at undgå bedrageri og misbrug.

Ændringsforslag 113
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et elektronisk identifikationsmiddel b) et elektronisk identifikationsmiddel 
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udstedt i en anden medlemsstat og 
anerkendt med henblik på 
grænseoverskridende autentifikation, jf. 
artikel 6 i forordning (EU) nr. 910/2014.

udstedt i en anden medlemsstat og 
anerkendt med henblik på 
grænseoverskridende autentifikation, jf. 
artikel 6 i forordning (EU) nr. 910/2014, 
betinget af dets certificering af 
Kommissionen som opfyldende det højeste 
sikringsniveau defineret i artikel 8 i 
forordning (EU) nr. 910/2014; endvidere 
skal Kommissionen certificere, at denne 
elektroniske identifikationsordning i 
forbindelse med en 
videokonferenceprocedure med højeste 
sikringsniveau kan identificere alle 
personer, der tager del i administration, 
overvågning eller kontrol af selskabet, 
alle reelle ejere og alle personer, der er 
bemyndiget til at repræsentere selskabet 
over for tredjepart og i retlige procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 114
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et elektronisk identifikationsmiddel 
udstedt i en anden medlemsstat og 
anerkendt med henblik på 
grænseoverskridende autentifikation, jf. 
artikel 6 i forordning (EU) nr. 910/2014.

b) et elektronisk identifikationsmiddel 
udstedt i en anden medlemsstat og 
anerkendt med henblik på 
grænseoverskridende autentifikation, jf. 
artikel 6 i forordning (EU) nr. 910/2014, 
betinget af dets certificering af 
Kommissionen som opfyldende det højeste 
sikringsniveau defineret i artikel 8 i 
forordning (EU) nr. 910/2014; endvidere 
skal Kommissionen certificere, at denne 
elektroniske identifikationsordning med 
højeste sikringsniveau kan identificere
alle personer, der tager del i 
administration, overvågning eller kontrol 
af selskabet, alle reelle ejere og alle 
personer, der er bemyndiget til at 
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repræsentere selskabet over for tredjepart 
og i retlige procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 115
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et elektronisk identifikationsmiddel 
udstedt i en anden medlemsstat og 
anerkendt med henblik på 
grænseoverskridende autentifikation, jf. 
artikel 6 i forordning (EU) nr. 910/2014.

b) et elektronisk identifikationsmiddel 
udstedt i en anden medlemsstat og 
anerkendt med henblik på 
grænseoverskridende autentifikation, jf. 
artikel 6 i forordning (EU) nr. 910/2014.

Det skal være tilladt for medlemsstaterne 
at kræve andre supplerende 
identifikationsmidler, der gør det muligt 
også at kontrollere kapaciteten og levere 
juridisk rådgivning, inklusive bl.a. 
videokonferencer eller andre 
onlinemidler, der giver en audiovisuel 
forbindelse i realtid.

Or. en

Begrundelse

En passende og effektiv identifikationsproces kræver anvendelse af elektroniske midler i 
henhold til bestemmelserne i e-IDAS-forordningen 910/2014.

Ændringsforslag 116
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan også anerkende 
andre elektroniske identifikationsmidler 
end dem, der er omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne i forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester.

Ændringsforslag 117
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan også anerkende 
andre elektroniske identifikationsmidler 
end dem, der er omhandlet i stk. 1.

2. Medlemsstaterne kan også anerkende 
andre elektroniske identifikationsmidler 
end dem, der er omhandlet i stk. 1, 
forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at disse identifikationsmidler 
med højeste sikringsniveau kan 
identificere alle personer, der tager del i 
administration, overvågning eller kontrol 
af selskabet, alle reelle ejere og alle 
personer, der er bemyndiget til at 
repræsentere selskabet over for tredjepart 
og i retlige procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 118
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan også anerkende 
andre elektroniske identifikationsmidler 
end dem, der er omhandlet i stk. 1.

2. Medlemsstaterne kan også anerkende 
andre elektroniske identifikationsmidler 
end dem, der er omhandlet i stk. 1, 
forudsat at den pågældende medlemsstat 
kan påvise, at disse identifikationsmidler 
med højeste sikringsniveau kan 
identificere alle personer, der tager del i 
administration, overvågning eller kontrol
af selskabet, alle reelle ejere og alle 
personer, der er bemyndiget til at 
repræsentere selskabet over for tredjepart 
og i retlige procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 119
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat udsteder og 
anerkender de i stk. 2 omhandlede 
identifikationsmidler med henblik på 
færdiggørelse af onlineregistrering og -
indberetning, anerkender denne 
medlemsstat samme identifikationsmidler 
udstedt af en anden medlemsstat.

udgår

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til bestemmelserne i forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester.

Ændringsforslag 120
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat udsteder og 
anerkender de i stk. 2 omhandlede 
identifikationsmidler med henblik på 
færdiggørelse af onlineregistrering og -
indberetning, anerkender denne 
medlemsstat samme identifikationsmidler 
udstedt af en anden medlemsstat.

3. Hvis en medlemsstat udsteder og 
anerkender de i stk. 2 omhandlede 
identifikationsmidler med henblik på 
færdiggørelse af onlineregistrering og -
indberetning, anerkender denne 
medlemsstat samme identifikationsmidler 
udstedt af en anden medlemsstat. Det skal 
dog ikke være et krav, at medlemsstaten 
anerkender disse identifikationsmidler, 
hvis det ikke er påvist, at disse midler 
opnår det højeste niveau af sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 121
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat udsteder og 
anerkender de i stk. 2 omhandlede 
identifikationsmidler med henblik på 
færdiggørelse af onlineregistrering og -
indberetning, anerkender denne 
medlemsstat samme identifikationsmidler 
udstedt af en anden medlemsstat.

3. Hvis en medlemsstat udsteder og 
anerkender de i stk. 2 omhandlede 
identifikationsmidler med henblik på 
færdiggørelse af onlineregistrering og -
indberetning, anerkender denne 
medlemsstat samme identifikationsmidler 
udstedt af en anden medlemsstat. Det er 
dog ikke et krav, at medlemsstaterne 
anerkender disse identifikationsmidler, 
hvis det ikke er påvist, at disse midler ikke 
opnår det højeste niveau af sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 122
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Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat udsteder og 
anerkender de i stk. 2 omhandlede 
identifikationsmidler med henblik på 
færdiggørelse af onlineregistrering og -
indberetning, anerkender denne 
medlemsstat samme identifikationsmidler 
udstedt af en anden medlemsstat.

3. Hvis en medlemsstat udsteder og 
anerkender de i stk. 2 omhandlede 
identifikationsmidler med henblik på 
færdiggørelse af onlineregistrering og -
indberetning, anerkender denne 
medlemsstat samme identifikationsmidler 
udstedt af en anden medlemsstat. Med 
henblik på dette stykke offentliggør 
medlemsstaterne en liste over de 
elektroniske identifikationsmidler, som de 
anerkender.

Or. bg

Ændringsforslag 123
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Med forbehold af stk. 1-3 kan 
medlemsstaterne imidlertid træffe 
foranstaltninger, som, ikke systematisk 
med fra sag til sag, i tilfælde af reel 
mistanke om svig baseret på rimelige 
grunde kan kræve fysisk tilstedeværelse af 
ansøgeren eller repræsentanter for 
ansøgeren med henblik på verificering af 
en persons identitet hos en myndighed, der 
har beføjelse til at håndtere 
onlineregistrering eller -indberetning. En 
sådan reel mistanke om svig skal være 
baseret på rimelige grunde, f.eks. i lyset af 
registeroplysninger om reelle ejere, 
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straffeattester eller indikationer på 
identitetssvig eller skatteunddragelse. 
Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
videre trin i proceduren kan afvikles 
online.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. ro

Ændringsforslag 124
Enrico Gasbarra, Jytte Guteland

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13 b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Med forbehold af stk. 1-3 kan 
medlemsstaterne imidlertid træffe 
foranstaltninger, som kan kræve fysisk 
tilstedeværelse med henblik på verificering 
af en persons identitet hos en kompetent
myndighed, person eller enhed, der har til
opgave til at håndtere onlineregistrering,
såfremt der næres store og begrundede 
bekymringer for almenvellet, af hensyn til 
beskyttelse af sikkerheden, ordenen og 
lovligheden, navnlig hvad angår 
modforanstaltninger over for strafbare 
handlinger i form af hvidvask af sorte 
penge, svig, skatteunddragelse, 
uigennemsigtighed i forbindelse med 
fremmedkapitalfinansierede 
skuffeselskaber og mere generelt for at 
sikre en skarpere overvågning, som tjener 
til at styrke virksomhedsregistrenes 
troværdighed.

Or. it
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Ændringsforslag 125
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Med forbehold af stk. 1-3 skal
medlemsstaterne imidlertid træffe 
foranstaltninger, som i tilfælde af reel 
mistanke om svig baseret på rimelige 
grunde kræver fysisk tilstedeværelse med 
henblik på verificering af en persons 
identitet hos en myndighed, der har 
beføjelse til at håndtere onlineregistrering 
eller -indberetning, eller ved fravær af 
onlineprocedurer, der er blevet certificeret 
som havende det højeste sikringsniveau.
Kommissionen og medlemsstaterne kan 
også forbyde onlineregistrering i 
specifikke sektorer, hvor svigagtig 
aktivitet er særligt fremtrædende, eller 
som anses for at have en høj risiko for 
svindel.

Or. en

Ændringsforslag 126
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med forbehold af stk. 1-3 kan
medlemsstaterne imidlertid træffe 
foranstaltninger, som i tilfælde af reel 
mistanke om svig baseret på rimelige 
grunde kan kræve fysisk tilstedeværelse 

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

henblik på verificering af identitet hos en 
myndighed, der har beføjelse til at håndtere 
onlineregistrering eller -indberetning, eller 
ved fravær af onlineprocedurer, der er 
blevet certificeret som havende det højeste 
niveau af sikkerhed. Kommissionen og 
medlemsstaterne kan også forbyde 
onlineregistrering i specifikke sektorer, 
hvor svigagtig aktivitet er særligt 
fremtrædende, eller som anses for at 
udgøre en høj risiko for svindel.

Or. en

Ændringsforslag 127
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Evelyn 
Regner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hvis det kan berettiges ud fra tvingende
offentlige hensyn kan medlemsstaterne
kræve, at ansøgerne eller deres 
repræsentanter skal møde personligt op 
hos en kompetent myndighed eller en 
hvilken som helst anden person eller et 
hvilket som helst andet organ, der 
varetager, udarbejder eller bistår ved 
udarbejdelsen af anmodningen om 
registrering eller indberetning, i
forbindelse med proceduremæssige skridt, 
der kræver denne fysiske tilstedeværelse. 
Medlemsstaterne skal sikre, at der kun 
kræves fysisk tilstedeværelse fra sag til 
sag, og at alle andre trin i proceduren kan 
gennemføres online.

Or. en

Begrundelse

Kravet om fysisk tilstedeværelse i artikel 13b, stk. 4, skal ses som en generel begrænsning af 
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onlineprocedurer i selskabsret, der kun kan berettiges ved tvingende offentlige hensyn. Denne 
løsning afspejler den endelige kompromistekst i forordningen om etablering af en fælles 
digital portal (COM(2107)0256 – 2017/0086 (COD)).

Ændringsforslag 128
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Med forbehold af stk. 1-3 kan 
medlemsstaterne, hvis det kan berettiges 
ud fra tvingende offentlige hensyn, såsom 
undgåelse af risikoen for hvidvaskning af 
penge eller svindel, imidlertid træffe 
foranstaltninger, som kan kræve fysisk 
tilstedeværelse med henblik på verificering 
af en persons identitet hos en myndighed, 
der har beføjelse til at håndtere 
onlineregistrering eller -indberetning.

Or. en

Begrundelse

Sammenhæng med regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge begrunder disse 
ændringer.

Ændringsforslag 129
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med forbehold af stk. 1-3 kan 
medlemsstaterne imidlertid træffe 
foranstaltninger, som i tilfælde af reel 
mistanke om svig baseret på rimelige 

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

af en persons identitet hos en myndighed, 
der har beføjelse til at håndtere 
onlineregistrering eller -indberetning.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Er nødvendig for at sikre tekstens logik.

Ændringsforslag 130
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 131
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13b – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne skal have ret til at 
udelukke specifikke sektorer, hvor 
svigagtig aktivitet er særligt 
fremtrædende, eller som anses for at have 
en høj risiko for svindel, fra dette direktivs 
anvendelsesområde.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Er nødvendig for at sikre tekstens logik.

Ændringsforslag 132
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ethvert gebyr opkrævet af registrene 
som omhandlet i artikel 16 for 
onlineregistrering eller onlineindberetning 
foretaget af et selskab eller en filial må 
ikke overstige de 
administrationsomkostninger, der er 
forbundet med at levere tjenesten.

2. Ethvert gebyr opkrævet af registrene 
som omhandlet i artikel 16 for 
onlineregistrering eller onlineindberetning 
foretaget af et selskab eller en filial må 
ikke overstige de 
administrationsomkostninger, der er 
forbundet med at levere tjenesten. Disse 
gebyrer bør være tilstrækkelige til at 
dække de nødvendige omkostninger ved at 
gøre selskabsdokumenter tilgængelige 
gebyrfrit for offentligheden i registeret.

Or. en

Ændringsforslag 133
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ethvert gebyr opkrævet af registrene 
som omhandlet i artikel 16 for 
onlineregistrering eller onlineindberetning 
foretaget af et selskab eller en filial må 
ikke overstige de 
administrationsomkostninger, der er 
forbundet med at levere tjenesten.

2. Ethvert gebyr opkrævet af registrene 
som omhandlet i artikel 16 for 
onlineregistrering eller onlineindberetning 
foretaget af et selskab eller en filial må 
ikke overstige de 
administrationsomkostninger, der er 
forbundet med at levere tjenesten. Disse 
gebyrer bør være tilstrækkelige til at 
dække omkostningerne ved at gøre 
selskabsdokumenter i registret 
tilgængelige gebyrfrit for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 134
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ethvert gebyr opkrævet af registrene 
som omhandlet i artikel 16 for 
onlineregistrering eller onlineindberetning 
foretaget af et selskab eller en filial må 
ikke overstige de 
administrationsomkostninger, der er 
forbundet med at levere tjenesten.

2. Ethvert gebyr opkrævet af registrene 
som omhandlet i artikel 16 for 
onlineregistrering eller onlineindberetning
af dokumenter og/eller oplysninger
foretaget af et selskab eller en filial må 
ikke overstige de 
administrationsomkostninger, der er 
forbundet med at levere tjenesten.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. ro
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(Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – artikel 13c – stk. 2)

Ændringsforslag 135
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ethvert gebyr opkrævet af registrene 
som omhandlet i artikel 16 for 
onlineregistrering eller onlineindberetning 
foretaget af et selskab eller en filial må 
ikke overstige de 
administrationsomkostninger, der er 
forbundet med at levere tjenesten.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. bg

Ændringsforslag 136
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Den tilføjede tekst indfører beskyttelse til forebyggelse af skattesvig eller hvidvaskning af 
aktiver med ulovlig oprindelse ved hjælp af de finansielle tjenesteydelser, der tilbydes af 
udbydere, der er uden for EU's kontrol.

Ændringsforslag 137
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis gennemførelsen af en procedure 
fastsat i dette kapitel kræver betaling, 
sikrer medlemsstaterne, at betalingen kan 
foretages ved anvendelse af en
onlinebetalingstjenesteudbyder, der er 
udbredt i forbindelse med 
grænseoverskridende betalingstjenester.
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslag; hvis den vedtages, skal der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Or. ro

Ændringsforslag 138
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

betalingstjenesteudbyder, der tillader 
identifikation af den betalende.

Or. bg

Ændringsforslag 139
Enrico Gasbarra

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 
oplysninger er tilgængelige online:

1. Medlemsstaterne identificerer i henhold 
til artikel 10 de myndigheder og/eller de 
personer eller organer, der har til opgave 
at behandle registreringen af selskaberne 
og deponeringen af dokumenter og 
informationer, og sikrer, at følgende 
oplysninger er tilgængelige online:

Or. it

Ændringsforslag 140
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13e – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) krav vedrørende brug af skabeloner,
herunder oplysninger om den nationale 
lovgivning, der regulerer brugen og 
indholdet af sådanne skabeloner

b) krav vedrørende brug af den europæiske 
skabelon for onlineregistrering af 
selskaber; herunder oplysninger om den 
nationale lovgivning, der regulerer brugen 
og indholdet af sådanne skabeloner

Or. en

Ændringsforslag 141
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Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13e – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) krav vedrørende brug af skabeloner, 
herunder oplysninger om den nationale 
lovgivning, der regulerer brugen og 
indholdet af sådanne skabeloner

b) krav vedrørende brug af den europæiske 
skabelon for onlineregistrering af 
selskaber

Or. en

Ændringsforslag 142
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13e – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) krav vedrørende brug af skabeloner, 
herunder oplysninger om den nationale 
lovgivning, der regulerer brugen og 
indholdet af sådanne skabeloner

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. bg

Ændringsforslag 143
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13e – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) regler vedrørende de 
identifikationsmidler, der kræves i 
forbindelse med onlineregistrering og -

d) regler vedrørende de 
identifikationsmidler, der kræves i 
forbindelse med onlineregistrering og -
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indberetning. indberetning, og oplysninger om 
identifikationsprocedurer, der er blevet 
certificeret af Kommissionen som 
havende det højeste sikringsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 144
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13e – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) regler vedrørende de 
identifikationsmidler, der kræves i 
forbindelse med onlineregistrering og -
indberetning.

d) regler vedrørende de 
identifikationsmidler, der kræves i 
forbindelse med onlineregistrering og -
indberetning, og oplysninger om 
identifikationsprocedurer, der er blevet 
certificeret af Kommissionen som 
havende det højeste sikringsniveau

Or. en

Ændringsforslag 145
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13e – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) regler vedrørende de 
identifikationsmidler, der kræves i 
forbindelse med onlineregistrering og -
indberetning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. bg
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Ændringsforslag 146
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 
oplysninger som minimum stilles til 
rådighed vedrørende selskaber opført på 
listen i bilag IIA:

2. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 
oplysninger som minimum stilles til 
rådighed vedrørende selskaber opført på 
listen i bilag I og IIA:

Or. en

Ændringsforslag 147
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13e – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) identifikationsmidler som omhandlet i 
artikel 13b, som medlemsstaten kræver

c) identifikationsmidler som omhandlet i 
artikel 13b, som medlemsstaten kræver, og 
oplysninger om identifikationsordninger, 
der er certificeret af Kommissionen som 
havende det højeste sikringsniveau

Or. en

Ændringsforslag 148
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13e – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) identifikationsmidler som omhandlet i c) identifikationsmidler som omhandlet i 
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artikel 13b, som medlemsstaten kræver artikel 13b, som medlemsstaten kræver, og 
oplysninger om identifikationsordninger, 
der er certificeret af Kommissionen som 
havende det højeste sikringsniveau

Or. en

Ændringsforslag 149
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13e – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller de i stk. 1 og 2 
omtalte oplysninger til rådighed på 
webstederne gennem den fælles digitale 
portal som oprettet ved forordning (EU) 
[COM (2017) 256] (***). Disse 
oplysninger skal opfylde kvalitetskravene i 
artikel X i denne forordning. Sådanne 
oplysninger stilles til rådighed på mindst et
af Unionens officielle sprog, der forstås 
bredt af det største antal brugere på tværs 
af grænserne, og vederlagsfrit.

Medlemsstaterne stiller de i stk. 1 og 2 
omtalte oplysninger til rådighed på 
webstederne gennem den fælles digitale 
portal som oprettet ved forordning (EU) 
[COM (2017) 256] (***). Disse 
oplysninger skal opfylde kvalitetskravene i 
artikel X i denne forordning. Sådanne 
oplysninger stilles til rådighed på mindst
alle af Unionens officielle sprog og 
vederlagsfrit.

Or. en

Ændringsforslag 150
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Reglerne i stk. 2 kan ligeledes omfatte 
følgende:

a) procedurer til kontrol af direktørers 
udnævnelse, under hensyntagen til at 
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kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater kan have pålagt direktører 
konkurskarantæne

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

c) udelukkelse af onlineregistrering, fordi 
et selskabs betaling for aktiekapitalen skal 
foretages i naturalier.

Or. en

Begrundelse

Ændringerne af artikel 13 f, stk. 4, litra e) (artikel 13 f, stk. 5, litra b), ny), skal klarlægge, at 
notaren kan være involveret ikke alene for at indberette ansøgningen om registrering, som 
den aktuelle formulering af artikel 13 f, stk. 4, litra e), kan antyde, men i hele et selskabs 
etableringsproces (særlig hvad angår stiftelsesoverenskomsten og selskabsvedtægterne, som 
skal autentificeres i mange medlemsstater i henhold til artikel 10 i direktiv (EU) 2017/1132).

Ændringsforslag 151
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne må kun tillade 
onlineregistrering af selskaber, uden at 
ansøgerne eller deres repræsentant skal 
møde personligt op hos en kompetent
registreringsmyndighed, hvis 
Kommissionen har certificeret den 
elektroniske identifikationsordning, der
anvendes i forbindelse med en 
videokonferenceprocedure, som havende
det højeste sikringsniveau for 
identifikation af alle personer, der tager 
del i administration, overvågning eller 
kontrol af selskabet, alle reelle ejere og 
alle personer, der er bemyndiget til at 
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repræsentere selskabet over for tredjepart 
og i retlige procedurer.
Onlineregistreringsprocedurer bør kun 
godkendes for fysiske personer og ikke for 
juridiske personer. Medlemsstaterne kan 
beslutte ikke at gøre procedurerne for 
onlineregistrering fuldt ud tilgængelige 
online for den type selskaber, der er opført 
i bilag I og for andre selskabsformer og 
sektorer, der anses for at udgøre en 
alvorlig risiko for svigagtig aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 152
Heidi Hautala

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne må kun tillade 
onlineregistrering af selskaber, uden at 
ansøgerne eller deres repræsentant skal 
møde personligt op hos den kompetente
myndighed, hvis Kommissionen har 
bekræftet, at den anvendte elektroniske 
identifikationsordning, navnlig i 
forbindelse med 
videokonferenceprocedurer, sikrer det 
højeste sikkerhedsniveau ved 
identifikationen af alle personer, der tager 
del i administration, overvågning eller 
kontrol af selskabet, alle reelle ejere og
alle personer, der er bemyndiget til at 
repræsentere selskabet over for tredjepart 
og i retlige procedurer.
Onlineregistreringsprocedurer bør kun 
godkendes for fysiske personer og ikke for 
juridiske personer. Medlemsstaterne kan 
beslutte ikke at gøre procedurerne for 
onlineregistrering fuldt ud tilgængelige 
online for den type selskaber, der er opført 
i bilag I, og for andre selskabsformer og 
sektorer, der anses for at have en høj 
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risiko for svindel.

Or. en

Ændringsforslag 153
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte 
at begrænse procedurerne for 
onlineregistrering til selskaber, der 
opfylder et af følgende krav:

i) Alle medlemmer er fysiske personer og 
bosiddende i en medlemsstat.

ii) Alle medlemmer handler i eget navn og 
på egne vegne.

iii) Selskabet er etableret af én enkelt 
deltager.

iv) Alle bidrag til aktiekapitalen er betalt 
kontant.

Or. en

Begrundelse

Fravalgsløsningen som foreslået af Kommissionen giver medlemsstaterne mulighed for kun at 
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udelukke aktieselskaber fra onlineregistreringsprocedurerne, eftersom de har en mere 
kompleks struktur.

Ændringsforslag 154
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at registreringen 
af selskaber fuldt ud kan foretages online, 
uden at ansøgerne eller deres repræsentant 
skal møde personligt op hos en kompetent 
myndighed eller en hvilken som helst 
anden person eller et hvilket som helst 
andet organ, der varetager anmodninger 
om registrering, dog med forbehold af 
artikel 13b, stk. 4. Virksomhedsstifterne 
eller det selskab, der skal oprettes, skal 
have en tilstrækkelig tilknytning til den 
stat, efter hvis lovgivning selskabet skal 
oprettes. Medlemsstaterne kan imidlertid 
beslutte ikke at tilbyde en fuldstændig 
onlineregistreringsprocedure i følgende 
tilfælde:

(a) for onlineregistrering af selskaber ved 
juridiske personer

(b) for onlineregistrering ved 
repræsentanter

(c) for alle de i bilag II nævnte typer 
selskaber undtagen de typer selskaber, der 
er opført på listen i bilag IIA.

Or. de

Begrundelse

Tilknytningen til etableringsstaten skal tjene til at undgå forum shopping. Desuden skal det 
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være op til medlemsstaterne at undtage bestemte retsformer fra onlineregistrering på grund 
af deres kompleksitet.

Ændringsforslag 155
Enrico Gasbarra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at registreringen 
af selskaber, som er omfattet af bilag IIA,
fuldt ud kan foretages online, uden at 
ansøgerne nødvendigvis skal møde 
personligt op hos en kompetent myndighed 
eller en hvilken som helst anden person 
eller et hvilket som helst andet organ, der 
varetager anmodninger om registrering, 
dog med forbehold af artikel 13b, stk. 4. 
Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte at 
gøre procedurerne for onlineregistrering 
fuldt ud tilgængelige online også for den
type selskaber, der er opført i bilag II. 
Medlemsstaterne kan beslutte at begrænse 
muligheden for adgang til procedurerne 
for onlineregistrering for selskaber, hvor 
alle medlemmer er fysiske personer 
bosiddende i en EU-medlemsstat.

Or. it

Ændringsforslag 156
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at
registreringen af selskaber fuldt ud kan 

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

kan foretages online, uden at ansøgerne 
skal møde personligt op hos en kompetent 
myndighed eller en hvilken som helst 
anden person eller et hvilket som helst 
andet organ, der varetager, indgiver eller 
yder bistand ved anmodninger om 
registrering, dog med forbehold af artikel 
13b, stk. 4. Medlemsstaterne kan imidlertid 
beslutte ikke at gøre procedurerne for 
onlineregistrering fuldt ud tilgængelige 
online for den type selskaber, der er opført 
i bilag II, bortset fra dem, der er opført i
bilag IIA. Onlineregistrering af selskaber 
må ikke foretages af repræsentanter.

Or. en

Begrundelse

Praktiske erfaringer har vist, hvor komplekst det kan være at dokumentere, hvorvidt et 
(udenlandsk) selskab er lovligt etableret, om det stadig eksisterer, og om den person, der 
handler på vegne af selskabet, rent faktisk har ret til at repræsentere selskabet. Derfor bør 
onlineregistrering af selskaber kun kunne foretages af fysiske personer og ikke juridiske 
personer.

Ændringsforslag 157
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 158
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 
af disse regler, at onlineregistreringen kan 
foretages ved at indberette oplysninger 
eller dokumenter i elektronisk form, 
herunder elektroniske kopier af de i artikel 
16a, stk. 4, nævnte dokumenter og 
oplysninger.

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 
af disse regler, at onlineregistreringen kan 
foretages ved at indberette oplysninger 
eller dokumenter i elektronisk form,
herunder elektroniske kopier af de i artikel 
16a, stk. 4, nævnte dokumenter og 
oplysninger. Krav i henhold til gældende 
national lovgivning om indberettede 
dokumenters eller oplysningers ægthed og 
rigtighed samt om, at de skal være 
officielt bekræftet, berøres ikke heraf. 
Medlemsstaterne sikrer, at 
onlineregistreringen færdiggøres inden 
for 15 arbejdsdage fra den seneste af 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 159
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 
af disse regler, at onlineregistreringen kan 
foretages ved at indberette oplysninger 
eller dokumenter i elektronisk form, 
herunder elektroniske kopier af de i artikel 
16a, stk. 4, nævnte dokumenter og 
oplysninger.

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 
af disse regler, at onlineregistreringen kan 
foretages ved at indberette oplysninger 
eller dokumenter i elektronisk form, 
herunder elektroniske kopier af de i artikel 
16a, stk. 4, nævnte dokumenter og 
oplysninger. Krav i henhold til gældende 
national lovgivning om indberettede 
oplysningers eller dokumenters ægthed og 
rigtighed samt om, at de skal være 
officielt bekræftet, berøres ikke heraf.

Or. en

Begrundelse

Den tilføjede tekst skal præcisere, at de formelle krav i henhold til lovgivningen i den 
medlemsstat, hvori selskabet registreres, skal overholdes i forbindelse med indberetning af 
dokumenter eller oplysninger online. Den klare sondring i de fleste medlemsstater mellem 
officielt bekræftede dokumenter (med fuld beviskraft) og andre typer dokumenter berøres ikke 
af hensyn til offentlighedens tillid og selskabsregistrenes pålidelighed.

Ændringsforslag 160
Jytte Guteland, Enrico Gasbarra, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 
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af disse regler, at onlineregistreringen kan 
foretages ved at indberette oplysninger 
eller dokumenter i elektronisk form, 
herunder elektroniske kopier af de i artikel 
16a, stk. 4, nævnte dokumenter og 
oplysninger.

af disse regler, at onlineregistreringen kan 
foretages ved at indberette oplysninger 
eller dokumenter i elektronisk form, 
herunder elektroniske kopier af de i artikel 
16a, stk. 4, nævnte dokumenter og 
oplysninger. Krav i henhold til gældende 
national lovgivning om indberettede 
dokumenters eller oplysningers ægthed og 
rigtighed samt om, at de skal være 
officielt bekræftet, berøres ikke heraf.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at stifternes indberetning af dokumentation ikke berører eventuelle 
formelle krav i lovgivningen i den medlemsstat, hvori selskabet skal registreres, og at en 
sådan indberetning heller ikke mindsker kravene til dokumentationens ægthed.

Ændringsforslag 161
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13f – Stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 
af disse regler, at onlineregistreringen kan 
foretages ved at indberette oplysninger 
eller dokumenter i elektronisk form, 
herunder elektroniske kopier af de i artikel 
16a, stk. 4, nævnte dokumenter og 
oplysninger.

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 
af disse regler, at onlineregistreringen kan 
foretages ved at indberette oplysninger 
eller dokumenter i elektronisk form, 
herunder elektroniske kopier af de i artikel 
16a, stk. 4, nævnte dokumenter og 
oplysninger. Medlemsstaternes regler om 
de indsendte dokumenters og oplysningers 
ægthed, rigtighed og form berøres ikke.

Or. de
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Ændringsforslag 162
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 
af disse regler, at onlineregistreringen kan 
foretages ved at indberette oplysninger 
eller dokumenter i elektronisk form, 
herunder elektroniske kopier af de i 
artikel 16a, stk. 4, nævnte dokumenter og 
oplysninger.

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 
af disse regler, at procedurerne for 
indberetning af oplysninger eller 
dokumenter sikrer de nævnte dokumenters 
eller oplysningers ægthed.

Or. en

Ændringsforslag 163
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 
af disse regler, at onlineregistreringen kan 
foretages ved at indberette oplysninger 

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 
af disse regler, at procedurerne for 
indberetning af oplysninger eller 
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eller dokumenter i elektronisk form, 
herunder elektroniske kopier af de i 
artikel 16a, stk. 4, nævnte dokumenter og 
oplysninger.

dokumenter sikrer de nævnte dokumenters 
eller oplysningers ægthed.

Or. en

Ændringsforslag 164
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af 
skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt 
for de dokumenter og oplysninger, der er 
påkrævet i forbindelse med registrering af 
et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del 
af disse regler, at onlineregistreringen kan 
foretages ved at indberette oplysninger 
eller dokumenter i elektronisk form, 
herunder elektroniske kopier af de i artikel 
16a, stk. 4, nævnte dokumenter og 
oplysninger.

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af selskaber, 
herunder regler for anvendelse af de 
europæiske skabeloner for 
onlineregistrering af selskaber som nævnt 
i artikel 13g, samt for de dokumenter og 
oplysninger, der er påkrævet i forbindelse 
med registrering af et selskab. 
Medlemsstaterne sikrer som del af disse 
regler, at onlineregistreringen kan foretages 
ved at indberette oplysninger eller 
dokumenter i elektronisk form, herunder 
elektroniske kopier af de i artikel 16a, stk. 
4, nævnte dokumenter og oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 165
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) procedurer, der skal sikre ansøgerens a) procedurer, der skal sikre ansøgerens 
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rets- og handleevne og vedkommendes 
bemyndigelse til at repræsentere selskabet

rets- og handleevne

Or. en

Ændringsforslag 166
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel13f – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) metoder til verificering af identiteten på 
den eller de personer, der registrerer 
selskabet, eller deres repræsentanter

b) metoder til verificering af identiteten på 
den eller de personer, der registrerer 
selskabet, og deres repræsentanter og alle 
personer, der tager del i administration, 
overvågning eller kontrol af selskabet, 
samt alle reelle ejere og alle personer, der 
er bemyndiget til at repræsentere 
selskabet over for tredjepart og i retlige 
procedurer 

Or. en

Ændringsforslag 167
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel13f – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) metoder til verificering af identiteten på 
den eller de personer, der registrerer 
selskabet, eller deres repræsentanter

b) metoder til verificering af identiteten på 
den eller de personer, der registrerer 
selskabet, og deres repræsentanter og alle 
personer, der tager del i administration, 
overvågning eller kontrol af selskabet, 
samt alle reelle ejere og alle personer, der 
er bemyndiget til at repræsentere 
selskabet over for tredjepart og i retlige 
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procedurer

Or. en

Ændringsforslag 168
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) metoder til verificering af identiteten på 
den eller de personer, der registrerer 
selskabet, eller deres repræsentanter

b) metoder til verificering af identiteten på 
den eller de personer, der registrerer 
selskabet

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagene er ændringer som en konsekvens af artikel 13f, stk. 1, der fastsætter, at 
onlineregistrering af selskaber ikke må foretages af repræsentanter.

Ændringsforslag 169
Enrico Gasbarra

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13 f – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

d) procedurer, der fastlægger den 
forebyggende retslige, notarielle og/eller 
administrative kontrol, jf. artikel 10.

Or. it
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Ændringsforslag 170
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) procedurer, der skal sikre den 
forebyggende domstols-, notar- og/eller 
forvaltningskontrol i henhold til 
artikel 10.

Or. en

Begrundelse

Artikel 10 i direktiv (EU) 2017/1132 indeholder på nuværende tidspunkt bestemmelser om 
obligatorisk domstols-, notar- og/eller forvaltningskontrol af et selskabs 
stiftelsesoverenskomst, vedtægter samt ændringer heraf. Onlineprocedurer bør af hensyn til 
retssikkerheden ikke være fritaget for denne almindelige bestemmelse.

Ændringsforslag 171
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Reglerne i stk. 2 kan ligeledes omfatte 
følgende:

4. Reglerne i stk. 2 skal ligeledes omfatte 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 172
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Reglerne i stk. 2 kan ligeledes omfatte 
følgende:

4. Reglerne i stk. 2 skal ligeledes omfatte 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Artikel 10 i direktiv (EU) 2017/1132 finder også anvendelse, når et selskab stiftes ved 
onlineregistrering. Eftersom artikel 10 er uændret og på nuværende tidspunkt fastsætter 
bestemmelser om en obligatorisk forebyggende legalitetskontrol af bl.a. virksomhedens navn, 
formål og vedtægt, bør "skal" anvendes i stedet for "kan" i denne del af artikel 13f, stk. 4.

Ændringsforslag 173
Stefano Maullu

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Reglerne i stk. 2 kan ligeledes omfatte 
følgende:

a) procedurer til kontrol af direktørers 
udnævnelse, under hensyntagen til at 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater kan have pålagt direktører 
konkurskarantæne

b) procedurer, der fastsætter den rolle, 
som en notar, en anden person eller et 
andet organ, som er involveret i 
registreringsprocessen i henhold til 
gældende national lovgivning, og som 
medlemsstaten har bemyndiget til at 
indgive en anmodning om registrering, 
spiller

c) omstændigheder, under hvilke 
onlineregistrering kan udelukkes, fordi et 
selskabs betaling for aktiekapitalen skal 
foretages i naturalier.

Or. en
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Begrundelse

Ikke alle EU-medlemsstater stiller krav om obligatorisk anvendelse af en notar i forbindelse 
med stiftelsen af et selskab. Derfor bør "kan" anvendes i stedet for "skal" i artikel 13f, stk. 5 
(nyt). Samtidig bør det præciseres, at såfremt notarer er involveret i stiftelsesprocessen, 
indgiver de ikke blot ansøgningen om registrering, men har mandat i hele stiftelsesprocessen i 
overensstemmelse med gældende national lovgivning.

Ændringsforslag 174
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) procedurer til kontrol af direktørers 
udnævnelse under hensyntagen til, at 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater kan have pålagt direktører 
konkurskarantæne

udgår

Or. en

Begrundelse

Indarbejdet i ændringsforslag 8 i stedet for et nyt stykke 5, hvor reglerne som omhandlet i 
artikel 13, stk. 2, desuden kan indeholde bestemmelser om sådanne procedurer.

Ændringsforslag 175
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13 f – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) procedurer, der fastsætter den rolle, 
som en notar, en anden person eller et 
andet organ, som medlemsstaten har 
bemyndiget til at indgive en anmodning 
om registrering, spiller

udgår
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Or. en

Begrundelse

Indarbejdet i ændringsforslag 8 i stedet for et nyt stykke 5, hvor reglerne som omhandlet i 
artikel 13, stk. 2, desuden kan indeholde bestemmelser om sådanne procedurer.

Ændringsforslag 176
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13f – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) procedurer, der fastsætter den rolle, som 
en notar, en anden person eller et andet 
organ, som medlemsstaten har 
bemyndiget til at indgive en anmodning 
om registrering, spiller

e) procedurer, der fastsætter den rolle, som 
en notar eller en anden person, som er 
involveret i processen med registrering i 
henhold til national lovgivning, spiller

Or. de

Begrundelse

For at sikre den forebyggende lovlighedskontrol ved notaren bør medlemsstaterne have 
mulighed for at involvere notaren i hele stiftelsesprocessen og ikke kun i processen med 
indsendelse af registreringsanmodningen.

Ændringsforslag 177
Enrico Gasbarra

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13 f – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) procedurer, der fastsætter den rolle, som 
en notar, en anden person eller et andet 
organ, som medlemsstaten har bemyndiget 
til at indgive en anmodning om 
registrering, spiller

e) procedurer, der fastsætter den rolle, som 
en notar, en anden person eller et andet 
organ, som deltager i 
registreringsprocessen i henhold til 
national lovgivning, spiller
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Or. it

Ændringsforslag 178
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13 f – stk. 4 – point f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) omstændigheder, under hvilke 
onlineregistrering kan udelukkes, fordi et 
selskabs betaling for aktiekapitalen skal 
foretages i naturalier.

udgår

Or. en

Begrundelse

Indarbejdet i ændringsforslag 8 i stedet for et nyt stykke 5, hvor reglerne som omhandlet i 
artikel 13, stk. 2, desuden kan indeholde bestemmelser om sådanne procedurer.

Ændringsforslag 179
Enrico Gasbarra

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13 f – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) omstændigheder, under hvilke
onlineregistrering kan udelukkes, fordi et 
selskabs betaling for aktiekapitalen skal 
foretages i naturalier.

f) udelukkelse af muligheden for
onlineregistrering, fordi et selskabs 
betaling for aktiekapitalen skal foretages i 
naturalier.

Or. it

Ændringsforslag 180
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Reglerne i stk. 2 kan ligeledes omfatte 
følgende:

a) procedurer til kontrol af direktørers 
udnævnelse, under hensyntagen til at 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater kan have pålagt direktører 
konkurskarantæne

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

c) udelukkelse af onlineregistrering, fordi 
et selskabs betaling for aktiekapitalen skal 
foretages i naturalier.

Or. en

Begrundelse

Ændringerne af artikel 13f, stk. 4, litra e) (artikel 13f, stk. 5b (nyt)), skal klarlægge, at 
notaren kan være involveret ikke alene for at indgive ansøgningen om registrering, som den 
aktuelle formulering af artikel 13f, stk. 4, litra e), kan antyde, men i hele et selskabs 
stiftelsesproces (særlig hvad angår stiftelsesoverenskomsten og selskabsvedtægterne, som i 
mange medlemsstater skal bekræftes officielt i henhold til artikel 10 i direktiv (EU) 
2017/1132).

Ændringsforslag 181
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne gør ikke 
onlineregistrering af et selskab eller en 

5. Medlemsstaterne stiller krav om kontrol 
af identifikationen af alle personer, der 
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filial afhængig af opnåelsen af en licens 
eller tilladelse, før selskabet registreres, 
medmindre det er nødvendigt for at kunne 
foretage korrekt kontrol af visse aktiviteter 
i henhold til national lovgivning.

tager del i administration, overvågning 
eller kontrol af selskabet, alle reelle ejere 
og alle personer, der er bemyndiget til at 
repræsentere selskabet over for tredjepart 
og i retlige procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 182
Heidi Hautala

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne gør ikke 
onlineregistrering af et selskab eller en 
filial afhængig af opnåelsen af en licens 
eller tilladelse, før selskabet registreres, 
medmindre det er nødvendigt for at kunne 
foretage korrekt kontrol af visse aktiviteter 
i henhold til national lovgivning.

5. Medlemsstaterne stiller krav om kontrol 
af identifikationen af alle personer, der 
tager del i administration, overvågning 
eller kontrol af selskabet, alle reelle ejere 
og alle personer, der er bemyndiget til at 
repræsentere selskabet over for tredjepart 
og i retlige procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 183
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
onlineregistreringen færdiggøres inden 
for fem arbejdsdage fra den seneste af 
følgende:

udgår

a) datoen for modtagelse hos en 
kompetent myndighed eller i givet fald en 
person eller et organ, der i henhold til 
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national ret er bemyndiget til at indgive 
anmodningen om registrering af et 
selskab, af alle påkrævede dokumenter og 
oplysninger

b) datoen for betaling af 
registreringsgebyret, betalingen i 
kontanter for aktiekapital eller, hvis en 
betaling for aktiekapitalen skal foretages i 
naturalier, i henhold til national 
lovgivning.

Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren 
øjeblikkeligt underrettes om eventuelle 
forsinkelser, hvis det i behørigt 
begrundede tilfælde ikke er muligt at 
overholde fristen.

Or. en

Ændringsforslag 184
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
onlineregistreringen færdiggøres inden 
for fem arbejdsdage fra den seneste af 
følgende:

udgår

a) datoen for modtagelse hos en 
kompetent myndighed eller i givet fald en 
person eller et organ, der i henhold til 
national ret er bemyndiget til at indgive 
anmodningen om registrering af et 
selskab, af alle påkrævede dokumenter og 
oplysninger

b) datoen for betaling af 
registreringsgebyret, betalingen i 
kontanter for aktiekapital eller, hvis en 
betaling for aktiekapitalen skal foretages i 
naturalier, i henhold til national 
lovgivning.
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Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren 
øjeblikkeligt underrettes om eventuelle 
forsinkelser, hvis det i behørigt 
begrundede tilfælde ikke er muligt at 
overholde fristen.

Or. en

Ændringsforslag 185
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13 f – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
onlineregistreringen færdiggøres inden for
fem arbejdsdage fra den seneste af 
følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at 
onlineregistreringen færdiggøres inden for
15 arbejdsdage fra den seneste af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 186
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13f – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
onlineregistreringen færdiggøres inden for
fem arbejdsdage fra den seneste af 
følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at 
onlineregistreringen færdiggøres inden for
ti arbejdsdage fra den seneste af følgende:

Or. en

Begrundelse

Fristen på kun fem arbejdsdage for onlineregistrering er for kort til, at de kompetente 
myndigheder kan foretage legalitetskontrol hos de forskellige kompetente myndigheder i en 
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medlemsstat og koordinere med de kompetente myndigheder i den anden medlemsstat.

Ændringsforslag 187
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13g
Skabeloner for registrering af selskaber

udgår

Or. en

Ændringsforslag 188
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13g
Skabeloner for registrering af selskaber

udgår

Or. en

Ændringsforslag 189
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13g Artikel 13g
Europæiske skabeloner for



PE627.805v01-00 110/154 AM\1162856DA.docx

DA

Skabeloner for registrering af selskaber onlineregistrering af selskaber

Or. en

Ændringsforslag 190
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller skabeloner til 
rådighed på registreringsportaler eller 
websteder, der er del af den fælles digitale 
portal, for de typer af selskaber, der er 
opført på listen i bilag IIA. 
Medlemsstaterne kan, udover for 
selskaber opført på listen i bilag IIA, gøre 
sådanne skabeloner tilgængelige for 
registrering af de typer selskaber, der er 
opført på listen i bilag II.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 191
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller skabeloner til 
rådighed på registreringsportaler eller 
websteder, der er del af den fælles digitale 
portal, for de typer af selskaber, der er 
opført på listen i bilag IIA. 
Medlemsstaterne kan, udover for 
selskaber opført på listen i bilag IIA, gøre 
sådanne skabeloner tilgængelige for 

udgår
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registrering af de typer selskaber, der er 
opført på listen i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 192
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller skabeloner til 
rådighed på registreringsportaler eller 
websteder, der er del af den fælles digitale 
portal, for de typer af selskaber, der er 
opført på listen i bilag IIA. 
Medlemsstaterne kan, udover for selskaber 
opført på listen i bilag IIA, gøre sådanne 
skabeloner tilgængelige for registrering af 
de typer selskaber, der er opført på listen i 
bilag II.

1. Medlemsstaterne stiller skabeloner for 
stiftelsesinstrumenter til rådighed på 
registreringsportaler eller websteder, der er 
del af den fælles digitale portal, for de 
typer af selskaber, der er opført på listen i 
bilag IIA. Medlemsstaterne kan, udover for 
selskaber opført på listen i bilag IIA, gøre 
sådanne skabeloner for 
stiftelsesinstrumenter tilgængelige for 
registrering af de typer selskaber, der er 
opført på listen i bilag II.

Or. bg

Ændringsforslag 193
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller skabeloner til 
rådighed på registreringsportaler eller 
websteder, der er del af den fælles digitale 
portal, for de typer af selskaber, der er 
opført på listen i bilag IIA. 
Medlemsstaterne kan, udover for selskaber 

1. Medlemsstaterne stiller de skabeloner til 
rådighed på registreringsportaler eller 
websteder, der er del af den fælles digitale 
portal, for de typer af selskaber, der er 
opført på listen i bilag I og IIA. 
Medlemsstaterne kan, udover for selskaber 
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opført på listen i bilag IIA, gøre sådanne 
skabeloner tilgængelige for registrering af 
de typer selskaber, der er opført på listen i 
bilag II.

opført på listen i bilag I og IIA, gøre 
sådanne skabeloner tilgængelige for 
registrering af de typer selskaber, der er
opført på listen i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 194
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen indfører en europæisk 
skabelon for onlineregistrering af 
selskaber på alle EU's officielle sprog ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt.

Or. en

Ændringsforslag 195
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omtalte skabeloner kan anvendes af 
ansøgerne som del af 
onlineregistreringsproceduren nævnt i 
artikel 13f. Når disse skabeloner anvendes 
af ansøgeren i overensstemmelse med 
reglerne i artikel 13f, stk. 4, litra c), hvor 
det er relevant, betragtes kravet om at 
have selskabets stiftelsesdokumenter 
udarbejdet og officielt bekræftet, jf. artikel 
10, som opfyldt.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 196
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omtalte skabeloner kan anvendes af 
ansøgerne som del af 
onlineregistreringsproceduren nævnt i 
artikel 13f. Når disse skabeloner anvendes 
af ansøgeren i overensstemmelse med 
reglerne i artikel 13f, stk. 4, litra c), hvor 
det er relevant, betragtes kravet om at 
have selskabets stiftelsesdokumenter 
udarbejdet og officielt bekræftet, jf. artikel 
10, som opfyldt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 197
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omtalte skabeloner kan anvendes af 
ansøgerne som del af 
onlineregistreringsproceduren nævnt i 
artikel 13f. Når disse skabeloner anvendes 
af ansøgeren i overensstemmelse med 
reglerne i artikel 13f, stk. 4, litra c), hvor 
det er relevant, betragtes kravet om at 
have selskabets stiftelsesdokumenter 
udarbejdet og officielt bekræftet, jf. artikel 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omtalte skabeloner kan anvendes af 
ansøgerne som del af 
onlineregistreringsproceduren nævnt i 
artikel 13f.
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10, som opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Brugen af skabeloner indebærer ikke en kontrol af parternes identitet, retsevne og forståelse 
af teksten eller af skabelonens egnethed til det tilsigtede formål. Det svarer på ingen måde til 
underskrivelsen af et officielt bekræftet dokument under en notars kontrol og juridiske 
rådgivning og bør derfor ikke være tilstrækkeligt til at opfylde kravene i artikel 10 i direktiv 
(EU) 2017/1132.

Ændringsforslag 198
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omtalte skabeloner kan anvendes af 
ansøgerne som del af 
onlineregistreringsproceduren nævnt i 
artikel 13f. Når disse skabeloner anvendes 
af ansøgeren i overensstemmelse med
reglerne i artikel 13f, stk. 4, litra c), hvor 
det er relevant, betragtes kravet om at 
have selskabets stiftelsesdokumenter 
udarbejdet og officielt bekræftet, jf. artikel 
10, som opfyldt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omtalte skabeloner kan anvendes af 
ansøgerne som del af 
onlineregistreringsproceduren nævnt i 
artikel 13f og i overensstemmelse med
bestemmelserne heri.

Or. en

Begrundelse

Det skal dog præciseres, at medlemsstaterne ikke må fratages muligheden for at indføre 
bestemmelser om notarbekræftelse selv i forbindelse med onlineregistrering ved hjælp af 
skabeloner.

Ændringsforslag 199
Enrico Gasbarra

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13 g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omtalte skabeloner kan anvendes af 
ansøgerne som del af 
onlineregistreringsproceduren nævnt i 
artikel 13f. Når disse skabeloner anvendes 
af ansøgeren i overensstemmelse med
reglerne i artikel 13f, stk. 4, litra c), hvor 
det er relevant, betragtes kravet om at 
have selskabets stiftelsesdokumenter 
udarbejdet og officielt bekræftet, jf. artikel 
10, som opfyldt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omtalte skabeloner kan anvendes af 
ansøgerne som del af 
onlineregistreringsproceduren nævnt i 
artikel 13f og i overensstemmelse med
bestemmelserne i denne.

Or. it

Ændringsforslag 200
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU)2017/1132
Artikel 13g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omtalte skabeloner kan anvendes af 
ansøgerne som del af 
onlineregistreringsproceduren nævnt i 
artikel 13f. Når disse skabeloner anvendes 
af ansøgeren i overensstemmelse med
reglerne i artikel 13f, stk. 4, litra c), hvor 
det er relevant, betragtes kravet om at 
have selskabets stiftelsesdokumenter 
udarbejdet og officielt bekræftet, jf. artikel 
10, som opfyldt.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
omtalte skabeloner kan anvendes af 
ansøgerne som del af 
onlineregistreringsproceduren nævnt i 
artikel 13f og i overensstemmelse med de 
deri nævnte bestemmelser. Anvendelsen 
af skabeloner hindrer ikke 
medlemsstaterne i at fastsætte den rolle, 
som en notar eller en anden person, som 
er involveret i processen med registrering 
i henhold til national lovgivning, spiller.

Or. de

Begrundelse

Heller ikke når der anvendes skabeloner, må en onlineoprettelse kunne foretages uden en 
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obligatorisk præventiv lovlighedskontrol. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at 
fastsætte en offentlig legalisering.

Ændringsforslag 201
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan også stille andre 
typer af dokumenter, som er nødvendige 
for onlineregistrering af selskaber, til 
rådighed på registreringsportaler eller 
websteder, som er en del af Single Digital 
Gateway.

Or. bg

Ændringsforslag 202
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller som minimum 
skabelonerne til rådighed på et af 
Unionens officielle sprog, der forstås 
bredt af det største antal brugere på tværs 
af grænserne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 203
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller som minimum 
skabelonerne til rådighed på et af 
Unionens officielle sprog, der forstås 
bredt af det største antal brugere på tværs
af grænserne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 204
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller som minimum 
skabelonerne til rådighed på et af 
Unionens officielle sprog, der forstås 
bredt af det største antal brugere på tværs 
af grænserne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 205
Enrico Gasbarra

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13 g – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller som minimum 
skabelonerne til rådighed på et af Unionens 
officielle sprog, der forstås bredt af det 

3. Medlemsstaterne stiller som minimum 
skabelonerne til rådighed på et andet af 
Unionens officielle sprog, der forstås bredt 
af det største antal brugere på tværs af 
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største antal brugere på tværs af grænserne. grænserne.

Or. it

Ændringsforslag 206
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Skabelonernes indhold reguleres af 
national lovgivning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 207
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Skabelonernes indhold reguleres af 
national lovgivning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 208
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13g – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Skabelonernes indhold reguleres af
national lovgivning.

4. Skabelonernes indhold omfatter alle 
krav i henhold til national lovgivning. I 
denne henseende underretter 
medlemsstaterne løbende Kommissionen 
om eventuelle ændringer i deres nationale 
krav til registrering af selskaber opført i 
bilag I og IIA med indvirkning på 
skabelonernes indhold. Kommissionen 
tilpasser i givet fald de europæiske 
skabeloner for onlineregistrering af 
selskaber ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt.

Or. en

Ændringsforslag 209
Heidi Hautala

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis medlemsstaterne fastsætter regler 
vedrørende direktører pålagt 
konkurskarantæne som omhandlet i artikel 
13f, stk. 4, litra d), kan det register, hvor 
selskabet skal registreres, via 
registersammenkoblingssystemet 
omhandlet i artikel 22 anmode om 
bekræftelse fra registrene i andre 
medlemsstater af, hvorvidt den person, 
som skal udnævnes som direktør for 
selskabet, p.t. er frataget retten til at 
fungere som direktør i disse andre 
medlemsstater. Med henblik på denne 
artikel omfatter direktører alle de i artikel 
14, litra d), nævnte personer.

1. Medlemsstaterne ajourfører løbende en 
liste over alle direktører pålagt 
konkurskarantæne og giver offentlig 
vederlagsfri adgang til denne liste via 
registersammenkoblingssystemet 
omhandlet i artikel 22. Dette 
sammenkoblede system skal tillade 
søgning efter specifikke personer med 
henblik på at konstatere, hvorvidt de er 
opført på medlemsstaters liste over 
direktører pålagt konkurskarantæne. Med 
henblik på denne artikel omfatter direktører 
alle de i artikel 14, litra d), nævnte 
personer.

Or. en
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Ændringsforslag 210
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis medlemsstaterne fastsætter regler 
vedrørende direktører pålagt 
konkurskarantæne som omhandlet i artikel 
13f, stk. 4, litra d), kan det register, hvor 
selskabet skal registreres, via 
registersammenkoblingssystemet 
omhandlet i artikel 22 anmode om 
bekræftelse fra registrene i andre 
medlemsstater af, hvorvidt den person, 
som skal udnævnes som direktør for 
selskabet, p.t. er frataget retten til at 
fungere som direktør i disse andre 
medlemsstater. Med henblik på denne 
artikel omfatter direktører alle de i artikel 
14, litra d), nævnte personer.

1. Medlemsstaterne ajourfører løbende en 
liste over alle direktører pålagt 
konkurskarantæne og giver offentlig 
vederlagsfri adgang til denne liste via 
registersammenkoblingssystemet 
omhandlet i artikel 22. Dette 
sammenkoblede system skal tillade 
søgning efter specifikke personer med 
henblik på at konstatere, hvorvidt de er 
opført på medlemsstaters liste over 
direktører pålagt konkurskarantæne. Med 
henblik på denne artikel omfatter direktører 
alle de i artikel 14, litra d), nævnte 
personer.

Or. en

Ændringsforslag 211
Daniel Buda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

på registrering, og medlemsstaterne kan 
ligeledes give en begrundelse for 
udelukkelse.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. ro

Ændringsforslag 212
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13i
Selskabers onlineindberetning

Artikel 13i
Onlineindberetning af dokumenter og 
oplysninger

Or. en

Begrundelse

I visse medlemsstater foretages onlineindberetningen af relevante dokumenter og oplysninger 
til selskabsregisteret ikke af selskaber, men direkte af f.eks. notarer i overensstemmelse med 
one-stop-shop-princippet.

Ændringsforslag 213
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13i
Selskabers onlineindberetning

Artikel 13i
Onlineindberetning af dokumenter og 
oplysninger
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(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt af hensyn til tekstens logik.

Ændringsforslag 214
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13i
Selskabers onlineindberetning

Artikel 13i
Onlineindberetning for selskaber

Or. de

Ændringsforslag 215
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne er i 
stand til at indberette dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 14 online, 
herunder enhver ændring heraf, til 
registreret inden for den frist, som er 
fastsat ved lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor selskabet skal 
registreres. Medlemsstaterne sikrer, at en 

1. Medlemsstaterne tillader kun 
onlineindberetning af dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 14, 
herunder enhver ændring heraf, hvis 
Kommissionen har bekræftet, at den 
elektroniske identifikationsordning og det 
elektroniske informationssystem opfylder 
de højeste sikkerhedsstandarder. 
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sådan indberetning fuldt ud kan foretages 
online, uden at ansøgeren eller dennes 
repræsentant skal møde personligt op hos
en kompetent myndighed eller en hvilken 
som helst anden person eller et hvilket 
som helst andet organ, der varetager 
onlineindberetning, dog med forbehold af 
artikel 13b, stk. 4.

Medlemsstaterne sikrer, at en sådan 
indberetning kun kan foretages online, 
uden at ansøgeren eller dennes 
repræsentant skal møde personligt op hos
det organ eller den myndighed, der 
varetager onlineindberetning, hvis 
Kommissionen har bekræftet, at 
proceduren opfylder de højeste 
sikkerhedsstandarder for kontrol af 
dokumenters ægthed og identiteten af alle 
nye personer, der tager del i 
administration, overvågning eller kontrol 
af selskabet, alle reelle ejere og alle 
personer, der er bemyndiget til at 
repræsentere selskabet over for tredjepart 
og i retlige procedurer, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 13b, stk. 4. Medlemsstaterne sikrer, 
at oprindelsen og integriteten af de 
dokumenter, som indberettes online, kan 
verificeres elektronisk.

Or. en

Ændringsforslag 216
Heidi Hautala

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne tillader kun 
onlineindberetning af dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 14, 
herunder enhver ændring heraf, hvis 
Kommissionen har bekræftet, at den 
elektroniske identifikationsordning og det 
elektroniske informationssystem opfylder 
de højeste sikkerhedsstandarder. 
Medlemsstaterne sikrer, at en sådan 
indberetning kun kan foretages online, 
uden at ansøgeren eller dennes 
repræsentant skal møde personligt op hos
det organ eller den myndighed, der 
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som helst andet organ, der varetager 
onlineindberetning, dog med forbehold af 
artikel 13b, stk. 4.

varetager onlineindberetning, hvis 
Kommissionen har bekræftet, at 
proceduren opfylder de højeste 
sikkerhedsstandarder for kontrol af 
dokumenters ægthed og identiteten af alle 
nye personer, der tager del i 
administration, overvågning eller kontrol 
af selskabet, alle reelle ejere og alle 
personer, der er bemyndiget til at 
repræsentere selskabet over for tredjepart 
og i retlige procedurer, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 13b, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 217
Enrico Gasbarra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne er i 
stand til at indberette dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 14 online, 
herunder enhver ændring heraf, til 
registreret inden for den frist, som er 
fastsat ved lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor selskabet skal 
registreres. Medlemsstaterne sikrer, at en 
sådan indberetning fuldt ud kan foretages 
online, uden at ansøgeren eller dennes 
repræsentant skal møde personligt op hos 
en kompetent myndighed eller en hvilken 
som helst anden person eller et hvilket som 
helst andet organ, der varetager 
onlineindberetning, dog med forbehold af 
artikel 13b, stk. 4. Medlemsstaterne sikrer, 
at oprindelsen og integriteten af de 
dokumenter, som indberettes online, kan 
verificeres elektronisk. Bestemmelser i 
national lovgivning om autenticitet, 
nøjagtighed og behørig retlig form med 
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hensyn til alle oplysninger og indberettede 
dokumenter anfægtes ikke.

Or. it

Ændringsforslag 218
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 14, 
herunder enhver ændring heraf, kan 
indberettes online til registreret inden for 
den frist, som er fastsat ved lovgivningen i 
den medlemsstat, hvor selskabet skal 
registreres. Medlemsstaterne sikrer, at en 
sådan indberetning fuldt ud kan foretages 
online, uden at ansøgeren eller dennes 
repræsentant skal møde personligt op hos 
en kompetent myndighed eller en hvilken 
som helst anden person eller et hvilket som 
helst andet organ, der varetager, foretager 
eller yder bistand ved onlineindberetning, 
dog med forbehold af artikel 13b, stk. 4.
Medlemsstaterne fastlægger de nærmere 
bestemmelser om onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger. Artikel 13f, 
stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 219
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstater, der har givet formidlere, såsom notarer, beføjelser til at 
foretage en forebyggende legalitetskontrol af materielle selskabstransaktioner, også tillader, 
at de fortsat kan deltage i processen.

Ændringsforslag 220
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

artikel 13b, stk. 4.

Or. de

Ændringsforslag 221
Evelyne Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt af hensyn til tekstens logik.

Ændringsforslag 222
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Mady Delvaux, Evelyne 
Gebhardt
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13i – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsen og 
integriteten af de dokumenter, som 
indberettes online, kan verificeres 
elektronisk.

Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsen og 
integriteten af de dokumenter, som 
indberettes online, kan verificeres 
elektronisk. Krav i henhold til gældende 
national lovgivning om indberettede 
oplysningers eller dokumenters ægthed og 
rigtighed samt om, at de skal være 
officielt bekræftet, berøres ikke heraf.

Or. en

Ændringsforslag 223
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13i – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsen og 
integriteten af de dokumenter, som 
indberettes online, kan verificeres 
elektronisk.

Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsen og 
integriteten af de dokumenter, som 
indberettes online, kan verificeres 
elektronisk. Krav i henhold til gældende 
national lovgivning om indberettede 
oplysningers eller dokumenters ægthed og 
rigtighed samt om, at de skal være 
officielt bekræftet, berøres ikke heraf.

Or. en

Ændringsforslag 224
Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132



AM\1162856DA.docx 129/154 PE627.805v01-00

DA

Artikel 13i – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsen og 
integriteten af de dokumenter, som 
indberettes online, kan verificeres 
elektronisk.

Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsen og 
integriteten af de dokumenter, som 
indberettes online, kan verificeres 
elektronisk. Krav i henhold til gældende 
national lovgivning om indberettede 
oplysningers eller dokumenters ægthed og 
rigtighed samt om, at de skal være 
officielt bekræftet, berøres ikke heraf.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt af hensyn til tekstens logik.

Ændringsforslag 225
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsen og 
integriteten af de dokumenter, som 
indberettes online, kan verificeres 
elektronisk.

Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsen og 
integriteten af de dokumenter, som 
indberettes online, kan verificeres 
elektronisk. Medlemsstaternes regler om 
de indsendte dokumenters og oplysningers 
ægthed, rigtighed og form berøres ikke
heraf.

Or. de

Ændringsforslag 226
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Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13i – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastlægger de nærmere 
bestemmelser om onlineindberetning af 
dokumenter og oplysninger. Artikel 13f, 
stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 227
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13i – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne fastsætter 
detaljerede bestemmelser om 
onlineindberetning af dokumenter og 
oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 228
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2017/1132
Artikel 13i – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. De nye regler i stk. 1a skal som 
minimum omfatte følgende:
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a) procedurer, der skal sikre ansøgerens 
rets- og handleevne og vedkommendes 
bemyndigelse til at repræsentere selskabet

b) metoder til verificering af identiteten på 
den eller de personer, der registrerer 
selskabet, eller deres repræsentanter

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

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 13i bør tilnærmes til bestemmelserne i artikel 13f om 
onlineregistrering af selskaber.

Ændringsforslag 229
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv 2017/1132
Artikel 13i – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. De nye regler i stk. 1a kan ligeledes 
omfatte følgende:

a) procedurer, der skal sikre lovligheden, 
gyldigheden og pålideligheden af de 
dokumenter og oplysninger, der er 
indberettet

b) procedurer, der fastsætter den rolle, 
som en notar eller en anden person, som 
har fået til opgave at indberette 
dokumenter og oplysninger i henhold til 
national lovgivning, spiller.

Or. de

Ændringsforslag 230
Heidi Hautala
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13i – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan kræve, at visse 
selskaber eller alle selskaber indberetter 
visse eller alle dokumenter og oplysninger 
omhandlet i stk. 1 online.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 231
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13i – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan kræve, at visse 
selskaber eller alle selskaber indberetter 
visse eller alle dokumenter og oplysninger 
omhandlet i stk. 1 online.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 232
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 13i – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan kræve, at visse 
selskaber eller alle selskaber indberetter 
visse eller alle dokumenter og oplysninger 
omhandlet i stk. 1 online.

2. Medlemsstaterne kan kræve, at visse 
selskaber eller alle selskaber indberetter 
visse eller alle dokumenter og oplysninger 
omhandlet i stk. 1 online.
Medlemsstaternes regler om de indsendte 
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dokumenters og oplysningers ægthed, 
rigtighed og form berøres ikke heraf.

Or. de

Ændringsforslag 233
Emil Radev

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 16a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle dokumenter og oplysninger 
omhandlet i artikel 14 opbevares i 
aktmappen i registret eller indføres direkte 
i registret i elektronisk form, uanset på 
hvilken måde de er indberettet. 
Medlemsstaterne sikrer, at alle sådanne 
dokumenter og oplysninger, der indberettes 
i papirform, konverteres af registret til 
elektronisk form.

2. Alle dokumenter og oplysninger 
omhandlet i artikel 14 opbevares i 
aktmappen i registret eller indføres direkte 
i registret i elektronisk form, uanset på 
hvilken måde de er indberettet. 
Medlemsstaterne sikrer, at alle sådanne 
dokumenter og oplysninger, der indberettes 
i papirform, konverteres af registret til 
elektronisk form så hurtigt som muligt.

Or. bg

Ændringsforslag 234
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 16a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gebyret for at indhente en kopi af alle 
eller dele af de i artikel 14 omhandlede 
dokumenter eller oplysninger enten i 
papirform eller elektronisk må ikke 
overstige de dermed forbundne 
administrative omkostninger.

2. Elektroniske kopier af alle eller dele af 
de dokumenter og oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 14, kan indhentes 
vederlagsfrit. Gebyret for at indhente en 
kopi af alle eller dele af de i artikel 14 
omhandlede dokumenter eller oplysninger i 
papirform må ikke overstige de dermed 
forbundne administrative omkostninger.

Or. en



PE627.805v01-00 134/154 AM\1162856DA.docx

DA

Ændringsforslag 235
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 16a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gebyret for at indhente en kopi af alle 
eller dele af de i artikel 14 omhandlede 
dokumenter eller oplysninger enten i 
papirform eller elektronisk må ikke 
overstige de dermed forbundne 
administrative omkostninger.

2. Elektroniske kopier af alle eller dele af 
de dokumenter og oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 14, kan indhentes 
vederlagsfrit. Gebyret for at indhente en 
kopi af alle eller dele af de i artikel 14 
omhandlede dokumenter eller oplysninger i 
papirform må ikke overstige de dermed 
forbundne administrative omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 236
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Elektroniske kopier af de dokumenter 
og oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 14, skal ligeledes gøres offentligt 
tilgængelige gennem 
registersammenkoblingssystemet. 
Medlemsstaterne kan ligeledes gøre de i 
artikel 14 omhandlede dokumenter og 
oplysninger tilgængelige for andre typer af 
selskaber end dem, der er opført på listen i 
bilag II."

"1. Elektroniske kopier af de dokumenter 
og oplysninger, der er omhandlet i 
artikel 14, skal ligeledes gøres offentligt 
tilgængelige gennem 
registersammenkoblingssystemet. 
Medlemsstaterne skal ligeledes gøre de i 
artikel 14 omhandlede dokumenter og 
oplysninger tilgængelige for andre typer af 
selskaber end dem, der er opført på listen i 
bilag II."

Or. en
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Ændringsforslag 237
Heidi Hautala

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der opkræves ingen gebyrer for
elektronisk adgang til de dokumenter og 
oplysninger, som er omhandlet i artikel 14, 
gennem registersammenkoblingssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 238
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der opkræves ingen gebyrer for
elektronisk adgang til de dokumenter og 
oplysninger, som er omhandlet i artikel 14, 
gennem registersammenkoblingssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 239
Daniel Buda

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 19 – stk. 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforlsaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. ro

Ændringsforslag 240
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) antal medarbejdere i selskabet og 
oplysninger om aftaler om information,
høring og inddragelse af arbejdstagere 
indgået på grundlag af procedurer fastsat 
i EU-retten

Or. en

Ændringsforslag 241
Heidi Hautala

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) antal medarbejdere i selskabet og 
oplysninger om aftaler om information,
høring og inddragelse af arbejdstagere 
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indgået på grundlag af procedurer fastsat 
i EU-retten

Or. en

Ændringsforslag 242
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For gennemsigtighedens skyld og for at øge tilliden til forretningstransaktioner, herunder 
dem, der har en grænseoverskridende karakter, inden for det indre marked, er det vigtigt, at 
investorer, interesserede parter, arbejdsmarkedets parter og myndigheder let kan tilgå 
selskabsoplysningerne.

Ændringsforslag 243
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 19 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oplysninger om filialer, som selskabet 
har oprettet i andre medlemsstater, 
herunder navn, registreringsnummer, EUID 
og den medlemsstat, hvor filialen er 
registreret.

i) oplysninger om filialer, som selskabet 
har oprettet i andre medlemsstater, 
herunder navn, registreringsnummer, EUID 
og den medlemsstat, hvor filialen er 
registreret.
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Medlemsstaterne gør yderligere 
dokumenter og oplysninger tilgængelige 
vederlagsfrit, når de hentes i elektronisk 
form. Medlemsstaterne sørger desuden 
for, at søgninger i registre vedrørende 
specifikke personer, selskaber, sektorer 
eller registreringssteder kan foretages 
vederlagsfrit.

Or. en

Ændringsforslag 244
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan gøre yderligere 
dokumenter og oplysninger tilgængelige 
vederlagsfrit.

Medlemsstaterne kan gøre yderligere 
dokumenter og oplysninger tilgængelige 
vederlagsfrit, når de hentes elektronisk.
Medlemsstaterne sørger desuden for, at 
søgninger i registre vedrørende specifikke 
personer, selskaber, sektorer eller 
registreringssteder kan foretages 
vederlagsfrit.

Or. en

Ændringsforslag 245
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Kommissionen kan også oprette valgfrie
adgangspunkter til 
registersammenkoblingssystemet. Sådanne 
adgangspunkter vil bestå af systemer, der 

"Kommissionen kan også oprette 
adgangspunkter til 
registersammenkoblingssystemet. Sådanne 
adgangspunkter vil bestå af systemer, der 
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er udviklet og drevet af Kommissionen 
eller andre af Unionens institutioner, 
organer, kontorer eller agenturer, for at 
denne kan udføre sine funktioner eller 
overholde bestemmelserne i EU-retten. 
Kommissionen underretter hurtigst muligt 
medlemsstaterne om oprettelsen af sådanne 
adgangspunkter og om alle væsentlige 
ændringer i driften heraf."

er udviklet og drevet af Kommissionen 
eller andre af Unionens institutioner, 
organer, kontorer eller agenturer, for at 
denne kan udføre sine funktioner eller 
overholde bestemmelserne i EU-retten. 
Kommissionen underretter hurtigst muligt 
medlemsstaterne om oprettelsen af sådanne 
adgangspunkter og om alle væsentlige 
ændringer i driften heraf."

Or. en

Ændringsforslag 246
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Kommissionen kan også oprette valgfrie
adgangspunkter til 
registersammenkoblingssystemet. Sådanne 
adgangspunkter vil bestå af systemer, der 
er udviklet og drevet af Kommissionen 
eller andre af Unionens institutioner, 
organer, kontorer eller agenturer, for at 
denne kan udføre sine funktioner eller 
overholde bestemmelserne i EU-retten. 
Kommissionen underretter hurtigst muligt 
medlemsstaterne om oprettelsen af sådanne 
adgangspunkter og om alle væsentlige 
ændringer i driften heraf."

"Kommissionen opretter adgangspunkter 
til registersammenkoblingssystemet. 
Sådanne adgangspunkter vil bestå af 
systemer, der er udviklet og drevet af 
Kommissionen eller andre af Unionens 
institutioner, organer, kontorer eller 
agenturer, for at denne kan udføre sine 
funktioner eller overholde bestemmelserne 
i EU-retten. Kommissionen underretter 
hurtigst muligt medlemsstaterne om 
oprettelsen af sådanne adgangspunkter og 
om alle væsentlige ændringer i driften 
heraf."

Or. en

Ændringsforslag 247
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 22 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Adgang til oplysninger fra 
registersammenkoblingssystemet sikres 
gennem portalen og gennem de valgfrie 
adgangspunkter oprettet af 
medlemsstaterne og Kommissionen."

"5. Adgang til oplysninger fra 
registersammenkoblingssystemet sikres 
gennem portalen og gennem
adgangspunkterne oprettet af 
medlemsstaterne og Kommissionen."

Or. en

Ændringsforslag 248
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Adgang til oplysninger fra 
registersammenkoblingssystemet sikres 
gennem portalen og gennem de valgfrie 
adgangspunkter oprettet af 
medlemsstaterne og Kommissionen."

"5. Adgang til oplysninger fra 
registersammenkoblingssystemet sikres 
gennem portalen og gennem
adgangspunkterne oprettet af 
medlemsstaterne og Kommissionen."

Or. en

Ændringsforslag 249
Heidi Hautala

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
registreringen af en filial af et selskab i en 
medlemsstat, som er underlagt 
lovgivningen i en anden medlemsstat, fuldt 
ud kan foretages online, uden at ansøgeren 
eller dennes repræsentant skal møde 
personligt op hos en kompetent myndighed

1. Medlemsstaterne tillader kun 
onlineregistrering af en filial af et selskab 
i en medlemsstat, som er underlagt 
lovgivningen i en anden medlemsstat, uden 
at ansøgeren eller dennes repræsentant skal 
møde personligt op hos den kompetente
myndighed, der varetager ansøgninger om 
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eller en hvilken som helst anden person, 
der varetager ansøgninger om registrering, 
dog med forbehold af artikel 13b, stk. 4.

registrering, hvis Kommissionen har 
bekræftet, at proceduren opfylder de 
højeste sikkerhedsstandarder for kontrol 
af dokumenternes ægthed og ansøgerens 
identitet, dog med forbehold af artikel 13b, 
stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 250
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne tillader kun 
onlineregistrering af en filial af et selskab 
i en medlemsstat, som er underlagt 
lovgivningen i en anden medlemsstat, uden 
at ansøgeren eller dennes repræsentant skal 
møde personligt op hos den kompetente
myndighed, der varetager ansøgninger om 
registrering, hvis Kommissionen har 
bekræftet, at proceduren opfylder de 
højeste sikkerhedsstandarder for kontrol 
af dokumenternes ægthed og ansøgerens 
identitet, dog med forbehold af artikel 13b, 
stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 251
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 252
Evelyn Regner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 253
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af filialer, 
herunder regler vedrørende de dokumenter 
og oplysninger, der kræves forelagt en 
kompetent myndighed. Medlemsstaterne 
sikrer som del af disse regler, at 
onlineregistreringen kan foretages ved at 
indsende oplysninger eller dokumenter i 
elektronisk form, herunder elektroniske 
kopier af de i artikel 16a, stk. 4, nævnte 
dokumenter og oplysninger, eller ved at 
gøre brug af de oplysninger eller 
dokumenter, der tidligere er indberettet til 
et register.

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af filialer, 
herunder regler vedrørende de dokumenter 
og oplysninger, der kræves forelagt en
domstol, en forvaltningsmyndighed eller 
en notar, der fungerer som kompetent 
myndighed. Medlemsstaterne sikrer som 
del af disse regler, at onlineregistreringen 
kan foretages ved at indsende oplysninger 
eller dokumenter i elektronisk form, 
herunder elektroniske kopier af de i artikel 
16a, stk. 4, nævnte dokumenter og 
oplysninger, eller ved at gøre brug af de 
oplysninger eller dokumenter, der tidligere 
er indberettet til et register. Krav i henhold 
til gældende national lovgivning om 
indberettede oplysningers eller 
dokumenters ægthed og rigtighed samt 
om, at de skal være officielt bekræftet, 
berøres ikke heraf.

Or. en

Ændringsforslag 254
Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af filialer, 
herunder regler vedrørende de dokumenter 
og oplysninger, der kræves forelagt en 
kompetent myndighed. Medlemsstaterne 
sikrer som del af disse regler, at
onlineregistreringen kan foretages ved at 
indsende oplysninger eller dokumenter i 
elektronisk form, herunder elektroniske 
kopier af de i artikel 16a, stk. 4, nævnte 
dokumenter og oplysninger, eller ved at 

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af filialer, 
herunder regler vedrørende de dokumenter 
og oplysninger, der kræves forelagt en 
kompetent myndighed. Medlemsstaterne 
sikrer som del af disse regler, at
procedurerne for registrering sikrer 
ansøgerens identitets og dokumenternes 
ægthed.
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gøre brug af de oplysninger eller 
dokumenter, der tidligere er indberettet til 
et register.

Or. en

Ændringsforslag 255
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af filialer, 
herunder regler vedrørende de dokumenter 
og oplysninger, der kræves forelagt en 
kompetent myndighed. Medlemsstaterne 
sikrer som del af disse regler, at
onlineregistreringen kan foretages ved at 
indsende oplysninger eller dokumenter i 
elektronisk form, herunder elektroniske 
kopier af de i artikel 16a, stk. 4, nævnte 
dokumenter og oplysninger, eller ved at 
gøre brug af de oplysninger eller 
dokumenter, der tidligere er indberettet til 
et register.

2. Medlemsstaterne fastsætter detaljerede 
regler for onlineregistrering af filialer, 
herunder regler vedrørende de dokumenter 
og oplysninger, der kræves forelagt en 
kompetent myndighed. Medlemsstaterne 
sikrer som del af disse regler, at
procedurerne for registrering sikrer 
ansøgerens identitets og dokumenternes 
ægthed.

Or. en

Ændringsforslag 256
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Reglerne i stk. 2 skal som minimum 
omfatte følgende:

3. Bestemmelserne i artikel 13f, stk. 3-5, 
finder tilsvarende anvendelse.
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Or. en

Begrundelse

For fuldt ud at sikre offentlighedens tillid og virksomhedsregistres pålidelighed og forhindre 
misbrug såsom hvidvaskning af penge eller misbrug af virksomheder er det nødvendigt at 
foretage forebyggende kontroller gennem virksomhedernes samlede livscyklus, dvs. ikke kun 
for onlineregistreringen af virksomheder, men også i forbindelse med efterfølgende 
indberetning af dokumenter og oplysninger i deres levetid, herunder i forbindelse med 
etablering af filialer.

Ændringsforslag 257
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) proceduren, der sikrer ansøgerens rets-
og handleevne og vedkommendes 
bemyndigelse til at repræsentere selskabet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 258
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) måden, hvorpå identiteten på den eller 
de personer, der registrerer selskabet, 
eller deres repræsentanter kontrolleres.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 259
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Heidi Hautala

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne færdigbehandler en 
filials onlineregistrering inden for fem 
arbejdsdage efter at have modtaget alle de 
dokumenter og oplysninger, der kræves af 
en kompetent myndighed, eller, hvor det 
er relevant, af en person eller et organ, 
der i henhold til national ret er 
bemyndiget til at indgive en anmodning 
om registrering.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 260
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne færdigbehandler en 
filials onlineregistrering inden for fem 
arbejdsdage efter at have modtaget alle de 
dokumenter og oplysninger, der kræves af 
en kompetent myndighed, eller, hvor det 
er relevant, af en person eller et organ, 
der i henhold til national ret er 
bemyndiget til at indgive en anmodning 
om registrering.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 261
Evelyn Regner
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne færdigbehandler en 
filials onlineregistrering inden for fem
arbejdsdage efter at have modtaget alle de 
dokumenter og oplysninger, der kræves af 
en kompetent myndighed, eller, hvor det er 
relevant, af en person eller et organ, der i 
henhold til national ret er bemyndiget til at 
indgive en anmodning om registrering.

5. Medlemsstaterne færdigbehandler en 
filials onlineregistrering inden for 15
arbejdsdage efter at have modtaget alle de 
dokumenter og oplysninger, der kræves af 
en kompetent myndighed, eller, hvor det er 
relevant, af en person eller et organ, der i 
henhold til national ret er bemyndiget til at 
indgive en anmodning om registrering.

Or. en

Ændringsforslag 262
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne færdigbehandler en 
filials onlineregistrering inden for fem
arbejdsdage efter at have modtaget alle de 
dokumenter og oplysninger, der kræves af 
en kompetent myndighed, eller, hvor det er 
relevant, af en person eller et organ, der i 
henhold til national ret er bemyndiget til at 
indgive en anmodning om registrering.

5. Medlemsstaterne færdigbehandler en 
filials onlineregistrering inden for ti
arbejdsdage efter at have modtaget alle de 
dokumenter og oplysninger, der kræves af 
en kompetent myndighed, eller, hvor det er 
relevant, af en person eller et organ, der i 
henhold til national ret er bemyndiget til at 
indgive en anmodning om registrering.

Or. en

Ændringsforslag 263
Heidi Hautala

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne tillader kun 
onlineindberetning af dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 30 eller 
enhver ændring heraf, hvis Kommissionen 
har bekræftet, at den elektroniske 
identifikationsordning og 
informationssystemet opfylder de højeste 
sikkerhedsstandarder. Medlemsstaterne 
sikrer, at denne indberetning kun kan 
foretages online, uden at ansøgeren eller 
dennes repræsentant skal møde personligt 
op hos organet eller den kompetente
myndighed, der varetager 
onlineindberetning, hvis Kommissionen 
har bekræftet, at proceduren opfylder de 
højeste sikkerhedsstandarder for kontrol 
af dokumenters ægthed og for 
identifikation af de involverede personer,
dog med forbehold af artikel 13b, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 264
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 30 eller 
enhver ændring heraf kan indberettes 
online til registreret inden for den frist, 
som er fastsat ved lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor filialen er etableret. 
Medlemsstaterne sikrer, at denne 
indberetning fuldt ud kan foretages online, 
uden at ansøgeren eller dennes 
repræsentant skal møde personligt op hos
en kompetent myndighed eller en hvilken 

Medlemsstaterne tillader kun 
onlineindberetning af dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 30 eller 
enhver ændring heraf, hvis Kommissionen 
har bekræftet, at den elektroniske 
identifikationsordning og 
informationssystemet opfylder de højeste 
sikkerhedsstandarder. Medlemsstaterne 
sikrer, at denne indberetning kun kan 
foretages online, uden at ansøgeren eller 
dennes repræsentant skal møde personligt 
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som helst anden person eller et hvilket 
som helst andet organ, der varetager 
onlineindberetning, dog med forbehold af 
artikel 13b, stk. 4.

op hos organet eller den kompetente
myndighed, der varetager 
onlineindberetning, hvis Kommissionen 
har bekræftet, at proceduren opfylder de 
højeste sikkerhedsstandarder for kontrol 
af dokumenters ægthed og for 
identifikation af de involverede personer,
dog med forbehold af artikel 13b, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 265
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter og 
oplysninger som nævnt i artikel 30 eller 
enhver ændring heraf kan indberettes 
online til registreret inden for den frist, 
som er fastsat ved lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor filialen er etableret. 
Medlemsstaterne sikrer, at denne 
indberetning fuldt ud kan foretages online, 
uden at ansøgeren eller dennes 
repræsentant skal møde personligt op hos 
en kompetent myndighed eller en hvilken 
som helst anden person eller et hvilket som 
helst andet organ, der varetager, foretager 
eller yder bistand ved onlineindberetning, 
dog med forbehold af artikel 13b, stk. 4.
Krav i henhold til gældende national 
lovgivning om indberettede dokumenters 
eller oplysningers ægthed og rigtighed 
samt om, at de skal være officielt 
bekræftet, berøres ikke heraf.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaternes pligt til at give mulighed for onlineindberetning af 
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dokumenter og oplysninger vedrørende filialer ikke går ud over kvaliteten af de indberettede 
oplysninger, medlemsstaternes formelle krav og krav vedrørende dokumentation for ægthed.

Ændringsforslag 266
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 28b om onlineindberetning af dokumenter og oplysninger for filialer 
bør tilpasses til bestemmelserne om onlineindberetning af dokumenter og oplysninger i 
forbindelse med etablering af selskaber.

Ændringsforslag 267
Jytte Guteland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne fastlægger de 
nærmere bestemmelser om 
onlineindberetning af dokumenter og 
oplysninger. Artikel 28a, stk. 3 og 3a, 
finder tilsvarende anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Artikel 28a, stk. 3 og 3a (nyt) (som foreslået i ændringsforslag 21 i ordførerens udkast til 
betænkning), giver medlemsstaterne samme mulighed ved fuldt ud at gengive bestemmelserne 
vedrørende onlineregistrering af virksomheder. For så vidt angår indberetning af dokumenter 
og oplysninger om filialer nævner artikel 28b imidlertid ikke udtrykkeligt denne mulighed.

Ændringsforslag 268
Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne fastsætter 
detaljerede bestemmelser om 
onlineindberetning af dokumenter og 
oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 269
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28b – stk. 1b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1b. De nye regler i stk. 1a skal som 
minimum omfatte følgende:

a) procedurer, der skal sikre ansøgerens 
rets- og handleevne og vedkommendes 
bemyndigelse til at repræsentere selskabet

b) metoder til verificering af identiteten på 
den eller de personer, der registrerer 
selskabet, eller deres repræsentanter

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

Or. de

Ændringsforslag 270
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 28b – stk. 1c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. De nye regler i stk. 1a kan ligeledes 
omfatte følgende:

a) procedurer, der skal sikre lovligheden, 
gyldigheden og pålideligheden af de 
dokumenter og oplysninger, der er 
indberettet

b) procedurer, der fastsætter den rolle, 
som en notar eller en anden person, som 
har fået til opgave at indberette 
dokumenter og oplysninger i henhold til 
national lovgivning, spiller.

Or. de

Ændringsforslag 271
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Uanset første afsnit sætter medlemsstaterne 
de nødvendige love og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
artikel 16, stk. 5, og artikel 19, stk. 2, litra 
g), senest den ..... [OP please set the date = 
the last day of the month of 36 months 
after the date of entry into force].

Or. en

Ændringsforslag 272
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) behovet for og gennemførligheden af 
fuldstændig onlineregistrering for de 
selskabstyper, der er opført på listen i 
bilag I

udgår

Or. en

Ændringsforslag 273
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) behovet for og gennemførligheden af
fuldstændig onlineregistrering for de 
selskabstyper, der er opført på listen i bilag 
I

a) behovet for og gennemførligheden af 
onlineregistrering for de selskabstyper, der 
er opført på listen i bilag I

Or. en

Ændringsforslag 274
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behovet for og gennemførligheden af 
medlemsstaternes tilvejebringelse af 
skabeloner for alle typer af selskaber med 
begrænset ansvar og behovet for og 
gennemførligheden af tilvejebringelsen af 
en harmoniseret skabelon i hele Unionen, 
som anvendes af alle medlemsstater for de 
typer selskaber, der er opført på listen i 
bilag IIA

udgår

Or. en
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