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(Lovgivningsmæssige retsakter)

DIREKTIVER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/17/EU
af 13. juni 2012
om ændring af Rådets direktiv 89/666/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF
og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

(2)

Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989
om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en
medlemsstat af visse former for selskaber henhørende
under en anden stats retsregler (3) opstiller en fortegnelse
over dokumenter og oplysninger, som selskaberne skal
gøre tilgængelige i deres filials register. Registrene har
dog ikke nogen retlig forpligtelse til at udveksle data
vedrørende udenlandske filialer. Dette medfører retsusik
kerhed for tredjeparter, idet et selskabs filial fortsat vil
kunne operere, selv om selskabet er slettet i registret.

(3)

Operationer som f.eks. grænseoverskridende fusioner har
gjort dagligt samarbejde mellem selskabsregistre til en
nødvendighed. I henhold til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om
grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset
ansvar (4) skal registrene samarbejde på tværs af græn
serne. Der findes dog ikke etablerede kommunikations
kanaler, som kan fremskynde procedurerne, hjælpe med
at løse sprogproblemer og øge retssikkerheden.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af
16. september 2009 om samordning af de garantier, som
kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 54,
stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabs
deltagernes som tredjemands interesser, med det formål
at gøre disse garantier lige byrdefulde (5) sikrer bl.a., at
dokumenter og oplysninger i registret gøres tilgængelige i
papirform eller elektronisk form. Borgere og selskaber er
dog stadig nødt til at søge land for land i registret, især
fordi det nuværende frivillige samarbejde mellem regi
strene har vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 50,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de
nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Virksomheder ekspanderer i stigende omfang ud over
nationale grænser og udnytter de muligheder, det indre
marked byder på. Grænseoverskridende grupper og
mange omstruktureringer, f.eks. fusioner og spaltninger,
omfatter selskaber fra forskellige medlemsstater. Der er
derfor en stigende efterspørgsel efter adgang til oplys
ninger om selskaber i en grænseoverskridende sammen
hæng. Officielle oplysninger om selskaber er imidlertid
ikke altid umiddelbart tilgængelige på tværs af grænserne.

(1) EUT C 248 af 25.8.2011, s. 118.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 14.2.2012 (endnu ikke offentlig
gjort i EUT) og Rådets afgørelse af 10.5.2012.

(3) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36.
(4) EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1.
(5) EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11.
Titlen på direktiv 2009/101/EF er blevet justeret under hensyn til
omnummereringen af artiklerne i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, jf. Lissabontraktatens artikel 5. Den oprinde
lige henvisning var til traktatens artikel 48, stk.2.

L 156/2

(5)

DA

Den Europæiske Unions Tidende

I Kommissionens meddelelse om en akt for det indre
marked blev sammenkoblingen af centrale registre og
handels- og selskabsregistre identificeret som en
nødvendig foranstaltning til skabelse af et mere erhvervs
venligt retligt og skattemæssigt miljø. Sammenkoblingen
skulle bidrage til at fremme det europæiske erhvervslivs
konkurrenceevne ved at reducere de administrative
byrder og øge retssikkerheden og dermed bidrage til at
komme ud af den globale økonomiske og finansielle
krise, hvilket er et af de prioriterede mål i
Europa 2020-dagsordenen. Den skulle også forbedre
kommunikationen på tværs af grænserne mellem registre
gennem anvendelse af innovationerne inden for infor
mations- og kommunikationsteknologi.

(6)

I konklusionerne fra Rådets samling den 25. maj 2010
om sammenkobling af selskabsregistre blev det bekræftet,
at en bedre adgang til ajourførte og pålidelige oplys
ninger om selskaber vil kunne fremme større tillid til
markedet og være med til at sætte skub i opsvinget og
konkurrenceevnen for europæiske virksomheder.

(7)

Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af
7. september 2010 om sammenkobling af selskabsregi
stre (1), at projektets nyttevirkning med hensyn til den
videre integration af Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde kun kan udnyttes, hvis alle medlems
staterne deltager i netværket.

(8)

(9)

I henhold til den flerårige handlingsplan for 2009-2013
vedrørende europæisk e-justice (2) skal der udvikles en
europæisk e-justice-portal (»portalen«) som en europæisk
elektronisk kvikskranke for retsinformation, retslige og
administrative myndigheder, registre, databaser og andre
tjenester, og sammenkoblingen af centrale registre og
handels- og selskabsregistre anses for vigtig.

Adgangen på tværs af grænserne til forretningsoplys
ninger om selskaber og deres filialer oprettet i andre
medlemsstater kan kun forbedres, hvis alle medlemssta
terne muliggør, at elektronisk kommunikation kan finde
sted mellem registre, og overfører oplysninger til de
enkelte brugere på en standardiseret måde ved hjælp af
identisk indhold og interoperable teknologier i hele Unio
nen. Registrenes interoperabilitet bør sikres af medlems
staternes registre (»nationale registre«) ved hjælp af tjene
ster, der bør udgøre grænseflader til den europæiske
centrale platform (»platformen«). Platformen bør være et
centraliseret sæt it-redskaber, der integrerer tjenester og
bør danne en fælles grænseflade. Denne grænseflade bør
bruges af alle nationale registre. Platformen bør også yde
tjenester, der udgør en grænseflade til portalen, som
fungerer som europæisk elektronisk kvikskranke, og til

(1) EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 1.
(2) EUT C 75 af 31.3.2009, s. 1.
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de valgfrie adgangspunkter, som medlemsstaterne har
oprettet. Platformen bør kun betragtes som et instrument
til sammenkobling af registre og ikke som en særskilt
enhed, der har status som en juridisk person. På grundlag
af unikke identifikatorer bør platformen kunne formidle
oplysninger fra de enkelte medlemsstaters registre til
andre medlemsstaters kompetente registre i standardmed
delelsesformat (en elektronisk form for meddelelser, der
udveksles mellem it-systemer, som f.eks. xml) og på det
relevante sprog.

(10)

Formålet med dette direktiv er ikke at oprette en centra
liseret registerdatabase, der lagrer betydningsfulde oplys
ninger om selskaber. På tidspunktet for gennemførelsen
af systemet til sammenkobling af centrale registre og
handels- og selskabsregistre (»registersammenkoblings
systemet«), bør kun det sæt data, der er nødvendigt for,
at platformen fungerer korrekt, fastlægges. Omfanget af
disse data bør navnlig omfatte operationelle data,
ordbøger og ordlister. Det bør fastsættes under hensyn
tagen til behovet for at sikre en effektiv drift af register
sammenkoblingssystemet. Disse data bør bruges til at
gøre det muligt for platformen at udøve sine funktioner
og bør aldrig gøres offentligt tilgængelige i direkte form.
Desuden bør platformen hverken ændre indholdet af de
data om selskaber, der er lagret i de nationale registre,
eller de oplysninger om selskaber, der overføres gennem
registersammenkoblingssystemet.

(11)

Da målet med dette direktiv ikke er at harmonisere de
nationale systemer for centrale handels- og selskabsregi
stre, har medlemsstaterne ikke pligt til at ændre deres
interne registersystem, navnlig med hensyn til forvaltning
og lagring af data, gebyrer, brug og offentliggørelse af
oplysninger til nationale formål.

(12)

Inden for rammerne af dette direktiv vil portalen ved
hjælp af platformen behandle forespørgsler fra individu
elle brugere vedrørende de oplysninger om selskaber og
deres filialer oprettet i andre medlemsstater, der er lagret i
de nationale registre. Dette vil gøre det muligt at præsen
tere resultaterne af søgningerne på portalen, herunder de
forklarende beskrivelser på alle de af Unionens officielle
sprog, der angiver de tilgængelige oplysninger. For at øge
beskyttelsen af tredjeparter i andre medlemsstater bør
basisoplysninger om retsgyldigheden af dokumenter og
oplysninger, som er offentliggjort i medfør af medlems
staternes lovgivning i overensstemmelse med direktiv
2009/101/EF, være tilgængelige på portalen.

(13)

Det bør være muligt for medlemsstaterne at indføre et
eller flere valgfrie adgangspunkter, som kan have en
indflydelse på brugen og driften af platformen. Kommis
sionen bør derfor underrettes om deres oprettelse og om
alle væsentlige ændringer i driften heraf, navnlig deres
lukning. Sådan underretning bør på ingen måde
begrænse medlemsstaternes beføjelser med hensyn til
oprettelsen og driften af de valgfrie adgangspunkter.
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(14)

Selskaber og deres filialer i andre medlemsstater bør have
en unik identifikator, der gør en utvetydig identifikation
af dem mulig inden for Unionen. Denne identifikator er
bestemt til at blive anvendt til kommunikation mellem
registrene gennem registersammenkoblingssystemet;
selskaber og filialer bør derfor ikke være forpligtede til
at angive den unikke identifikator i de breve eller bestil
lingssedler, der er nævnt i direktiv 89/666/EØF og
2009/101/EF. De bør fortsat anvende deres nationale
registreringsnummer til deres egne kommunikationsfor
mål.

(15)

Det bør være muligt at etablere en klar forbindelse
mellem registret for et selskab og registrene for dets
filialer i andre medlemsstater, der består i udveksling af
oplysninger om indledning og afslutning af likvidationseller konkursbehandling i selskabet og om selskabets slet
ning fra registret, hvis dette får juridiske konsekvenser i
den medlemsstat, hvor selskabets register er. Selv om
medlemsstaterne bør kunne bestemme, hvilke procedurer
de vil anvende med hensyn til filialer registreret på deres
område, bør de som minimum sikre, at afviklede selska
bers filialer slettes i registret hurtigst muligt, i givet fald
efter likvidation af den pågældende filial. Denne forplig
telse bør ikke gælde for filialer af selskaber, der er blevet
slettet i registret, men som har en juridisk efterfølger,
f.eks. i forbindelse med enhver ændring i selskabets juri
diske form, en fusion eller spaltning eller en grænseover
skridende flytning af dets vedtægtsmæssige hjemsted.

(16)

Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på en filial, der
er oprettet i en medlemsstat af et selskab, som ikke
henhører under retsreglerne i en medlemsstat som
omhandlet i artikel 7 i direktiv 89/666/EØF.

(17)

Direktiv 2005/56/EF bør ændres for at sikre, at kommu
nikationen mellem registre finder sted gennem register
sammenkoblingssystemet.

(18)

Medlemsstaterne bør sikre, at alle ændringer af oplys
ninger indført i registrene vedrørende selskaber inde
bærer en ajourføring af disse oplysninger uden unødig
forsinkelse. Ajourføringen bør normalt offentliggøres
inden 21 dage efter modtagelsen af den fuldstændige
dokumentation vedrørende disse ændringer, herunder
lovlighedskontrollen i henhold til national lovgivning.
Denne tidsfrist på 21 dage bør forstås således, at
medlemsstaterne har pligt til at gøre en rimelig indsats
for at overholde den frist, der er fastsat i dette direktiv.
Den bør ikke finde anvendelse på de regnskabsdokumen
ter, som selskaber har pligt til at fremlægge for hvert
regnskabsår. Denne undtagelse er berettiget, fordi de
nationale registre er overbelastede i rapporteringsperio
derne. I henhold til de generelle retsprincipper, der er
fælles for alle medlemsstaterne, bør tidsfristen på 21
dage suspenderes i tilfælde af force majeure.

(19)

Skulle Kommissionen beslutte at lade en tredjepart
udvikle og/eller drive platformen, bør dette ske i
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overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget (1). Det bør sikres, at medlemsstaterne i passende
omfang inddrages i denne proces, ved at fastsætte
tekniske specifikationer med henblik på den offentlige
udbudsprocedure ved hjælp af gennemførelsesretsakter
vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 5 i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler
og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrol
lere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjel
ser (2).

(20)

Skulle Kommissionen beslutte at lade en tredjepart drive
platformen, bør der sikres kontinuitet i tjenesterne fra
registersammenkoblingssystemet og et passende offentligt
tilsyn med platformens funktion. Der bør ved hjælp af
gennemførelsesretsakter vedtaget efter undersøgelsespro
ceduren i artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011
vedtages nærmere regler for den operationelle drift af
platformen. Medlemsstaterne bør under alle omstændig
heder inddrages i hele systemets funktion gennem en
regelmæssig dialog mellem Kommissionen og medlems
staternes repræsentanter om spørgsmålene vedrørende
driften af registersammenkoblingssystemet og videre
udviklingen heraf.

(21)

Sammenkoblingen af centrale registre og handels- og
selskabsregistre nødvendiggør koordinering af nationale
systemer med forskellige tekniske karakteristika. Dette
indebærer vedtagelse af tekniske foranstaltninger og
specifikationer, der skal tage hensyn til forskelle mellem
registrene. For at sikre ensartede betingelser for gennem
førelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges
gennemførelsesbeføjelser til at behandle disse tekniske
og operationelle spørgsmål. Disse beføjelser bør udøves
i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

(22)

Dette direktiv bør ikke begrænse medlemsstaternes ret til
at opkræve gebyrer for adgang til oplysninger om
selskaber gennem registersammenkoblingssystemet, hvis
sådanne gebyrer kræves i henhold til national lovgivning.
Tekniske foranstaltninger og specifikationer for register
sammenkoblingssystemet bør derfor gøre det muligt at
indføre bestemmelser om betalinger. I denne henseende
bør dette direktiv ikke foregribe specifikke tekniske
løsninger, eftersom bestemmelserne om betalinger bør
fastsættes på det tidspunkt, hvor der vedtages gennem
førelsesretsakter, under hensyntagen til bredt tilgængelige
onlinebetalingsfaciliteter.

(23)

Det kunne være relevant for tredjelande fremover at have
mulighed for at deltage i registersammenkoblingssyste
met.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
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En rimelig løsning med hensyn til finansieringen af regi
stersammenkoblingssystemet indebærer, at både Unionen
og dens medlemsstater deltager i finansieringen af dette
system. Medlemsstaterne bør bære den finansielle byrde
forbundet med tilpasning af deres nationale registre til
systemet, mens de centrale elementer — platformen og
portalen, der fungerer som europæisk elektronisk kvik
skranke — bør finansieres over en relevant budgetpost
på Unionens almindelige budget. For at supplere visse
ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv bør befø
jelsen til at vedtage delegerede retsakter i overensstem
melse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så
vidt angår opkrævning af gebyrer for modtagelse af
selskabsoplysninger. Dette berører ikke de nationale regi
stres mulighed for at opkræve gebyrer, men det kan
medføre et ekstra gebyr til samfinansiering af platfor
mens vedligeholdelse og funktion. Det er navnlig vigtigt,
at Kommissionen gennemfører relevante høringer under
sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.
Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig,
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante
dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af
24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og om
fri udveksling af sådanne oplysninger (1) og Europa-Parla
mentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af
18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer
i forbindelse med behandling af personoplysninger i
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri
udveksling af sådanne oplysninger (2), finder anvendelse
på behandlingen af personoplysninger, herunder elektro
nisk fremsendelse af personoplysninger i medlemssta
terne. Enhver behandling af personoplysninger, som fore
tages af medlemsstaternes registre, Kommissionen og i
givet fald en tredjepart, der er involveret i platformens
drift, bør finde sted i overensstemmelse med disse rets
akter. De gennemførelsesretsakter, der skal vedtages i
forbindelse med registersammenkoblingssystemet, bør
om nødvendigt sikre en sådan overholdelse, navnlig
ved at fastsætte de relevante opgaver og ansvarsområder,
der påhviler alle de berørte deltagere, og de organisato
riske og tekniske regler, der gælder for dem.
Registersammenkoblingssystemet kræver, at medlemssta
terne foretager de nødvendige tilpasninger, der især
består i udvikling af en grænseflade, der forbinder de
enkelte registre med platformen, så systemet bliver opera
tionelt. Dette direktiv bør derfor fastsætte en udskudt
frist for medlemsstaternes gennemførelse og anvendelse
af bestemmelserne vedrørende dette systems tekniske
drift. Denne frist bør ligge efter Kommissionens
vedtagelse af alle gennemførelsesretsakterne vedrørende
de tekniske foranstaltninger og specifikationer for regi
stersammenkoblingssystemet. Tidsfristen for gennem
førelsen og anvendelsen af dette direktiv for så vidt
angår den tekniske drift af registersammenkoblings
systemet bør være tilstrækkelig til, at medlemsstaterne

(1) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(2) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
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kan gennemføre de nødvendige retlige og tekniske tilpas
ninger for at sikre, at dette system er fuldt operationelt
inden for en rimelig tidsramme.
(27)

Ifølge den fælles politiske erklæring af 28. september 2011
fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende
dokumenter (3), har medlemsstaterne forpligtet sig til i
begrundede tilfælde at lade meddelelsen af gennemførel
sesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter,
der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele
og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelses
instrumenter. Lovgiver finder fremsendelse af sådanne
dokumenter velbegrundet i forbindelse med nærværende
direktiv.

(28)

Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder
og overholder de principper, der er fastsat i Den Euro
pæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,
særlig artikel 8, hvori det fastsættes, at enhver har ret
til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den
pågældende.

(29)

Målene med dette direktiv, nemlig forbedring af
adgangen til selskabsoplysninger på tværs af grænserne,
sikring af, at ajourførte oplysninger opbevares i filialernes
registre, og eta-blering af klare kommunikationskanaler
mellem registre ved grænseoverskridende registreringer
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne
og kan derfor på grund af omfang og virkninger bedre
nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstalt
ninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf.
artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I over
ensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte
artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er
nødvendigt for at nå disse mål.

(30)

Direktiv 89/666/EØF, 2005/56/EF og 2009/101/EF bør
derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(31)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev
hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forord
ning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den 6. maj
2011 (4) —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1
Ændringer af direktiv 89/666/EØF
I direktiv 89/666/EØF foretages følgende ændringer:
1) I artikel 1 tilføjes følgende stykker:
»3.
De i artikel 2, stk. 1, omhandlede dokumenter og
oplysninger skal være offentligt tilgængelige gennem det
(3) EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.
(4) EUT C 220 af 26.7.2011, s. 1.
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system for sammenkobling af centrale registre og handelsog selskabsregistre, der er oprettet i henhold til artikel 4a,
stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF
af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som
kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 54, stk. 2,
nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes
som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse
garantier lige byrdefulde (*) (»registersammenkoblingssyste
met«). Artikel 3b og artikel 3c, stk. 1, i nævnte direktiv
finder tilsvarende anvendelse.
4.
Medlemsstaterne sikrer, at filialer har en unik identifi
kator, der gør en utvetydig identifikation af dem mulig i
kommunikationen mellem registre gennem registersammen
koblingssystemet. Denne unikke identifikator skal som
minimum indeholde elementer, der gør det muligt at iden
tificere registermedlemsstaten, det oprindelige nationale regi
ster og filialnummeret i dette register og eventuelt elementer,
der forhindrer identifikationsfejl.
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3) Følgende afdeling indsættes:
»AFDELING IIIA
DATABESKYTTELSE

Artikel 11a
Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med nærvæ
rende direktiv er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af person
oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (*).
___________
(*) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.«

Artikel 2
___________
(*) EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11.
Titlen på direktiv 2009/101/EF er blevet justeret under
hensyn til omnummereringen af artiklerne i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, jf. Lissabontrak
tatens artikel 5. Den oprindelige henvisning var til trak
tatens artikel 48, stk.2.«

Ændringer af direktiv 2005/56/EF
I direktiv 2005/56/EF foretages følgende ændringer:
1) Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
Registrering

2) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 5a
1.
Et selskabs register skal gennem registersammenkob
lingssystemet straks stille oplysninger til rådighed om indled
ning og afslutning af likvidations- eller konkursbehandling i
selskabet og om selskabets sletning fra registret, hvis dette
får juridiske konsekvenser i den medlemsstat, hvor selskabets
register er.
2.
En filials register skal gennem registersammenkoblings
systemet sikre, at oplysningerne, som omhandlet i stk. 1,
modtages hurtigst muligt.
3.
Udvekslingen af oplysninger, som omhandlet i stk. 1
og 2, skal være gebyrfri for registrene.
4.
Medlemsstaterne fastlægger den procedure, der skal
følges ved modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet
i stk. 1 og 2. Sådanne procedurer skal sikre, at filialer af
selskaber, der er blevet afviklet eller på anden måde slettet i
registret, ligeledes slettes af registret hurtigst muligt.
5.
Stk. 4, andet punktum, finder ikke anvendelse på
filialer af selskaber, der er blevet slettet i registret som
følge af en ændring i det pågældende selskabs juridiske
form, en fusion eller spaltning eller en grænseoverskridende
flytning af dets vedtægtsmæssige hjemsted.«

Lovgivningen i hver af de medlemsstater, som de fusione
rende selskaber var underlagt, fastlægger i overensstemmelse
med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de
garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens
artikel 54, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel
selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det
formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (*), for sit terri
toriums vedkommende de nærmere regler for offentliggø
relse af gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion
i det offentlige register, hvor hvert af disse selskaber er
forpligtet til at deponere sine akter.
Det register, hvor det selskab, der er resultatet af den grænse
overskridende fusion, er registreret, underretter gennem
systemet med sammenkobling af centrale registre og
handels- og selskabsregistre, der er oprettet i overensstem
melse med artikel 4a, stk. 2, i direktiv 2009/101/EF straks
det register, hvor hvert af disse selskaber var forpligtet til at
deponere sine akter, om, at den grænseoverskridende fusion
har fået virkning. Slettelsen i det gamle register foretages i
givet fald først ved modtagelse af denne underretning, men
ikke før.
___________
(*) EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11.
Titlen på direktiv 2009/101/EF er blevet justeret under
hensyn til omnummereringen af artiklerne i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, jf. Lissabontrak
tatens artikel 5. Den oprindelige henvisning var til trak
tatens artikel 48, stk.2.«
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2) Følgende artikel indsættes:
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3.
Kommissionen offentliggør disse oplysninger
portalen på alle Unionens officielle sprog.

på

»Artikel 17a
Artikel 3b

Databeskyttelse
Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med nærvæ
rende direktiv er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af person
oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (*).
___________
(*) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.«
Artikel 3
Ændringer af direktiv 2009/101/EF
I direktiv 2009/101/EF foretages følgende ændringer:
1) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 2a
1.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for at sikre, at enhver ændring i de dokumenter og oplys
ninger, der er omhandlet i artikel 2, indføres i det kompe
tente register, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, første
afsnit, og normalt offentliggøres i overensstemmelse med
artikel 3, stk. 3 og 5, inden 21 dage efter modtagelsen af
den fuldstændige dokumentation vedrørende ændringerne,
herunder i givet fald den lovlighedskontrol, der kræves i
henhold til national lovgivning for henlæggelse i aktmappen.
2.
Stk. 1 finder ikke anvendelse på de regnskabsdoku
menter, der er omhandlet i artikel 2, litra f).«
2) I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende afsnit:
»Medlemsstaterne sikrer, at selskaber har en unik identifika
tor, der gør en utvetydig identifikation af dem mulig i
kommunikationen mellem registre gennem systemet med
sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabs
registre (»registersammenkoblingssystemet«), jf. artikel 4a,
stk. 2. Denne unikke identifikator skal mindst indeholde
elementer, der gør det muligt at identificere registermedlems
staten, det oprindelige nationale register og selskabsnum
meret i dette register og eventuelt elementer, der forhindrer
identifikationsfejl.«
3) Følgende artikler indsættes:
»Artikel 3a
1.
Medlemsstaterne sikrer, at der stilles ajourførte oplys
ninger til rådighed, der forklarer de nationale retsregler, i
henhold til hvilke tredjeparter i overensstemmelse med
artikel 3, stk. 5, 6 og 7, kan påberåbe sig de oplysninger
og hver dokumenttype, der er nævnt i artikel 2.
2.
Medlemsstaterne tilvejebringer de krævede oplysninger
med henblik på offentliggørelse på den europæiske e-justiceportal (»portalen«) i overensstemmelse med portalens regler
og tekniske krav.

1.
Elektroniske kopier af de dokumenter og oplysninger,
der er omhandlet i artikel 2, skal ligeledes gøres offentligt
tilgængelige gennem registersammenkoblingssystemet.
2.
Medlemsstaterne sikrer, at de dokumenter og oplysnin
ger, der er omhandlet i artikel 2, er tilgængelige gennem
registersammenkoblingssystemet i standardmeddelelses
format og er tilgængelige elektronisk. Medlemsstaterne
sikrer ligeledes, at minimumssikkerhedsstandarder for data
overførsel overholdes.
3.
Kommissionen leverer en søgetjeneste på alle Unionens
officielle sprog til søgning på selskaber, der er registreret i
medlemsstaterne, med henblik på gennem portalen at stille
følgende til rådighed:
a) de dokumenter og oplysninger, som er omhandlet i
artikel 2
b) de forklarende beskrivelser, der findes på alle Unionens
officielle sprog, som angiver disse oplysninger og doku
menttyperne.
Artikel 3c
1.
De gebyrer, der opkræves for adgang til de dokumenter
og oplysninger, som er omhandlet i artikel 2, gennem regi
stersammenkoblingssystemet, må ikke overstige de dermed
forbundne administrative omkostninger.
2.
Medlemsstaterne sikrer gratis adgang til følgende oplys
ninger gennem registersammenkoblingssystemet:
a) selskabets navn og retlige form
b) selskabets hjemsted og den medlemsstat, hvor det er regi
streret, samt
c) selskabets registreringsnummer.
Foruden disse oplysninger kan medlemsstaterne vælge at
give gratis adgang til yderligere dokumenter og oplysninger.
Artikel 3d
1.
Et selskabs register skal gennem registersammenkob
lingssystemet straks stille oplysninger til rådighed om indled
ning og afslutning af likvidations- eller konkursbehandling i
selskabet og om selskabets sletning fra registret, hvis dette
får juridiske konsekvenser i den medlemsstat, hvor selskabets
register er.
2.
En filials register skal gennem registersammenkoblings
systemet sikre at oplysningerne, som omhandlet i stk. 1,
modtages hurtigst muligt.
3.
Udvekslingen af oplysninger, som omhandlet i stk. 1
og 2, skal være gebyrfri for registrene.«
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4) Følgende artikler indsættes:
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— sikkerheden og beskyttelsen af de data, der formidles og
udveksles via platformen

»Artikel 4a
1.
Der oprettes en europæisk central platform (»platfor
men«).

— koordineringen af forbindelserne mellem medlemssta
ternes registre og tredjeparten.

2.

Kommissionen fører tilsyn med platformens funktion.

Registersammenkoblingssystemet består af:

— medlemsstaternes registre
— platformen
— portalen, der fungerer som europæisk elektronisk kvik
skranke.
3.
Medlemsstaterne sikrer interoperabilitet mellem deres
registre i registersammenkoblingssystemet via platformen.
4.
Medlemsstaterne kan oprette valgfrie adgangspunkter
til registersammenkoblingssystemet. De underretter hurtigst
muligt Kommissionen om oprettelsen af sådanne adgangs
punkter og om alle væsentlige ændringer i driften heraf.
5.
Adgang til oplysninger fra registersammenkoblings
systemet sikres gennem portalen og gennem de valgfrie
adgangspunkter oprettet af medlemsstaterne.
6.
Oprettelsen af registersammenkoblingssystemet berører
ikke gældende bilaterale aftaler, der er indgået mellem
medlemsstater vedrørende udvekslingen af oplysninger om
selskaber.
Artikel 4b
1.
Kommissionen træffer afgørelse om at udvikle og/eller
drive platformen enten selv eller gennem en tredjepart.
Beslutter Kommissionen at udvikle og/eller drive platformen
gennem en tredjepart, sker valget af tredjepart og Kommis
sionens håndhævelse af aftalen med denne tredjepart i over
ensstemmelse med Rådets forordning (EU, Euratom) nr.
1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget (*).
2.
Beslutter Kommissionen at lade en tredjepart udvikle
platformen, fastlægger den ved hjælp af gennemførelsesrets
akter de tekniske specifikationer med henblik på udbudspro
ceduren samt varigheden af den aftale, der skal indgås med
tredjeparten.
3.
Beslutter Kommissionen at lade en tredjepart drive
platformen, vedtager den ved hjælp af gennemførelsesrets
akter de nærmere regler for den operationelle drift af plat
formen.
Den operationelle drift af platformen skal navnlig omfatte:
— tilsynet med platformens funktion

4.
Gennemførelsesretsakterne i stk. 2 og 3 vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 4e, stk. 2.
Artikel 4c
Ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtager Kommis
sionen følgende:
a) den tekniske specifikation, der præciserer de elektroniske
kommunikationsformer med henblik på sammenkob
lingen af registre
b) den tekniske specifikation for kommunikationsprotokol
lerne
c) de tekniske foranstaltninger, der sikrer informationstek
nologiske minimumssikkerhedsstandarder for kommuni
kation og formidling af oplysninger inden for register
sammenkoblingssystemet
d) den tekniske specifikation, der præciserer metoderne til
udveksling af oplysninger mellem selskabets register og
filialens register som omhandlet i artikel 3d i nærvæ
rende direktiv og artikel 5a i Rådets ellevte direktiv
89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed
vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse
former for selskaber henhørende under en anden stats
retsregler (**)
e) den detaljerede liste over data, der skal fremsendes med
henblik på udveksling af oplysninger mellem registre,
som omhandlet i artikel 3d i nærværende direktiv,
artikel 5a i direktiv 89/666/EØF og artikel 13 i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af
26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af
selskaber med begrænset ansvar (***)
f)

den tekniske specifikation, der præciserer strukturen for
standardmeddelelsesformatet med henblik på udveksling
af oplysninger mellem registrene, platformen og portalen

g) den tekniske specifikation, der definerer det sæt data, der
er nødvendigt for, at platformen kan udøve sine funk
tioner, og metoden for lagring, brug og beskyttelse af
sådanne data
h) den tekniske specifikation, der definerer strukturen og
anvendelsen af den unikke identifikator for kommunika
tionen mellem registre
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den specifikation, der definerer de tekniske driftsmetoder
for registersammenkoblingssystemet for så vidt angår
formidling og udveksling af oplysninger, og den specifi
kation, der definerer de informationsteknologiske tjene
ster, som platformen tilbyder, således at meddelelserne
gives på det relevante sprog
de harmoniserede kriterier for den søgetjeneste, som
portalen tilbyder

k) bestemmelser om betalinger under hensyntagen til de
tilgængelige betalingsfaciliteter som f.eks. onlinebeta
linger
l)

oplysningerne i de forklarende beskrivelser, der angiver
de oplysninger og dokumenttyper, der er omhandlet i
artikel 2

m) de tekniske betingelser for adgang til de tjenester, som
registersammenkoblingssystemet tilbyder
n) den procedure og de tekniske krav, der gælder for
forbindelsen mellem de valgfrie adgangspunkter og plat
formen.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelses
proceduren i artikel 4e, stk. 2.
Kommissionen vedtager disse gennemførelsesretsakter senest
den 7. juli 2015.

16.6.2012

6.
Hver medlemsstat dækker udgifterne til tilpasning af
sine nationale registre samt til vedligeholdelsen og funk
tionen heraf som følge af dette direktiv.
Artikel 4e
1.
Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et
udvalg, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de
generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne
skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelses
beføjelser (****).
2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i
forordning (EU) nr. 182/2011.
___________
(*) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(**) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 36.
(***) EUT L 310 af 25.11.2005, s. 1.
(****) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.«
5) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 7a
Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med nærvæ
rende direktiv er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af person
oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (*).
___________
(*) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.«

Artikel 4d
1.
Oprettelsen og den fremtidige udvikling af platformen
og de tilpasninger af portalen, der følger af dette direktiv,
finansieres over Unionens almindelige budget.
2.
Platformens vedligeholdelse og funktion finansieres
over Unionens almindelige budget og kan samfinansieres
ved hjælp af gebyrer for adgang til registersammenkoblings
systemet, der opkræves hos dets individuelle brugere. Dette
stykke berører på ingen måde gebyrer på nationalt plan.
3.
Ved hjælp af delegerede retsakter og i overensstem
melse med artikel 13a kan Kommissionen vedtage bestem
melser om, hvorvidt platformen skal samfinansieres via
opkrævning af gebyrer, og, i givet fald, hvilket beløb der
kan opkræves i gebyr fra individuelle brugere i henhold til
stk. 2.
4.
Gebyrer, der opkræves i henhold til stk. 2, berører ikke
gebyrer, som medlemsstaterne måtte opkræve for adgang til
dokumenter og oplysninger, som omhandlet i artikel 3c, stk.
1.
5.
Gebyrer, der opkræves i henhold til stk. 2, opkræves
ikke for adgang til de oplysninger, der er omhandlet i
artikel 3c, stk. 2, litra a), b) og c).

6) Følgende kapitel indsættes:
»KAPITEL 4A
DELEGEREDE RETSAKTER

Artikel 13a
1.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges
Kommissionen på de i denne artikel anførte betingelser.
2.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf.
artikel 4d, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset
periode.
3.
Den i artikel 4d, stk. 3, omhandlede delegation af
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parla
mentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer
delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågæl
dende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter
offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen.
Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der
allerede er i kraft.
4.
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt,
giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse
herom.
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5.
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4d,
stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre
måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet
og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse.
Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets
eller Rådets initiativ.«
Artikel 4
Rapport og regelmæssig dialog
1.
Kommissionen offentliggør senest fem år efter den ende
lige dato for anvendelsen af bestemmelserne i artikel 5, stk. 2,
en rapport om, hvordan registersammenkoblingssystemet funge
rer, især med hensyn til den tekniske drift og de finansielle
aspekter.

— artikel 13 i direktiv 2005/56/EF
— artikel 3, stk. 1, andet afsnit, artikel 3b, artikel 3c, artikel 3d,
samt artikel 4a, stk. 3-5, i direktiv 2009/101/EF.
Ved vedtagelsen af disse gennemførelsesretsakter offentliggør
Kommissionen den endelige dato for anvendelsen af de i dette
stykke nævnte bestemmelser i Den Europæiske Unions Tidende.
3.
De i stk. 1 nævnte foranstaltninger skal ved vedtagelsen
indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offent
liggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Retningslinjer for
henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
4.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 6

2.
Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag med henblik
på tilpasning af dette direktiv.
3.
Kommissionen og medlemsstaternes repræsentanter
mødes regelmæssigt for at drøfte spørgsmål vedrørende dette
direktiv i et passende forum.
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Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggø
relsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 7

Artikel 5

Adressater

Gennemførelse

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

1.
Medlemsstaterne vedtager, offentliggør og anvender de
nødvendige love og administrative bestemmelser for at efter
komme dette direktiv senest den 7. juli 2014.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. juni 2012.

2.
Uanset stk. 1 vedtager, offentliggør og gennemfører
medlemsstaterne senest to år efter vedtagelsen af de gennem
førelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 4c i direktiv
2009/101/EF, de nødvendige bestemmelser for at efterkomme:
— artikel 1, stk. 3 og 4, og artikel 5a i direktiv 89/666/EØF

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

M. SCHULZ

N. WAMMEN

Formand

Formand

