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Ændringsforslag  96 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2017/1132 af 14. juni 201741 

regulerer grænseoverskridende fusioner af 

selskaber med begrænset ansvar. Disse 

regler udgør en væsentlig milepæl i 

indsatsen for at forbedre det indre markeds 

funktion for selskaber og lette udøvelsen af 

etableringsfriheden. Evalueringen af disse 

regler viser imidlertid, at der er behov for 

ændringer af reglerne om 

grænseoverskridende fusioner. Der bør 

desuden fastsættes regler om 

grænseoverskridende omdannelser og 

spaltninger.  

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2017/1132 af 14. juni 201741 

regulerer grænseoverskridende fusioner af 

selskaber med begrænset ansvar. Disse 

regler udgør en væsentlig milepæl i 

indsatsen for at forbedre det indre markeds 

funktion for selskaber og lette udøvelsen af 

etableringsfriheden og sikrer samtidig en 

passende og forholdsmæssig beskyttelse af 

interessenter såsom arbejdstagere, 

kreditorer og mindretalsaktionærer. 

Evalueringen af disse regler viser 

imidlertid, at der er behov for ændringer af 

reglerne om grænseoverskridende fusioner. 

Der bør desuden fastsættes regler om 

grænseoverskridende omdannelser.  

_________________ _________________ 

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse 

aspekter af selskabsretten (kodificering) 

(EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46). 

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse 

aspekter af selskabsretten (kodificering) 

(EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46). 

Or. de 

 

Ændringsforslag  97 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2017/1132 af 14. juni 201741 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2017/1132 af 14. juni 201741 
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regulerer grænseoverskridende fusioner af 

selskaber med begrænset ansvar. Disse 

regler udgør en væsentlig milepæl i 

indsatsen for at forbedre det indre markeds 

funktion for selskaber og lette udøvelsen af 

etableringsfriheden. Evalueringen af disse 

regler viser imidlertid, at der er behov for 

ændringer af reglerne om 

grænseoverskridende fusioner. Der bør 

desuden fastsættes regler om 

grænseoverskridende omdannelser og 

spaltninger.  

regulerer grænseoverskridende fusioner af 

selskaber med begrænset ansvar. Disse 

regler udgør en væsentlig milepæl i 

indsatsen for at forbedre det indre markeds 

funktion for selskaber og lette udøvelsen af 

etableringsfriheden og tilbyder en 

minimumsbeskyttelse for en række 

berørte interessenter. Evalueringen af 

disse regler viser imidlertid, at der er behov 

for ændringer af reglerne om 

grænseoverskridende fusioner. Der bør 

desuden fastsættes regler om 

grænseoverskridende omdannelser og 

spaltninger.  

_________________ _________________ 

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse 

aspekter af selskabsretten (kodificering) 

(EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46). 

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse 

aspekter af selskabsretten (kodificering) 

(EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  98 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Etableringsfrihed er et af de 

grundlæggende principper i EU-retten. I 

henhold til artikel 49 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

("TEUF"), sammenholdt med artikel 54 i 

TEUF indebærer selskabernes 

etableringsfrihed bl.a. adgang til at oprette 

og lede sådanne selskaber på de vilkår, 

som er fastsat i etableringsmedlemsstatens 

lovgivning. I henhold til Domstolens 

retspraksis omfatter dette retten for et 

selskab, der er stiftet i overensstemmelse 

med en medlemsstats lovgivning, til at 

omdanne sig til et selskab, der henhører 

under en anden medlemsstats ret, for så 

(2) Etableringsfrihed er et af de 

grundlæggende principper i EU-retten. I 

henhold til artikel 49 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

("TEUF"), sammenholdt med artikel 54 i 

TEUF indebærer selskabernes 

etableringsfrihed bl.a. adgang til at oprette 

og lede sådanne selskaber på de vilkår, 

som er fastsat i etableringsmedlemsstatens 

lovgivning. I henhold til Domstolens 

retspraksis omfatter dette i høj grad retten 

for et selskab, der er stiftet i 

overensstemmelse med en medlemsstats 

lovgivning, til at omdanne sig til et selskab, 

der henhører under en anden medlemsstats 
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vidt som de betingelser, der er fastsat i 

denne anden medlemsstats lovgivning, og 

navnlig det kriterium, som sidstnævnte 

medlemsstat har fastsat med henblik på et 

selskabs tilknytning til dets nationale 

retsorden, overholdes.  

ret, for så vidt som de betingelser, der er 

fastsat i denne anden medlemsstats 

lovgivning, og navnlig det kriterium, som 

sidstnævnte medlemsstat har fastsat med 

henblik på et selskabs tilknytning til dets 

nationale retsorden, overholdes. Det er 

endvidere særlig vigtigt at tage højde for 

yderligere elementer som f.eks. 

tilstedeværelsen af kriterier for 

økonomisk substans for at undgå misbrug 

af denne grundlæggende frihed til 

svigagtige formål.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  99 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Mens konkurrencen på det indre 

marked og etableringsfriheden er centrale 

principper i EU, så er virksomheders 

frihed til at flytte deres hjemsted fra en 

medlemsstat til en anden baseret på en 

uønsket systemkonkurrence mellem 

medlemsstaterne, der næres af uensartede 

konkurrencevilkår med forskellige 

nationale bestemmelser inden for social- 

og skattepolitikken. Misbrug i forbindelse 

med omdannelser, fusioner eller 

spaltninger, hvor der er tale om et 

kunstigt arrangement eller social 

dumping, men også reduktion af 

skattemæssige forpligtelser eller 

underminering af arbejdstagernes sociale 

rettigheder, skal derfor undgås for at 

opfylde principperne i traktaten og 

overholde de europæiske værdier. 

Domstolens retspraksis vedrørende en 

meget omfattende ret til at foretage 

grænseoverskridende omdannelser er 

beklagelig, eftersom selskabernes 
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mulighed for at flytte deres hjemsted uden 

at flytte kerneaktiviteter har bidraget til 

manglende forståelse og antieuropæiske 

følelser hos medarbejdere og andre 

interessenter for så vidt angår denne 

problematiske form for konkurrence. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  100 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2b) Udviklingen i retning af et fælles 

konsolideret system for 

selskabsbeskatning på EU-niveau og 

sikringen af sociale minimumsstandarder 

i alle medlemsstater bør være en 

forudsætning for fælles regler om 

selskabsmobilitet med henblik på at bane 

vejen for fair konkurrence og lige 

konkurrencevilkår, som ikke er til ulempe 

for nogen medlemsstat eller interessent. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  101 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Fastlæggelsen af definitionen af den 

tilknytning, der afgør, hvilken national ret 

der finder anvendelse på et selskab, 

henhører i mangel af en samordning af EU-

retten i overensstemmelse med artikel 54 i 

(3) Fastlæggelsen af definitionen af den 

tilknytning, der afgør, hvilken national ret 

der finder anvendelse på et selskab, 

henhører i mangel af en samordning af EU-

retten i overensstemmelse med artikel 54 i 
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TEUF under hver medlemsstats 

kompetence. Artikel 54 i TEUF ligestiller 

et selskabs vedtægtsmæssige hjemsted, 

hovedkontor og hovedvirksomhed som 

værende en sådan tilknytning. Det fastslås 

i retspraksis42, at hvis den nye 

etableringsmedlemsstat, dvs. 

bestemmelsesmedlemsstaten, kun stiller 

krav om flytning af det vedtægtsmæssige 

hjemsted som tilknytningskriterium for 

oprettelsen af et selskab under dens 

nationale lovgivning, udelukker den 

omstændighed, at det kun er det 

vedtægtsmæssige hjemsted (og ikke 

hovedkontoret eller hovedvirksomheden) 

der flyttes, derfor ikke som sådan 

anvendelsen af etableringsfriheden i 

henhold til artikel 49 i TEUF. Valget af 

en bestemt selskabsform i forbindelse med 

grænseoverskridende fusioner, 

omdannelser eller spaltninger eller valget 

af en etableringsmedlemsstat er uløseligt 

forbundet med udøvelsen af 

etableringsfriheden, der er garanteret ved 

traktaten som en del af det indre marked. 

TEUF under hver medlemsstats 

kompetence. Artikel 54 i TEUF ligestiller 

et selskabs vedtægtsmæssige hjemsted, 

hovedkontor og hovedvirksomhed som 

værende en sådan tilknytning. Set i lyset af 

de uoverensstemmelser, der opstår pga. 

etableringsfriheden, og hvis der ikke 

findes lige vilkår i form af 

sammenhængende sociale og 

skattemæssige betingelser i 

medlemsstaterne, er det absolut 

nødvendigt at skabe en balance mellem 

selskabernes ret til fusioner, omdannelser 

eller spaltninger og andre principper i 

traktaterne. Grænseoverskridende 

omdannelser bør laves uafhængigt af, om 

virksomhederne flytter deres 

vedtægtsmæssige hjemsted sammen med 

deres faktisk hjemsted for at udøve en 

væsentlig del af deres økonomiske 

virksomhed i bestemmelsesmedlemsstaten. 

_________________  

42 Domstolens dom af 25. oktober 2017, 

Polbud — Wykonawstwo, C-106/16, 

ECLI:EU:C:2017:804, præmis 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  102 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Denne udvikling i retspraksis har åbnet 

op for nye muligheder for selskaber i det 

indre marked med henblik på at fremme 

økonomisk vækst, effektiv konkurrence og 

produktivitet. Målet om et indre marked 

(4) Denne udvikling i retspraksis har åbnet 

op for nye muligheder for selskaber i det 

indre marked med henblik på at fremme 

økonomisk vækst, effektiv konkurrence og 

produktivitet. Målet om et indre marked 
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uden indre grænser for selskaber skal 

samtidig ligeledes bringes i 

overensstemmelse med andre mål for 

europæisk integration såsom social 

beskyttelse (navnlig beskyttelsen af 

arbejdstagere, beskyttelsen af kreditorer og 

beskyttelsen af aktionærer). I mangel af 

harmoniserede regler, navnlig for 

grænseoverskridende omdannelser, 

forfølger medlemsstaterne disse mål på 

grundlag af en række vidt forskellige 

juridiske bestemmelser og en vidt 

forskellig administrativ praksis. Selv om 

selskaberne allerede kan fusionere på tværs 

af grænserne, støder de derfor på en række 

retlige og praktiske problemer, når de 

ønsker at foretage en grænseoverskridende 

omdannelse. I den nationale lovgivning i 

mange medlemsstater er der desuden 

fastsat en procedure for interne 

omdannelser, men ikke en tilsvarende 

procedure for grænseoverskridende 

omdannelser. 

uden indre grænser for selskaber skal 

samtidig ligeledes bringes i 

overensstemmelse med andre mål for 

europæisk integration såsom social 

beskyttelse (navnlig beskyttelsen af 

arbejdstagere, beskyttelsen af kreditorer og 

beskyttelsen af aktionærer) og bekæmpelse 

af aktiviteter, der skader Unionens 

finansielle interesser som f.eks. 

hvidvaskning af penge og 

skatteunddragelse. På tilsvarende måde 

har EU forpligtet sig til at respektere Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

Etableringsfriheden må ikke underminere 

andre værdier og grundlæggende 

principper, der sikres ved traktaten, som 

f.eks. fremme af et højt 

beskæftigelsesniveau og sikring af 

passende social beskyttelse (artikel 9), 

forbedring af leve- og arbejdsvilkårene, 

dialogen på arbejdsmarkedet mellem 

arbejdstagere og -givere, udviklingen af 

de menneskelige ressourcer, der skal 

muliggøre et varigt højt 

beskæftigelsesniveau og bekæmpe social 

udstødelse (artikel 151), eller bekæmpelse 

af svig og andre ulovlige aktiviteter, der 

skader Unionens finansielle interesser, 

(artikel 310). I mangel af harmoniserede 

regler, navnlig for grænseoverskridende 

omdannelser, forfølger medlemsstaterne 

disse mål på grundlag af en række vidt 

forskellige juridiske bestemmelser og en 

vidt forskellig administrativ praksis. Selv 

om selskaberne allerede kan fusionere på 

tværs af grænserne, støder de derfor på en 

række retlige og praktiske problemer, når 

de ønsker at foretage en 

grænseoverskridende omdannelse. I den 

nationale lovgivning i mange 

medlemsstater er der desuden fastsat en 

procedure for interne omdannelser, men 

ikke en tilsvarende procedure for 

grænseoverskridende omdannelser. 

Or. en 
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Ændringsforslag  103 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt at 

indføre proceduremæssige og materielle 

regler om grænseoverskridende 

omdannelser, hvilket vil bidrage til at 

fjerne hindringerne for 
etableringsfriheden og samtidig sikre en 

passende og forholdsmæssig beskyttelse af 

interessenter såsom arbejdstagere, 

kreditorer og mindretalsaktionærer. 

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt at 

indføre proceduremæssige og materielle 

regler om grænseoverskridende 

omdannelser, der vil forenkle 

etableringsfriheden og samtidig sikre en 

omfattende beskyttelse af interessenter 

såsom arbejdstagere, kreditorer og 

mindretalsaktionærer. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  104 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt at 

indføre proceduremæssige og materielle 

regler om grænseoverskridende 

omdannelser, hvilket vil bidrage til at 

fjerne hindringerne for etableringsfriheden 

og samtidig sikre en passende og 

forholdsmæssig beskyttelse af 

interessenter såsom arbejdstagere, 

kreditorer og mindretalsaktionærer. 

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt at 

indføre proceduremæssige og materielle 

regler om grænseoverskridende 

omdannelser, hvilket vil bidrage til at 

fjerne hindringerne for etableringsfriheden 

og samtidig sikre den nødvendige 

beskyttelse af interessenter såsom 

arbejdstagere, kreditorer og 

mindretalsaktionærer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  105 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 6 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Den nuværende opsplittede 

lovgivning i EU fører til juridisk 

usikkerhed og muligheder for misbrug 

med hensyn til skat og sociale 

forpligtelser eller arbejdstagernes, 

kreditorernes eller selskabsdeltagernes 

juridiske eller kontraktmæssige 

rettigheder. Det er derfor vigtigt for de 

kompetente myndigheder at kontrollere 

om grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner og spaltninger bliver brugt til at 

skabe kunstige arrangementer. I dette 

direktiv forstås ved et kunstigt 

arrangement enten et arrangement, der 

foretager et uretmæssigt indgreb i 

arbejdstagernes, selskabsdeltagernes eller 

interessenternes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder eller hindrer 

de skatteregler, der ellers ville gælde, i at 

finde anvendelse i overensstemmelse med 

deres hensigt, formål og ånd. Ved 

vurderingen af et kunstigt arrangement til 

skatteformål skal de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne tage 

hensyn til en række faktorer, der er 

omhandlet i Kommissionens henstilling af 

6. december 2012 (2012/772/EU) om 

"aggressiv skatteplanlægning". De 

kompetente myndigheder skal vurdere, om 

der er tale om et kunstigt arrangement for 

så vidt angår deres økonomiske substans. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  106 

Paul Tang 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Retten til at omdanne et eksisterende (7) Retten til at omdanne et eksisterende 
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selskab oprettet i en medlemsstat til et 

selskab, der er reguleret af en anden 

medlemsstat, kan i visse tilfælde 

misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers og 

mindretalsaktionærers rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip i 

EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende omdannelse til at 

skabe kunstige arrangementer, som har til 

formål at opnå uberettigede skattefordele 

eller foretage et uretmæssigt indgreb i 

arbejdstagernes, kreditorernes eller 

selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. For så vidt 

som det udgør en undtagelse fra en 

grundlæggende frihedsrettighed, skal 

bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 

og være baseret på en individuel vurdering 

af alle relevante omstændigheder. Der bør 

fastlægges en proceduremæssig og materiel 

ramme for medlemsstaternes skønsmargen, 

der giver dem mulighed for at anvende 

forskellige tilgange, hvor der samtidig 

stilles krav om strømlining af de nationale 

myndigheders foranstaltninger til 

bekæmpelse af misbrug i 

overensstemmelse med EU-retten.  

selskab oprettet i en medlemsstat til et 

selskab, der er reguleret af en anden 

medlemsstat, må under ingen 

omstændigheder misbruges, f.eks. til at 

omgå arbejdsstandarder, sociale 

sikringsydelser, skattemæssige 

forpligtelser, kreditorers og 

mindretalsaktionærers rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip i 

EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende omdannelse til at 

skabe kunstige arrangementer. Den 

procedure, der fastsættes i dette direktiv, 

har til formål at beskytte medlemsstaternes 

ret til efter eget skøn at pålægge selskaber 

selskabsskatter på overskud samt krav om 

medarbejderrepræsentation. 

Medlemsstaterne bør kunne blokere for 

omdannelser og fusioner i tilfælde, hvor 

disse ville udgøre kunstige 

arrangementer, som selskaber indgår i 

med den hensigt at undgå fremtidige 

forpligtelser som følge af nationale 

skatteregler og regler om 

medbestemmelse. Organet for 

arbejdstagerrepræsentation bør give sin 

tilladelse til en eventuel 

grænseoverskridende omdannelse eller 

fusion. Enhver undtagelse fra en 

grundlæggende ret eller en 

grundlæggende frihedsrettighed, skal 

bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 

og være baseret på en individuel vurdering 

af alle relevante omstændigheder. Der bør 

fastlægges en proceduremæssig og materiel 

ramme for medlemsstaternes skønsmargen, 

der giver dem mulighed for at anvende 

forskellige tilgange, hvor der samtidig 

stilles krav om strømlining af de nationale 

myndigheders foranstaltninger til 

bekæmpelse af misbrug i 

overensstemmelse med EU-retten.  

Or. en 
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Ændringsforslag  107 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Retten til at omdanne et eksisterende 

selskab oprettet i en medlemsstat til et 

selskab, der er reguleret af en anden 

medlemsstat, kan i visse tilfælde 

misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers og 

mindretalsaktionærers rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip i 

EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende omdannelse til at 

skabe kunstige arrangementer, som har til 

formål at opnå uberettigede skattefordele 

eller foretage et uretmæssigt indgreb i 

arbejdstagernes, kreditorernes eller 

selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. For så vidt 

som det udgør en undtagelse fra en 

grundlæggende frihedsrettighed, skal 

bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 

og være baseret på en individuel vurdering 

af alle relevante omstændigheder. Der bør 

fastlægges en proceduremæssig og materiel 

ramme for medlemsstaternes skønsmargen, 

der giver dem mulighed for at anvende 

forskellige tilgange, hvor der samtidig 

stilles krav om strømlining af de nationale 

myndigheders foranstaltninger til 

bekæmpelse af misbrug i 

overensstemmelse med EU-retten.  

(7) Retten til at omdanne et eksisterende 

selskab oprettet i en medlemsstat til et 

selskab, der er reguleret af en anden 

medlemsstat, kan i visse tilfælde 

misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers og 

mindretalsaktionærers rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip i 

EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende omdannelse til at 

skabe kunstige arrangementer, som har til 

formål at opnå uberettigede skattefordele 

eller foretage et uretmæssigt indgreb i 

arbejdstagernes, kreditorernes eller 

selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. Bekæmpelse 

af misbrug skal fortolkes strengt og være 

baseret på en individuel vurdering af alle 

relevante omstændigheder. Der bør 

fastlægges en proceduremæssig og materiel 

ramme for medlemsstaternes skønsmargen, 

der giver dem mulighed for at anvende 

forskellige tilgange, hvor der samtidig 

stilles krav om strømlining af de nationale 

myndigheders foranstaltninger til 

bekæmpelse af misbrug i 

overensstemmelse med EU-retten.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  108 

Martin Schirdewan 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Retten til at omdanne et eksisterende 

selskab oprettet i en medlemsstat til et 

selskab, der er reguleret af en anden 

medlemsstat, kan i visse tilfælde 

misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers og 

mindretalsaktionærers rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip i 

EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende omdannelse til at 

skabe kunstige arrangementer, som har til 

formål at opnå uberettigede skattefordele 

eller foretage et uretmæssigt indgreb i 

arbejdstagernes, kreditorernes eller 

selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. For så vidt 

som det udgør en undtagelse fra en 

grundlæggende frihedsrettighed, skal 

bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 

og være baseret på en individuel vurdering 

af alle relevante omstændigheder. Der bør 

fastlægges en proceduremæssig og materiel 

ramme for medlemsstaternes skønsmargen, 

der giver dem mulighed for at anvende 

forskellige tilgange, hvor der samtidig 

stilles krav om strømlining af de nationale 

myndigheders foranstaltninger til 

bekæmpelse af misbrug i 

overensstemmelse med EU-retten.  

(7) Retten til at omdanne et eksisterende 

selskab oprettet i en medlemsstat til et 

selskab, der er reguleret af en anden 

medlemsstat, kan i visse tilfælde 

misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers og 

mindretalsaktionærers rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip i 

EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende omdannelse til at 

skabe kunstige arrangementer. 

Medlemsstaterne skal have mulighed for 

at blokere for omdannelser og fusioner, 

der fører til kunstige arrangementer, som 

har til formål at undgå fremtidige 

forpligtelser, der er et resultat af nationale 

regler om beskatning og medbestemmelse. 

For så vidt som det udgør en undtagelse fra 

en grundlæggende frihedsrettighed, skal 

bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 

og være baseret på en individuel vurdering 

af alle relevante omstændigheder. Der bør 

fastlægges en proceduremæssig og materiel 

ramme for medlemsstaternes skønsmargen, 

der giver dem mulighed for at anvende 

forskellige tilgange, hvor der samtidig 

stilles krav om strømlining af de nationale 

myndigheders foranstaltninger til 

bekæmpelse af misbrug i 

overensstemmelse med EU-retten.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  109 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Retten til at omdanne et eksisterende 

selskab oprettet i en medlemsstat til et 

selskab, der er reguleret af en anden 

medlemsstat, kan i visse tilfælde 

misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers og 

mindretalsaktionærers rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip 

i EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende omdannelse til at 

skabe kunstige arrangementer, som har til 

formål at opnå uberettigede skattefordele 

eller foretage et uretmæssigt indgreb i 
arbejdstagernes, kreditorernes eller 

selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. For så vidt 

som det udgør en undtagelse fra en 

grundlæggende frihedsrettighed, skal 

bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 

og være baseret på en individuel 

vurdering af alle relevante 

omstændigheder. Der bør fastlægges en 

proceduremæssig og materiel ramme for 

medlemsstaternes skønsmargen, der giver 

dem mulighed for at anvende forskellige 

tilgange, hvor der samtidig stilles krav om 

strømlining af de nationale myndigheders 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

misbrug i overensstemmelse med EU-

retten.  

(7) Retten til at omdanne et eksisterende 

selskab oprettet i en medlemsstat til et 

selskab, der er reguleret af en anden 

medlemsstat, kan i visse tilfælde 

misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers og 

mindretalsaktionærers rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Med det formål, at der 

er mulighed for at bekæmpe et sådant 

misbrug på skatteområdet, er der under 

hensyntagen til Domstolens retspraksis 

vedrørende etableringsfrihed og OECD's 

BEPS-anbefalinger vedtaget regler til 

bekæmpelse af metoder til 

skatteundgåelse på EU-niveau som f.eks. 

direktivet (EU) 2016/1164 af 12. juni 2016 

om regler til bekæmpelse af metoder til 

skatteundgåelse, der direkte indvirker på 

det indre markeds funktion. I tilfælde af 

en grænseoverskridende omdannelse skal 

medlemsstaterne sørge for, at det selskab, 

der har planer om en sådan omdannelse, 

overholder disse forskrifter. For 

derudover at sørge for, at arbejdstagernes, 

kreditorernes eller selskabsdeltagernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder 

ikke undermineres, er det nødvendigt med 

yderligere passende og forholdsmæssige 

beskyttelsesforskrifter.  

Or. de 

Begrundelse 

Jf. begrundelse til ændringsforslag til artikel 86, litra c. 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) I betragtning af kompleksiteten af 

grænseoverskridende omdannelser og de 

mange forskellige berørte interesser er det 

hensigtsmæssigt at foretage en 

forudgående kontrol for at skabe 

retssikkerhed. Der bør i denne forbindelse 

indføres en struktureret og flerstrenget 

procedure, hvor de kompetente 

myndigheder i både oprindelses- og 

bestemmelsesmedlemsstaten sikrer, at en 

afgørelse om godkendelse af en 

grænseoverskridende omdannelse træffes 

på en retfærdig, objektiv og 

ikkediskriminerende måde på grundlag af 

alle relevante elementer og under 

hensyntagen til alle legitime interesser, 

navnlig beskyttelsen af arbejdstagere, 

selskabsdeltagere og kreditorer.  

(9) I betragtning af kompleksiteten af 

grænseoverskridende omdannelser og de 

mange forskellige berørte interesser er det 

hensigtsmæssigt at foretage en 

forudgående kontrol for at skabe 

retssikkerhed. Der bør i denne forbindelse 

indføres en struktureret og flerstrenget 

procedure, hvor de kompetente 

myndigheder i både oprindelses- og 

bestemmelsesmedlemsstaten sikrer, at en 

afgørelse om godkendelse af en 

grænseoverskridende omdannelse træffes 

på en retfærdig, objektiv og 

ikkediskriminerende måde på grundlag af 

alle relevante elementer og under 

hensyntagen til alle legitime interesser, 

navnlig beskyttelsen af arbejdstagere, 

selskabsdeltagere og kreditorer. Der bør 

også etableres procedurer for situationer, 

hvor der bliver adgang til yderligere 

oplysninger efter omdannelsen, som giver 

anledning til at tro, at omdannelsen har 

haft svigagtige formål for øje. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  111 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) For at gøre det muligt at tage hensyn 

til alle interessenternes legitime interesser i 

forbindelse med proceduren for en 

grænseoverskridende omdannelse, bør 

(10) For at gøre det muligt at tage hensyn 

til alle interessenternes legitime interesser i 

forbindelse med procedurerne for en 

grænseoverskridende omdannelse, bør 
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selskabet offentliggøre planen for den 

grænseoverskridende omdannelse med de 

vigtigste oplysninger om den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse, 

herunder den påtænkte nye selskabsform, 

stiftelsesoverenskomsten og den påtænkte 

tidsplan for omdannelsen. 

Selskabsdeltagere, kreditorer og 

arbejdstagere i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende omdannelse, bør 

informeres, således at de kan fremsætte 

bemærkninger til den påtænkte 

omdannelse.  

selskabet offentliggøre planen for den 

grænseoverskridende omdannelse med 

oplysninger om den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse som 

f.eks. den påtænkte nye selskabsform, 

baggrunden for omdannelsen, 
stiftelsesoverenskomsten og den påtænkte 

tidsplan for omdannelsen. 

Selskabsdeltagere, kreditorer og 

arbejdstagere i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende omdannelse, bør 

informeres, således at de kan fremsætte 

bemærkninger til den påtænkte 

omdannelse. Disse bemærkninger bør 

være offentligt tilgængelige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  112 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) For at gøre det muligt at tage hensyn 

til alle interessenternes legitime interesser i 

forbindelse med proceduren for en 

grænseoverskridende omdannelse, bør 

selskabet offentliggøre planen for den 

grænseoverskridende omdannelse med de 

vigtigste oplysninger om den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse, 

herunder den påtænkte nye selskabsform, 

stiftelsesoverenskomsten og den påtænkte 

tidsplan for omdannelsen. 

Selskabsdeltagere, kreditorer og 

arbejdstagere i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende omdannelse, bør 

informeres, således at de kan fremsætte 

bemærkninger til den påtænkte 

omdannelse.  

(10) For at gøre det muligt at tage hensyn 

til alle interessenternes legitime interesser i 

forbindelse med proceduren for en 

grænseoverskridende omdannelse, bør 

selskabet offentliggøre planen for den 

grænseoverskridende omdannelse med de 

vigtigste oplysninger om den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse, 

herunder den påtænkte nye selskabsform, 

stiftelsesoverenskomsten og den påtænkte 

tidsplan for omdannelsen. 

Selskabsdeltagere, kreditorer, 

fagforeninger og arbejdstagere i det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, bør 

informeres, således at de kan fremsætte 

bemærkninger til den påtænkte 

omdannelse.  

Or. de 
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Ændringsforslag  113 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Med henblik på at informere 

arbejdstagerne bør det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, udarbejde en rapport, hvori 

der redegøres for følgerne af den 

grænseoverskridende omdannelse for 

arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse for 

beskyttelsen af medarbejdernes job, for 

eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene og placeringen af 

selskabernes forretningssteder og for, 

hvordan de enkelte faktorer vedrører 

selskabets eventuelle datterselskaber. Dette 

krav bør imidlertid ikke gælde, hvis alle 

medarbejderne i selskabet er ansat i 

administrationsorganet. Forelæggelsen af 

rapporten bør ikke berøre de gældende 

informations- og høringsprocedurer, der er 

indført på nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/14/EF43 eller Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/38/EF44 . 

(12) Med henblik på at informere 

arbejdstagerne bør det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, udarbejde en rapport, hvori 

der redegøres for følgerne af den 

grænseoverskridende omdannelse for 

arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse for 

beskyttelsen af medarbejdernes job, for 

eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene og placeringen af 

selskabernes forretningssteder og for, 

hvordan de enkelte faktorer vedrører 

selskabets eventuelle datterselskaber. 

Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre 

de gældende informations- og 

høringsprocedurer, der er indført på 

nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/14/EF43 eller Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/38/EF44 . 

_________________ _________________ 

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/14/EF af 11. marts 2002 om 

indførelse af en generel ramme for 

information og høring af arbejdstagerne i 

Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 

23.3.2002, s. 29). 

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/14/EF af 11. marts 2002 om 

indførelse af en generel ramme for 

information og høring af arbejdstagerne i 

Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 

23.3.2002, s. 29). 

44 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse 

af europæiske samarbejdsudvalg eller en 

procedure i fællesskabsvirksomheder og 

fællesskabskoncerner med henblik på at 

44 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse 

af europæiske samarbejdsudvalg eller en 

procedure i fællesskabsvirksomheder og 

fællesskabskoncerner med henblik på at 
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informere og høre arbejdstagerne 

(omarbejdning) (EUT L 122 af 16.5.2009, 

s. 28). 

informere og høre arbejdstagerne 

(omarbejdning) (EUT L 122 af 16.5.2009, 

s. 28). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  114 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Med henblik på at informere 

arbejdstagerne bør det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, udarbejde en rapport, hvori 

der redegøres for følgerne af den 

grænseoverskridende omdannelse for 

arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse for 

beskyttelsen af medarbejdernes job, for 

eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene og placeringen af 

selskabernes forretningssteder og for, 

hvordan de enkelte faktorer vedrører 

selskabets eventuelle datterselskaber. Dette 

krav bør imidlertid ikke gælde, hvis alle 

medarbejderne i selskabet er ansat i 

administrationsorganet. Forelæggelsen af 

rapporten bør ikke berøre de gældende 

informations- og høringsprocedurer, der er 

indført på nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/14/EF43 eller Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/38/EF44 . 

(12) Med henblik på at informere 

arbejdstagerne bør det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, udarbejde en rapport, hvori 

der redegøres for følgerne af den 

grænseoverskridende omdannelse for 

arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse for 

beskyttelsen af medarbejdernes job, for 

eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene, herunder 

ændringer i lønninger og arbejdsforhold, 

og placeringen af selskabernes 

forretningssteder og for, hvordan de 

enkelte faktorer vedrører selskabets 

eventuelle datterselskaber. Dette krav bør 

imidlertid ikke gælde, hvis alle 

medarbejderne i selskabet er ansat i 

administrationsorganet. Forelæggelsen af 

rapporten bør ikke berøre de gældende 

informations- og høringsprocedurer, der er 

indført på nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/14/EF43 eller Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/38/EF44 . 

_________________ _________________ 

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/14/EF af 11. marts 2002 om 

indførelse af en generel ramme for 

information og høring af arbejdstagerne i 

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/14/EF af 11. marts 2002 om 

indførelse af en generel ramme for 

information og høring af arbejdstagerne i 
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Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 

23.3.2002, s. 29). 

Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 

23.3.2002, s. 29). 

44 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse 

af europæiske samarbejdsudvalg eller en 

procedure i fællesskabsvirksomheder og 

fællesskabskoncerner med henblik på at 

informere og høre arbejdstagerne 

(omarbejdning) (EUT L 122 af 16.5.2009, 

s. 28). 

44 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse 

af europæiske samarbejdsudvalg eller en 

procedure i fællesskabsvirksomheder og 

fællesskabskoncerner med henblik på at 

informere og høre arbejdstagerne 

(omarbejdning) (EUT L 122 af 16.5.2009, 

s. 28). 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  115 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Virksomheder, der er villige til at 

udnytte fordelene ved det indre marked 

fuldt ud ved at gennemføre 

grænseoverskridende omdannelser, skal 

til gengæld forpligte sig til et passende 

niveau af gennemsigtighed og god 

virksomhedsledelse. Offentlig land for 

land-rapportering er et effektivt og 

hensigtsmæssigt værktøj til at øge 

gennemsigtigheden af multinationale 

virksomheders aktiviteter og til at give 

borgerne mulighed for at vurdere deres 

indvirkning på realøkonomien. Det vil 

også forbedre aktionærernes muligheder 

for at evaluere de risici, som 

virksomheder tager, føre til 

investeringsstrategier baseret på nøjagtige 

oplysninger og styrke beslutningstageres 

mulighed for at vurdere effektiviteten og 

virkningen af de nationale lovgivninger. 

Der offentliggøres derfor en række 

finansielle oplysninger forud for den 

grænseoverskridende virksomhed. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  116 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at vurdere nøjagtigheden af 

oplysningerne i omdannelsesplanen og i 

rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte omdannelse 

udgør et kunstigt arrangement, bør der 

stilles krav om udarbejdelse af en 

uafhængig ekspertrapport for at vurdere 

den påtænkte grænseoverskridende 

omdannelse. For at sikre den sagkyndiges 

uafhængighed bør den sagkyndige udpeges 

af den kompetente myndighed på 

selskabets anmodning. I denne forbindelse 

bør den sagkyndiges rapport indeholde alle 

relevante oplysninger, således at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten kan træffe en 

kvalificeret beslutning om, hvorvidt den 

skal udstede attesten forud for 

omdannelsen. Den sagkyndige bør således 

have ret til at få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for at 

indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den sagkyndige bør 

anvende oplysninger, navnlig om 

nettoomsætning og resultat, antal 

medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af selskabet 

med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

(13) For at vurdere nøjagtigheden af 

oplysningerne i omdannelses- og 

fusionsplanen og i rapporterne til 

selskabsdeltagerne og medarbejderne og 

for at tilvejebringe faktuelle elementer, der 

er nødvendige for at vurdere, om den 

påtænkte omdannelse udgør et kunstigt 

arrangement, bør der stilles krav om 

udarbejdelse af en uafhængig 

ekspertrapport for at vurdere den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse og 

fusion. For at sikre den sagkyndiges 

uafhængighed bør den sagkyndige udpeges 

i fællesskab af den kompetente myndighed 

på selskabets anmodning og, hvis et sådant 

forefindes, det kompetente organ for 

selskabets arbejdstagerrepræsentation. I 

denne forbindelse bør den sagkyndiges 

rapport indeholde alle relevante 

oplysninger, således at den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten kan 

træffe en kvalificeret beslutning om, 

hvorvidt den skal udstede attesten forud for 

omdannelsen. Den sagkyndige bør således 

have ret til at få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for at 

indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den sagkyndige er 

endvidere forpligtet til at indhente 

bemærkninger og udtalelser fra 

skattemyndighederne, de sociale 

sikringsordninger, repræsentanter for 

selskabets medarbejdere eller, såfremt der 

ikke findes sådanne repræsentanter, fra 

medarbejderne selv og fra kreditorerne og 

selskabsdeltagerne. Den sagkyndige bør 
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sagkyndiges endelige rapport, der vil blive 

offentliggjort.  

anvende oplysninger, navnlig om 

nettoomsætning og resultat, antal 

medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af selskabet 

med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid overstreges med 

sort på vigtige steder, før de bliver 

offentliggjort som en del af den 

sagkyndiges endelige rapport.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  117 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at vurdere nøjagtigheden af 

oplysningerne i omdannelsesplanen og i 

rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte omdannelse 

udgør et kunstigt arrangement, bør der 

stilles krav om udarbejdelse af en 

uafhængig ekspertrapport for at vurdere 

den påtænkte grænseoverskridende 

omdannelse. For at sikre den sagkyndiges 

uafhængighed bør den sagkyndige udpeges 

af den kompetente myndighed på 

selskabets anmodning. I denne forbindelse 

bør den sagkyndiges rapport indeholde alle 

relevante oplysninger, således at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten kan træffe en 

kvalificeret beslutning om, hvorvidt den 

skal udstede attesten forud for 

omdannelsen. Den sagkyndige bør således 

have ret til at få adgang til alle relevante 

(13) For at vurdere nøjagtigheden af 

oplysningerne i omdannelsesplanen og i 

rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte omdannelse 

udgør et kunstigt arrangement, bør der 

stilles krav om udarbejdelse af en 

uafhængig ekspertrapport for at vurdere 

den påtænkte grænseoverskridende 

omdannelse. For at sikre den sagkyndiges 

uafhængighed bør den sagkyndige udpeges 

af den kompetente myndighed på 

selskabets anmodning. I denne forbindelse 

bør den sagkyndiges rapport indeholde alle 

relevante oplysninger, således at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten kan træffe en 

kvalificeret beslutning om, hvorvidt den 

skal udstede attesten forud for 

omdannelsen. Den sagkyndige bør således 

have ret til at få adgang til alle relevante 
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selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for at 

indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den sagkyndige bør 

anvende oplysninger, navnlig om 

nettoomsætning og resultat, antal 

medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af selskabet 

med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

sagkyndiges endelige rapport, der vil blive 

offentliggjort.  

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for at 

indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den sagkyndige bør 

anvende oplysninger, navnlig om 

nettoomsætning og resultat, antal 

medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af selskabet 

med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne.  

Or. pt 

 

Ændringsforslag  118 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at vurdere nøjagtigheden af 

oplysningerne i omdannelsesplanen og i 

rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte omdannelse 

udgør et kunstigt arrangement, bør der 

stilles krav om udarbejdelse af en 

uafhængig ekspertrapport for at vurdere 

den påtænkte grænseoverskridende 

omdannelse. For at sikre den sagkyndiges 

uafhængighed bør den sagkyndige udpeges 

af den kompetente myndighed på 

selskabets anmodning. I denne forbindelse 

bør den sagkyndiges rapport indeholde alle 

relevante oplysninger, således at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten kan træffe en 

kvalificeret beslutning om, hvorvidt den 

(13) For at vurdere nøjagtigheden af 

oplysningerne i omdannelsesplanen og i 

rapporten til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne bør der stilles krav om 

udarbejdelse af en uafhængig 

ekspertrapport for at vurdere den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse. For at 

sikre den sagkyndiges uafhængighed bør 

den sagkyndige udpeges af den kompetente 

myndighed på selskabets anmodning. I 

denne forbindelse bør den sagkyndiges 

rapport indeholde alle relevante 

oplysninger, således at den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten kan 

træffe en kvalificeret beslutning om, 

hvorvidt den skal udstede attesten forud for 

omdannelsen. Den sagkyndige bør således 

have ret til at få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 
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skal udstede attesten forud for 

omdannelsen. Den sagkyndige bør således 

have ret til at få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for at 

indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den sagkyndige bør 

anvende oplysninger, navnlig om 

nettoomsætning og resultat, antal 

medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af selskabet 

med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

sagkyndiges endelige rapport, der vil blive 

offentliggjort.  

at foretage enhver nødvendig kontrol for at 

indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den sagkyndige bør 

anvende oplysninger, navnlig om 

nettoomsætning og resultat, antal 

medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af selskabet 

med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

sagkyndiges endelige rapport, der vil blive 

offentliggjort.  

Or. de 

Begrundelse 

Jf. ændringsforslag til artikel 86, litra c, e og f. 

 

Ændringsforslag  119 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at vurdere nøjagtigheden af 

oplysningerne i omdannelsesplanen og i 

rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte omdannelse 

udgør et kunstigt arrangement, bør der 

stilles krav om udarbejdelse af en 

uafhængig ekspertrapport for at vurdere 

den påtænkte grænseoverskridende 

omdannelse. For at sikre den sagkyndiges 

(13) For at vurdere nøjagtigheden af 

oplysningerne i omdannelsesplanen og i 

rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte omdannelse 

udgør et kunstigt arrangement, bør der 

stilles krav om, at den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 

skal udarbejde en rapport for at vurdere 

den påtænkte grænseoverskridende 
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uafhængighed bør den sagkyndige 

udpeges af den kompetente myndighed på 

selskabets anmodning. I denne 

forbindelse bør den sagkyndiges rapport 
indeholde alle relevante oplysninger, 

således at den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten kan træffe en 

kvalificeret beslutning om, hvorvidt den 

skal udstede attesten forud for 

omdannelsen. Den sagkyndige bør således 

have ret til at få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for at 

indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den sagkyndige bør 

anvende oplysninger, navnlig om 

nettoomsætning og resultat, antal 

medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af selskabet 

med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

sagkyndiges endelige rapport, der vil blive 

offentliggjort.  

omdannelse. Rapporten bør indeholde alle 

relevante oplysninger, således at der kan 

træffes en kvalificeret beslutning om, 

hvorvidt den skal udstede attesten forud for 

omdannelsen. Den kompetente myndighed 

bør altid afholde et møde med 

repræsentanter for 

arbejdstagerorganisationer og have ret til 

at få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for at 

indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den kompetente 

myndighed bør anvende oplysninger, 

navnlig om nettoomsætning og resultat, 

antal medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af selskabet 

med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

kompetente myndigheds endelige rapport, 

der bør være offentligt tilgængelig.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  120 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Med henblik på at undgå 

uforholdsmæssigt store omkostninger og 

byrder for mindre virksomheder, der 

foretager grænseoverskridende 

omdannelser, bør mikrovirksomheder og 

små virksomheder som defineret i 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF45 

være fritaget for kravet om at udarbejde 

udgår 
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en uafhængig ekspertrapport. Disse 

virksomheder kan dog udarbejde en 

uafhængig ekspertrapport for at undgå 

omkostninger forbundet med retstvister 

med kreditorerne. 

_________________  

45 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. de 

 

Ændringsforslag  121 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Med henblik på at undgå 

uforholdsmæssigt store omkostninger og 

byrder for mindre virksomheder, der 

foretager grænseoverskridende 

omdannelser, bør mikrovirksomheder og 

små virksomheder som defineret i 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF45 

være fritaget for kravet om at udarbejde en 

uafhængig ekspertrapport. Disse 

virksomheder kan dog udarbejde en 

uafhængig ekspertrapport for at undgå 

omkostninger forbundet med retstvister 

med kreditorerne. 

(14) Med henblik på at undgå 

uforholdsmæssigt store omkostninger og 

byrder for mindre virksomheder, der 

foretager grænseoverskridende 

omdannelser, bør mikrovirksomheder og 

små virksomheder som defineret i 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF45 

være fritaget for kravet om undersøgelse 

ved den kompetente myndighed. Disse 

virksomheder kan dog foretage en sådan 

undersøgelse for at undgå omkostninger 

forbundet med retstvister med kreditorerne. 

_________________ _________________ 

45 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). 

45 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 
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Ændringsforslag  122 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Selskabsdeltagerne træffer beslutning 

om planens vedtagelse på 

generalforsamlingen på grundlag af 

omdannelsesplanen og rapporterne Det er 

vigtigt, at det krævede flertal er 

tilstrækkelig stort, således at det er en 

fælles beslutning. Selskabsdeltagerne bør 

desuden ligeledes have ret til at stemme 

om de nærmere regler for arbejdstagernes 

medbestemmelse, hvis de har forbeholdt 

sig ret hertil på generalforsamlingen. 

(15) Selskabsdeltagerne træffer beslutning 

om planens vedtagelse på 

generalforsamlingen på grundlag af 

omdannelsesplanen og rapporterne Det er 

vigtigt, at det krævede flertal er 

tilstrækkelig stort, således at det er en 

fælles beslutning.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  123 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Selskabsdeltagerne træffer 

beslutning om planens vedtagelse på 

generalforsamlingen på grundlag af 

omdannelsesplanen og rapporterne Det er 

vigtigt, at det krævede flertal er 

tilstrækkelig stort, således at det er en 

fælles beslutning. Selskabsdeltagerne bør 

desuden ligeledes have ret til at stemme om 

de nærmere regler for arbejdstagernes 

medbestemmelse, hvis de har forbeholdt 

sig ret hertil på generalforsamlingen. 

(15) Omdannelsesplanen på grundlag af 

omdannelsesplanen og rapporterne 

godkendes af selskabsdeltagernes 

generalforsamling og arbejdstagernes 

plenarforsamling. Det er vigtigt, at det 

krævede flertal er tilstrækkelig stort, 

således at det er en fælles beslutning. 

Selskabsdeltagerne bør desuden ligeledes 

have ret til at stemme om de nærmere 

regler for arbejdstagernes 

medbestemmelse, hvis de har forbeholdt 

sig ret hertil på generalforsamlingen. 

Or. pt 



 

AM\1162709DA.docx 27/79 PE627.752v01-00 

 DA 

 

Ændringsforslag  124 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Det er hensigtsmæssigt, at 

selskabsdeltagere, som har stemmeret og 

ikke har stemt for godkendelsen af 
omdannelsesplanen, og selskabsdeltagere 

uden stemmeret, som ikke havde 

mulighed for at give udtryk for deres 

holdning, har ret til at udtræde af 

selskabet. Disse selskabsdeltagere bør have 

mulighed for at udtræde af selskabet og 

modtage den kontante kompensation for 

deres aktier svarende til værdien heraf. De 

bør endvidere have ret til at anfægte 

beregningen og tilstrækkeligheden af den 

tilbudte kontante kompensation ved en 

domstol.  

(16) Selskabsdeltagere, som udtrykkeligt 

har gjort indsigelse mod 

omdannelsesplanen, har ret til at udtræde af 

selskabet. Disse selskabsdeltagere bør have 

mulighed for at udtræde af selskabet og 

modtage den kontante kompensation for 

deres aktier svarende til værdien heraf. 

Desuden bør selskabsdeltagere, der har 

afslået tilbuddet om kontant 

kompensation, fordi de mener, at 

kompensationen ikke er tilstrækkelig, 
have ret til at anfægte beregningen og 

tilstrækkeligheden af den tilbudte kontante 

kompensation ved en domstol.  

Or. de 

Begrundelse 

Det er hensigtsmæssigt at begrænse retten til de selskabsdeltagere, der udtrykkeligt har gjort 

indsigelse mod omdannelsesplanen. Det er desuden tvivlsomt, hvorfor en selskabsdeltager, 

der har taget imod tilbuddet om kontant kompensation, kan anmode om en domstolsprøvelse, 

selv om den pågældende selskabsdeltager forlader selskabet efter at have accepteret 

tilbuddet. 

 

Ændringsforslag  125 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Det er hensigtsmæssigt, at 

selskabsdeltagere, som har stemmeret og 

ikke har stemt for godkendelsen af 

(16) Det er hensigtsmæssigt, at 

selskabsdeltagere, som har stemmeret og 

ikke har stemt for godkendelsen af 
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omdannelsesplanen, og selskabsdeltagere 

uden stemmeret, som ikke havde mulighed 

for at give udtryk for deres holdning, har 

ret til at udtræde af selskabet. Disse 

selskabsdeltagere bør have mulighed for at 

udtræde af selskabet og modtage den 

kontante kompensation for deres aktier 

svarende til værdien heraf. De bør 

endvidere have ret til at anfægte 

beregningen og tilstrækkeligheden af den 

tilbudte kontante kompensation ved en 

domstol.  

omdannelsesplanen, og selskabsdeltagere 

uden stemmeret, som ikke havde mulighed 

for at give udtryk for deres holdning, har 

ret til at udtræde af selskabet. Disse 

selskabsdeltagere bør have mulighed for at 

udtræde af selskabet og modtage den 

kontante kompensation for deres aktier 

svarende til værdien heraf. De bør 

endvidere have ret til at anfægte 

beregningen og tilstrækkeligheden af den 

tilbudte kontante kompensation ved en 

domstol eller i en voldgiftssag.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  126 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at sikre en passende beskyttelse af 

kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den 

beskyttelse, der tilbydes af selskabet i 

planen for den grænseoverskridende 

omdannelse, kan kreditorerne anmode den 

kompetente retslige eller administrative 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten om 

hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger. For at lette 

vurderingen af skaden bør der fastsættes 

visse formodninger om, at kreditorerne 

ikke lider tab som følge af en 

grænseoverskridende omdannelse, hvis 

risikoen for kreditortab er meget lille. Der 

bør opstå en formodning, hvis det i en 

uafhængig ekspertrapport konkluderes, at 

der ikke er nogen rimelig sandsynlighed 

for, at kreditorerne vil lide tab, eller hvis 

kreditorerne tilbydes en ret til betaling, 

enten fra det omdannede selskab eller fra 

en tredjemandsgarant, som svarer til 

værdien af deres oprindelige krav, som kan 

indbringes i samme jurisdiktion som det 

(18) For at sikre en passende beskyttelse af 

kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den 

beskyttelse, der tilbydes af selskabet i 

planen for den grænseoverskridende 

omdannelse, kan kreditorerne anmode den 

kompetente retslige eller administrative 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten om 

hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger. For at lette 

vurderingen af skaden bør der fastsættes 

visse formodninger om, at kreditorerne 

ikke lider tab som følge af en 

grænseoverskridende omdannelse, hvis 

risikoen for kreditortab er meget lille. Der 

bør opstå en formodning, hvis kreditorerne 

tilbydes en ret til betaling, enten fra det 

omdannede selskab eller fra en 

tredjemandsgarant, som svarer til værdien 

af det oprindelige krav, som kan indbringes 

i samme jurisdiktion som det oprindelige 

krav. Kreditorbeskyttelsen i henhold til 

dette direktiv bør ikke berøre national 

lovgivning i oprindelsesmedlemsstaten 
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oprindelige krav. Kreditorbeskyttelsen i 

henhold til dette direktiv bør ikke berøre 

national lovgivning i 

oprindelsesmedlemsstaten vedrørende 

betalinger til offentlige organer, herunder 

af skatter eller bidrag til sociale 

sikringsordninger.  

vedrørende betalinger til offentlige 

organer, herunder af skatter eller bidrag til 

sociale sikringsordninger.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  127 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For at sikre, at arbejdstagernes 

medbestemmelsesret ikke indskrænkes 

uretmæssigt som følge af den 

grænseoverskridende omdannelse, hvis det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, er 

omfattet af regler om medbestemmelse i 

oprindelsesmedlemsstaten, bør selskabet 

være forpligtet til at antage en retlig form, 

der giver mulighed for at udøve 

medbestemmelsesret, herunder gennem 

medarbejderrepræsentanternes deltagelse i 

selskabets relevante ledelses- eller 

tilsynsorgan i bestemmelsesmedlemsstaten. 

I så fald bør der derudover indledes reelle 

forhandlinger mellem selskabet og 

medarbejderne i overensstemmelse med 

den procedure, der er fastsat i direktiv 

2001/86/EF, for at finde en mindelig 

løsning, der forener selskabets ret til at 

foretage en grænseoverskridende 

omdannelse med arbejdstagernes 

medbestemmelsesret. Som et resultat af 

disse forhandlinger bør enten en særlig og 

aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået 

en aftale, de almindelige regler i henhold 

til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde 

tilsvarende anvendelse. For at sikre 

(19) For at sikre, at arbejdstagernes 

medbestemmelsesret ikke indskrænkes 

uretmæssigt som følge af den 

grænseoverskridende omdannelse, hvis det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, er 

omfattet af regler om medbestemmelse i 

oprindelsesmedlemsstaten, bør selskabet 

være forpligtet til at antage en retlig form, 

der giver mulighed for at udøve en 

ækvivalent medbestemmelsesret, herunder 

gennem medarbejderrepræsentanternes 

deltagelse i selskabets relevante ledelses- 

eller tilsynsorgan i 

bestemmelsesmedlemsstaten. I så fald bør 

der derudover indledes reelle forhandlinger 

mellem selskabet og medarbejderne i god 

tid inden omdannelsen i 
overensstemmelse med den procedure, der 

er fastsat i direktiv 2001/86/EF, for at finde 

en mindelig løsning, der forener selskabets 

ret til at foretage en grænseoverskridende 

omdannelse med arbejdstagernes 

medbestemmelsesret. Som et resultat af 

disse forhandlinger bør enten en særlig og 

aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået 

en aftale, de almindelige regler i henhold 

til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde 
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gennemførelsen af den aftalte løsning eller 

anvendelsen af disse almindelige regler bør 

selskabet ikke have mulighed for at 

ophæve medbestemmelsesretten gennem 

en efterfølgende intern eller 

grænseoverskridende omdannelse, fusion 

eller spaltning i de første tre år.  

tilsvarende anvendelse. For at sikre 

gennemførelsen af den aftalte løsning eller 

anvendelsen af disse almindelige regler bør 

selskabet ikke have mulighed for at 

ophæve medbestemmelsesretten gennem 

en efterfølgende intern eller 

grænseoverskridende omdannelse, fusion 

eller spaltning i de første ti år.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  128 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For at sikre, at arbejdstagernes 

medbestemmelsesret ikke indskrænkes 

uretmæssigt som følge af den 

grænseoverskridende omdannelse, hvis det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, er 

omfattet af regler om medbestemmelse i 

oprindelsesmedlemsstaten, bør selskabet 

være forpligtet til at antage en retlig form, 

der giver mulighed for at udøve 

medbestemmelsesret, herunder gennem 

medarbejderrepræsentanternes deltagelse i 

selskabets relevante ledelses- eller 

tilsynsorgan i bestemmelsesmedlemsstaten. 

I så fald bør der derudover indledes reelle 

forhandlinger mellem selskabet og 

medarbejderne i overensstemmelse med 

den procedure, der er fastsat i direktiv 

2001/86/EF, for at finde en mindelig 

løsning, der forener selskabets ret til at 

foretage en grænseoverskridende 

omdannelse med arbejdstagernes 

medbestemmelsesret. Som et resultat af 

disse forhandlinger bør enten en særlig og 

aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået 

en aftale, de almindelige regler i henhold 

til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde 

tilsvarende anvendelse. For at sikre 

(19) For at sikre, at arbejdstagernes 

medbestemmelsesret ikke indskrænkes 

uretmæssigt som følge af den 

grænseoverskridende omdannelse, hvis det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, er 

omfattet af regler om medbestemmelse i 

oprindelsesmedlemsstaten, bør selskabet 

være forpligtet til at antage en retlig form, 

der giver mulighed for at udøve 

medbestemmelsesret, herunder gennem 

medarbejderrepræsentanternes deltagelse i 

selskabets relevante ledelses- eller 

tilsynsorgan i bestemmelsesmedlemsstaten. 

I så fald bør der derudover indledes reelle 

forhandlinger mellem selskabet og 

medarbejderne i overensstemmelse med 

den procedure, der er fastsat i direktiv 

2001/86/EF, for at finde en mindelig 

løsning, der forener selskabets ret til at 

foretage en grænseoverskridende 

omdannelse med arbejdstagernes 

medbestemmelsesret. Som et resultat af 

disse forhandlinger bør enten en særlig og 

aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået 

en aftale, de almindelige regler i henhold 

til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde 

tilsvarende anvendelse. For at sikre 
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gennemførelsen af den aftalte løsning eller 

anvendelsen af disse almindelige regler bør 

selskabet ikke have mulighed for at 

ophæve medbestemmelsesretten gennem 

en efterfølgende intern eller 

grænseoverskridende omdannelse, fusion 

eller spaltning i de første tre år.  

gennemførelsen af den aftalte løsning eller 

anvendelsen af disse almindelige regler bør 

selskabet ikke have mulighed for at 

ophæve medbestemmelsesretten gennem 

en efterfølgende intern eller 

grænseoverskridende omdannelse, fusion 

eller spaltning i de første ti år.  

Or. pt 

 

Ændringsforslag  129 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at forebygge omgåelse af 

arbejdstagernes medbestemmelsesret 

gennem en grænseoverskridende 

omdannelse bør det selskab, der foretager 

en omdannelse, og som er registreret i den 

medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes 

medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 

en grænseoverskridende omdannelse uden 

først at indlede forhandlinger med 

medarbejderne eller deres repræsentanter, 

når det gennemsnitlige antal ansatte i det 

pågældende selskab svarer til fire 

femtedele af den nationale tærskel for 

udløsning af denne medbestemmelse.  

(20) For at forebygge omgåelse af 

arbejdstagernes medbestemmelsesret 

gennem en grænseoverskridende 

omdannelse bør det selskab, der foretager 

en omdannelse, og som er registreret i den 

medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes 

medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 

en grænseoverskridende omdannelse uden 

medarbejdernes godkendelse.  

Or. pt 

 

Ændringsforslag  130 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at forebygge omgåelse af 

arbejdstagernes medbestemmelsesret 

gennem en grænseoverskridende 

(20) For at forebygge omgåelse af 

arbejdstagernes medbestemmelsesret 

gennem en grænseoverskridende 
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omdannelse bør det selskab, der foretager 

en omdannelse, og som er registreret i den 

medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes 

medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 

en grænseoverskridende omdannelse uden 

først at indlede forhandlinger med 

medarbejderne eller deres repræsentanter, 

når det gennemsnitlige antal ansatte i det 

pågældende selskab svarer til fire 

femtedele af den nationale tærskel for 

udløsning af denne medbestemmelse.  

omdannelse bør det selskab, der foretager 

en omdannelse, og som er registreret i den 

medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes 

medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 

en grænseoverskridende omdannelse uden 

først at indlede forhandlinger med 

medarbejderne eller deres repræsentanter, 

når det pågældende selskab har et 

gennemsnitligt antal ansatte på over 500.  

Or. de 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at skabe sammenhæng: Tærskelværdien på 500 arbejdstagere, som også er 

fastsat i reglerne vedrørende grænseoverskridende fusioner, navnlig artikel 133, har bevist sit 

værd i praksis og bør derfor gælde konsistent for alle omstruktureringsforanstaltninger i hele 

EU. 

 

Ændringsforslag  131 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at forebygge omgåelse af 

arbejdstagernes medbestemmelsesret 

gennem en grænseoverskridende 

omdannelse bør det selskab, der foretager 

en omdannelse, og som er registreret i den 

medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes 

medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 

en grænseoverskridende omdannelse uden 

først at indlede forhandlinger med 

medarbejderne eller deres repræsentanter, 

når det gennemsnitlige antal ansatte i det 

pågældende selskab svarer til fire 

femtedele af den nationale tærskel for 

udløsning af denne medbestemmelse.  

(20) For at forebygge omgåelse af 

arbejdstagernes medbestemmelsesret 

gennem en grænseoverskridende 

omdannelse bør det selskab, der foretager 

en omdannelse, og som er registreret i den 

medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes 

medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 

en grænseoverskridende omdannelse uden 

først at indlede forhandlinger med 

medarbejderne eller deres repræsentanter, 

når det gennemsnitlige antal ansatte i det 

pågældende selskab svarer til mindst fire 

femtedele af den nationale tærskel for 

udløsning af denne medbestemmelse.  

Or. en 
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Ændringsforslag  132 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) For at sikre en korrekt fordeling af 

opgaverne mellem medlemsstaterne og en 

effektiv forudgående kontrol af 

grænseoverskridende omdannelser bør 

både oprindelses- og 

bestemmelsesmedlemsstaten udpege de 

relevante kompetente myndigheder. De 

kompetente myndigheder i 

oprindelsesmedlemsstaten bør navnlig have 

beføjelse til at udstede en attest forud for 

omdannelsen, og de kompetente 

myndigheder i 

bestemmelsesmedlemsstaten bør ikke 

kunne gennemføre proceduren for den 

grænseoverskridende omdannelse uden 

denne attest.  

(21) For at sikre en korrekt fordeling af 

opgaverne mellem medlemsstaterne og en 

effektiv forudgående kontrol af 

grænseoverskridende omdannelser bør 

både oprindelses- og 

bestemmelsesmedlemsstaten udpege de 

relevante kompetente myndigheder. De 

kompetente myndigheder i 

oprindelsesmedlemsstaten bør navnlig have 

beføjelse til at udstede en attest forud for 

omdannelsen, og de kompetente 

myndigheder i 

bestemmelsesmedlemsstaten bør ikke 

kunne gennemføre proceduren for den 

grænseoverskridende omdannelse uden 

denne attest. Kommissionen udarbejder og 

offentliggør en liste over de kompetente 

nationale myndigheder i medlemsstaterne. 

Det forventes, at de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne 

samarbejder med hinanden i forbindelse 

med disse grænseoverskridende 

omdannelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  133 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Oprindelsesmedlemsstatens udstedelse 

af attesten forud for omdannelsen bør 

(22) Oprindelsesmedlemsstatens udstedelse 

af attesten forud for omdannelsen bør 
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kontrolleres for at sikre lovligheden af den 

grænseoverskridende omdannelse af 

selskabet. Den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten bør træffe 

afgørelse om spørgsmålet om udstedelse af 

attesten forud for omdannelsen senest en 

måned efter selskabets ansøgning, 

medmindre den nærer alvorlig bekymring 

for, at der er tale om et kunstigt 

arrangement, som har til formål at opnå 

uberettigede skattefordele eller foretage et 

uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, 

kreditorernes eller selskabsdeltagernes 

juridiske eller kontraktmæssige 

rettigheder. I så fald bør den kompetente 

myndighed foretage en tilbundsgående 

vurdering. Denne tilbundsgående 

vurdering bør dog ikke foretages 

systematisk, men fra sag til sag, når der er 

alvorlig bekymring for, at der er tale om et 

kunstigt arrangement. Ved vurderingen 

bør de kompetente myndigheder som 

minimum tage hensyn til en række 

faktorer, der er omhandlet i dette direktiv, 

som imidlertid kun bør betragtes som 

vejledende faktorer i den samlede 

vurdering og ikke bør betragtes isoleret. 

For at undgå at bebyrde selskaberne med 

en alt for langsommelig procedure bør 

denne tilbundsgående vurdering under 

alle omstændigheder afsluttes senest to 

måneder efter meddelelsen til selskabet 

om, at der vil blive foretaget en 

tilbundsgående vurdering.  

kontrolleres for at sikre lovligheden af den 

grænseoverskridende omdannelse af 

selskabet. Den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten bør træffe 

afgørelse om spørgsmålet om udstedelse af 

attesten forud for omdannelsen senest en 

måned efter selskabets ansøgning.  

Or. de 

Begrundelse 

Jf. ændringsforslaget til artikel 86, litra c. 

 

Ændringsforslag  134 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 



 

AM\1162709DA.docx 35/79 PE627.752v01-00 

 DA 

Betragtning 22 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Oprindelsesmedlemsstatens udstedelse 

af attesten forud for omdannelsen bør 

kontrolleres for at sikre lovligheden af den 

grænseoverskridende omdannelse af 

selskabet. Den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten bør træffe 

afgørelse om spørgsmålet om udstedelse af 

attesten forud for omdannelsen senest en 

måned efter selskabets ansøgning, 

medmindre den nærer alvorlig bekymring 

for, at der er tale om et kunstigt 

arrangement, som har til formål at opnå 

uberettigede skattefordele eller foretage et 

uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, 

kreditorernes eller selskabsdeltagernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. 

I så fald bør den kompetente myndighed 

foretage en tilbundsgående vurdering. 

Denne tilbundsgående vurdering bør dog 

ikke foretages systematisk, men fra sag til 

sag, når der er alvorlig bekymring for, at 

der er tale om et kunstigt arrangement. Ved 

vurderingen bør de kompetente 

myndigheder som minimum tage hensyn til 

en række faktorer, der er omhandlet i dette 

direktiv, som imidlertid kun bør betragtes 

som vejledende faktorer i den samlede 

vurdering og ikke bør betragtes isoleret. 

For at undgå at bebyrde selskaberne med 

en alt for langsommelig procedure bør 

denne tilbundsgående vurdering under alle 

omstændigheder afsluttes senest to 

måneder efter meddelelsen til selskabet 

om, at der vil blive foretaget en 

tilbundsgående vurdering.  

(22) Oprindelsesmedlemsstatens udstedelse 

af attesten forud for omdannelsen bør 

kontrolleres for at sikre lovligheden af den 

grænseoverskridende omdannelse af 

selskabet og for at sikre, at der ikke er 

misbrug som f.eks. omgåelse af 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers og 

mindretalsaktionærers rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten bør 

træffe afgørelse om spørgsmålet om 

udstedelse af attesten forud for 

omdannelsen senest tre måneder efter 

selskabets ansøgning, medmindre den 

nærer alvorlig bekymring for, at der er tale 

om et kunstigt arrangement, som har til 

formål at opnå uberettigede skattefordele 

eller foretage et uretmæssigt indgreb i 

arbejdstagernes, kreditorernes eller 

selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. I så fald bør 

den kompetente myndighed foretage en 

tilbundsgående vurdering. Denne 

tilbundsgående vurdering bør dog ikke 

foretages systematisk, men fra sag til sag, 

når der er alvorlig bekymring for, at der er 

tale om et kunstigt arrangement. Ved 

vurderingen bør de kompetente 

myndigheder som minimum tage hensyn til 

en række faktorer, der er omhandlet i dette 

direktiv, som imidlertid kun bør betragtes 

som vejledende faktorer i den samlede 

vurdering og ikke bør betragtes isoleret. 

For at undgå at bebyrde selskaberne med 

en alt for langsommelig procedure bør 

denne tilbundsgående vurdering under alle 

omstændigheder afsluttes senest fem 

måneder efter meddelelsen til selskabet 

om, at der vil blive foretaget en 

tilbundsgående vurdering. 

Oprindelsesmedlemsstatens vurdering 

sendes til den kompetente myndighed i 

bestemmelsesmedlemsstaten, når den er 
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afsluttet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  135 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Oprindelsesmedlemsstatens udstedelse 

af attesten forud for omdannelsen bør 

kontrolleres for at sikre lovligheden af den 

grænseoverskridende omdannelse af 

selskabet. Den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten bør træffe 

afgørelse om spørgsmålet om udstedelse af 

attesten forud for omdannelsen senest en 

måned efter selskabets ansøgning, 

medmindre den nærer alvorlig bekymring 

for, at der er tale om et kunstigt 

arrangement, som har til formål at opnå 

uberettigede skattefordele eller foretage et 

uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, 

kreditorernes eller selskabsdeltagernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. 

I så fald bør den kompetente myndighed 

foretage en tilbundsgående vurdering. 

Denne tilbundsgående vurdering bør dog 

ikke foretages systematisk, men fra sag til 

sag, når der er alvorlig bekymring for, at 

der er tale om et kunstigt arrangement. Ved 

vurderingen bør de kompetente 

myndigheder som minimum tage hensyn til 

en række faktorer, der er omhandlet i dette 

direktiv, som imidlertid kun bør betragtes 

som vejledende faktorer i den samlede 

vurdering og ikke bør betragtes isoleret. 

For at undgå at bebyrde selskaberne med 

en alt for langsommelig procedure bør 

denne tilbundsgående vurdering under alle 

omstændigheder afsluttes senest to 

måneder efter meddelelsen til selskabet 

om, at der vil blive foretaget en 

tilbundsgående vurdering.  

(22) Oprindelsesmedlemsstatens udstedelse 

af attesten forud for omdannelsen bør 

kontrolleres for at sikre lovligheden af den 

grænseoverskridende omdannelse af 

selskabet. Den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten bør træffe 

afgørelse om spørgsmålet om udstedelse af 

attesten forud for omdannelsen senest to 

måneder efter selskabets ansøgning, 

medmindre den nærer alvorlig bekymring 

for, at der er tale om et kunstigt 

arrangement, som har til formål at opnå 

uberettigede skattefordele eller foretage et 

uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, 

kreditorernes eller selskabsdeltagernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. 

I så fald bør den kompetente myndighed 

foretage en tilbundsgående vurdering. 

Denne tilbundsgående vurdering bør dog 

ikke foretages systematisk, men fra sag til 

sag, når der er alvorlig bekymring for, at 

der er tale om et kunstigt arrangement. Ved 

vurderingen bør de kompetente 

myndigheder som minimum tage hensyn til 

en række faktorer, der er omhandlet i dette 

direktiv, som imidlertid kun bør betragtes 

som vejledende faktorer i den samlede 

vurdering og ikke bør betragtes isoleret. 

For at undgå at bebyrde selskaberne med 

en alt for langsommelig procedure bør 

denne tilbundsgående vurdering under alle 

omstændigheder afsluttes senest fire 

måneder efter meddelelsen til selskabet 

om, at der vil blive foretaget en 

tilbundsgående vurdering.  
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Or. de 

 

Ændringsforslag  136 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Efter modtagelsen af attesten forud for 

omdannelsen og kontrollen af, at kravene i 

bestemmelsesmedlemsstaten er opfyldt, 

bør de kompetente myndigheder i 

bestemmelsesmedlemsstaten indføre 

selskabet i den pågældende medlemsstats 

selskabsregister. Først efter denne 

registrering bør den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 

slette selskabet i sit eget register. Det bør 

ikke være muligt for den kompetente 

myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten 

at anfægte rigtigheden af oplysningerne i 

attesten forud for omdannelsen. Som følge 

af den grænseoverskridende omdannelse 

bør det omdannede selskab bevare sin 

status som juridisk person, sine aktiver og 

passiver og alle rettigheder og forpligtelser, 

herunder rettigheder og forpligtelser, der 

følger af kontrakter, handlinger eller 

undladelser.  

(23) Efter modtagelsen af attesten forud for 

omdannelsen og kontrollen af, at kravene i 

bestemmelsesmedlemsstaten er opfyldt, 

bør de kompetente myndigheder i 

bestemmelsesmedlemsstaten indføre 

selskabet i den pågældende medlemsstats 

selskabsregister. 

Bestemmelsesmedlemsstaten bør desuden 

kontrollere de retmæssige ejere af det 

omdannede selskab med udgangspunkt i 

de modtagne oplysninger. Først efter 

denne registrering bør den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 

slette selskabet i sit eget register. Det bør 

være muligt for den kompetente 

myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten 

at anfægte rigtigheden af oplysningerne i 

attesten forud for omdannelsen, hvis der 

findes væsentlige beviser for, at der er tale 

om et forsøg på svig. Disse beviser sendes 

videre til oprindelsesmedlemsstaten. Som 

følge af den grænseoverskridende 

omdannelse bør det omdannede selskab 

bevare sin status som juridisk person, sine 

aktiver og passiver og alle rettigheder og 

forpligtelser, herunder rettigheder og 

forpligtelser, der følger af kontrakter, 

handlinger eller undladelser.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  137 

Martin Schirdewan 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Efter modtagelsen af attesten forud for 

omdannelsen og kontrollen af, at kravene i 

bestemmelsesmedlemsstaten er opfyldt, 

bør de kompetente myndigheder i 

bestemmelsesmedlemsstaten indføre 

selskabet i den pågældende medlemsstats 

selskabsregister. Først efter denne 

registrering bør den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 

slette selskabet i sit eget register. Det bør 

ikke være muligt for den kompetente 

myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten 

at anfægte rigtigheden af oplysningerne i 

attesten forud for omdannelsen. Som følge 

af den grænseoverskridende omdannelse 

bør det omdannede selskab bevare sin 

status som juridisk person, sine aktiver og 

passiver og alle rettigheder og forpligtelser, 

herunder rettigheder og forpligtelser, der 

følger af kontrakter, handlinger eller 

undladelser.  

(23) Efter modtagelsen af attesten forud for 

omdannelsen og kontrollen af, at kravene i 

bestemmelsesmedlemsstaten er opfyldt, 

bør de kompetente myndigheder i 

bestemmelsesmedlemsstaten indføre 

selskabet i den pågældende medlemsstats 

selskabsregister. Først efter denne 

registrering bør den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 

slette selskabet i sit eget register. Det bør 

være muligt for den kompetente 

myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten 

at anfægte rigtigheden af oplysningerne i 

attesten forud for omdannelsen, især for at 

undgå kunstige arrangementer. Som følge 

af den grænseoverskridende omdannelse 

bør det omdannede selskab bevare sin 

status som juridisk person, sine aktiver og 

passiver og alle rettigheder og forpligtelser, 

herunder rettigheder og forpligtelser, der 

følger af kontrakter, handlinger eller 

undladelser.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  138 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Evalueringen af gennemførelsen af 

reglerne om grænseoverskridende fusioner 

i medlemsstaterne har vist, at antallet af 

grænseoverskridende fusioner i EU er 

steget betydeligt. Denne evaluering har 

imidlertid også afsløret visse mangler i 

relation til kreditorbeskyttelse og 

beskyttelse af aktionærer samt manglen på 

forenklede procedurer, der er til hinder for, 

at disse regler om grænseoverskridende 

(26) Evalueringen af gennemførelsen af 

reglerne om grænseoverskridende fusioner 

i medlemsstaterne har vist, at antallet af 

grænseoverskridende fusioner i EU er 

steget betydeligt. Denne evaluering har 

imidlertid også afsløret visse mangler i 

relation til beskyttelse af kreditorer, 

medarbejdere og aktionærer samt manglen 

på forenklede procedurer, der er til hinder 

for, at disse regler om 
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fusioner kan være fuldt ud effektive.  grænseoverskridende fusioner kan være 

fuldt ud effektive.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  139 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) For at forbedre den eksisterende 

procedure for grænseoverskridende 

fusioner yderligere, er det nødvendigt at 

forenkle reglerne for fusioner, hvor det er 

relevant, og samtidig sikre, at 

interessenterne, navnlig arbejdstagerne, er 

tilstrækkelig beskyttet. De eksisterende 

regler om grænseoverskridende fusioner 

bør derfor ændres, således at ledelses- eller 

administrationsorganerne i de fusionerende 

selskaber forpligtes til at udarbejde 

særskilte rapporter med nærmere 

oplysninger om de juridiske og 

økonomiske aspekter af den 

grænseoverskridende fusion for både 

selskabsdeltagere og arbejdstagere. 

Selskabets ledelses- eller 

administrationsorgans forpligtelse til at 

udarbejde rapporten til selskabsdeltagerne 

kan dog fraviges, hvis disse 

selskabsdeltagere allerede er informeret 

om de juridiske og økonomiske aspekter 

af den påtænkte fusion. Den rapport, der 

udarbejdes til arbejdstagerne, kan dog 

kun undlades, hvis de fusionerende 

selskaber og deres datterselskaber ikke 

har andre medarbejdere end dem, der er 

medlemmer af ledelses- eller 

administrationsorganet.  

(28) For at forbedre den eksisterende 

procedure for grænseoverskridende 

fusioner yderligere, er det nødvendigt at 

forenkle reglerne for fusioner, hvor det er 

relevant, og samtidig sikre, at 

interessenterne, navnlig arbejdstagerne, er 

tilstrækkelig beskyttet. De eksisterende 

regler om grænseoverskridende fusioner 

bør derfor ændres, således at ledelses- eller 

administrationsorganerne i de fusionerende 

selskaber forpligtes til at udarbejde 

særskilte rapporter med nærmere 

oplysninger om de juridiske og 

økonomiske aspekter af og baggrunden for 

en grænseoverskridende fusion for både 

selskabsdeltagere og arbejdstagere.  

Or. en 
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Ændringsforslag  140 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) For at forbedre den eksisterende 

procedure for grænseoverskridende 

fusioner yderligere, er det nødvendigt at 

forenkle reglerne for fusioner, hvor det er 

relevant, og samtidig sikre, at 

interessenterne, navnlig arbejdstagerne, er 

tilstrækkelig beskyttet. De eksisterende 

regler om grænseoverskridende fusioner 

bør derfor ændres, således at ledelses- eller 

administrationsorganerne i de fusionerende 

selskaber forpligtes til at udarbejde 

særskilte rapporter med nærmere 

oplysninger om de juridiske og 

økonomiske aspekter af den 

grænseoverskridende fusion for både 

selskabsdeltagere og arbejdstagere. 

Selskabets ledelses- eller 

administrationsorgans forpligtelse til at 

udarbejde rapporten til selskabsdeltagerne 

kan dog fraviges, hvis disse 

selskabsdeltagere allerede er informeret om 

de juridiske og økonomiske aspekter af den 

påtænkte fusion. Den rapport, der 

udarbejdes til arbejdstagerne, kan dog kun 

undlades, hvis de fusionerende selskaber 

og deres datterselskaber ikke har andre 

medarbejdere end dem, der er medlemmer 

af ledelses- eller administrationsorganet.  

(28) For at forbedre den eksisterende 

procedure for grænseoverskridende 

fusioner yderligere, er det nødvendigt at 

forenkle reglerne for fusioner, hvor det er 

relevant, og samtidig sikre, at 

interessenterne, navnlig arbejdstagerne, er 

tilstrækkelig beskyttet. De eksisterende 

regler om grænseoverskridende fusioner 

bør derfor ændres, således at ledelses- eller 

administrationsorganerne i de fusionerende 

selskaber forpligtes til at udarbejde en 

rapport med nærmere oplysninger om de 

juridiske og økonomiske aspekter af den 

grænseoverskridende fusion for både 

selskabsdeltagere og arbejdstagere. 

Selskabets ledelses- eller 

administrationsorgans forpligtelse til at 

udarbejde rapporten til selskabsdeltagerne 

kan dog fraviges, hvis disse 

selskabsdeltagere allerede er informeret om 

de juridiske og økonomiske aspekter af den 

påtænkte fusion. I dette tilfælde skal 

rapporterne begrænses til at omfatte 

oplysninger, der er relevante for 

arbejdstagerne. Den rapport, der 

udarbejdes til arbejdstagerne, kan dog kun 

undlades, hvis de fusionerende selskaber 

og deres datterselskaber ikke har andre 

medarbejdere end dem, der er medlemmer 

af ledelses- eller administrationsorganet.  

Or. de 

Begrundelse 

Jf. ændringsforslag til artikel 86, litra e og f. 

 

Ændringsforslag  141 
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Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) For at forbedre den eksisterende 

procedure for grænseoverskridende 

fusioner yderligere, er det nødvendigt at 

forenkle reglerne for fusioner, hvor det er 

relevant, og samtidig sikre, at 

interessenterne, navnlig arbejdstagerne, er 

tilstrækkelig beskyttet. De eksisterende 

regler om grænseoverskridende fusioner 

bør derfor ændres, således at ledelses- eller 

administrationsorganerne i de fusionerende 

selskaber forpligtes til at udarbejde 

særskilte rapporter med nærmere 

oplysninger om de juridiske og 

økonomiske aspekter af den 

grænseoverskridende fusion for både 

selskabsdeltagere og arbejdstagere. 

Selskabets ledelses- eller 

administrationsorgans forpligtelse til at 

udarbejde rapporten til selskabsdeltagerne 

kan dog fraviges, hvis disse 

selskabsdeltagere allerede er informeret om 

de juridiske og økonomiske aspekter af den 

påtænkte fusion. Den rapport, der 

udarbejdes til arbejdstagerne, kan dog kun 

undlades, hvis de fusionerende selskaber 

og deres datterselskaber ikke har andre 

medarbejdere end dem, der er medlemmer 

af ledelses- eller administrationsorganet.  

(28) For at forbedre den eksisterende 

procedure for grænseoverskridende 

fusioner yderligere, er det nødvendigt at 

forenkle reglerne for fusioner, hvor det er 

relevant, og samtidig sikre, at 

interessenterne, navnlig arbejdstagerne, er 

tilstrækkelig beskyttet. De eksisterende 

regler om grænseoverskridende fusioner 

bør derfor ændres, således at ledelses- eller 

administrationsorganerne i de fusionerende 

selskaber forpligtes til at udarbejde 

rapporter med nærmere oplysninger om de 

juridiske og økonomiske aspekter af den 

grænseoverskridende fusion for både 

selskabsdeltagere og arbejdstagere. 

Selskabets ledelses- eller 

administrationsorgans forpligtelse til at 

udarbejde rapporten til selskabsdeltagerne 

kan dog fraviges, hvis disse 

selskabsdeltagere allerede er informeret om 

de juridiske og økonomiske aspekter af den 

påtænkte fusion. Den rapport, der 

udarbejdes til arbejdstagerne, kan dog kun 

undlades, hvis de fusionerende selskaber 

og deres datterselskaber ikke har andre 

medarbejdere end dem, der er medlemmer 

af ledelses- eller administrationsorganet.  

Or. pt 

 

Ændringsforslag  142 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 29 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(29) For at forbedre beskyttelsen af 

arbejdstagerne i den eller de fusionerende 

selskaber, kan arbejdstagerne eller deres 

repræsentanter desuden afgive udtalelse 

om rapporten, hvori der redegøres for 

følgerne af den grænseoverskridende 

fusion for dem. Forelæggelsen af rapporten 

bør ikke berøre de gældende informations- 

og høringsprocedurer, der er indført på 

nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af Rådets direktiv 

2001/23/EF48, direktiv 2002/14/EF eller 

direktiv 2009/38/EF. 

(29) For at forbedre beskyttelsen af 

arbejdstagerne i den eller de fusionerende 

selskaber, afgiver arbejdstagerne eller 

deres repræsentanter desuden udtalelse om 

rapporten, hvori der redegøres for følgerne 

af den grænseoverskridende fusion for 

dem. Forelæggelsen af rapporten bør ikke 

berøre de gældende informations- og 

høringsprocedurer, der er indført på 

nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af Rådets direktiv 

2001/23/EF48, direktiv 2002/14/EF eller 

direktiv 2009/38/EF. 

_________________ _________________ 

48 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 

2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivning om varetagelse af 

arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 

med overførsel af virksomheder eller 

bedrifter eller af dele af virksomheder eller 

bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16). 

48 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 

2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivning om varetagelse af 

arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 

med overførsel af virksomheder eller 

bedrifter eller af dele af virksomheder eller 

bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  143 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 29 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (29a) Virksomheder, der er villige til at 

udnytte fordelene ved det indre marked 

fuldt ud ved at gennemføre 

grænseoverskridende fusioner, skal til 

gengæld forpligte sig til et passende 

niveau af gennemsigtighed og god 

virksomhedsledelse. Offentlig land for 

land-rapportering er et effektivt og 

hensigtsmæssigt værktøj til at øge 

gennemsigtigheden af multinationale 

virksomheders aktiviteter og til at give 

borgerne mulighed for at vurdere deres 

indvirkning på realøkonomien. Det vil 
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også forbedre aktionærernes muligheder 

for at evaluere de risici, som 

virksomheder tager, føre til 

investeringsstrategier baseret på nøjagtige 

oplysninger og styrke beslutningstageres 

mulighed for at vurdere effektiviteten og 

virkningen af de nationale lovgivninger. 

Der offentliggøres derfor en række 

finansielle oplysninger forud for den 

grænseoverskridende fusion. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  144 

Paul Tang 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 29 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (29a) For at forhindre interessekonflikter 

mellem medlemmerne af ledelsesorganet 

og selskabets interesse bør de ikke opnå 

en økonomisk gevinst ved fusionen i form 

af et variabelt vederlag, bonusser eller 

stigende aktiekurser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  145 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 30 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (30a) For at vurdere nøjagtigheden af 

oplysningerne i fusionsplanen og i 

rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte fusion udgør 
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et kunstigt arrangement, skal den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten udarbejde en 

rapport med henblik på at vurdere den 

påtænkte grænseoverskridende fusion. I 

denne forbindelse bør rapporten 

indeholde alle relevante oplysninger, der 

skal til for at træffe en kvalificeret 

beslutning om, hvorvidt attesten skal 

udstedes forud for fusionen. Den 

kompetente myndighed bør altid afholde 

et møde med repræsentanter for 

arbejdstagerne, og den bør have ret til at 

få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for 

at indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den kompetente 

myndighed bør anvende oplysninger, 

navnlig om nettoomsætning og resultat, 

antal medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af 

selskaberne med henblik på udarbejdelsen 

af årsregnskaber i overensstemmelse med 

EU-retten og lovgivningen i 

medlemsstaterne. For at beskytte 

fortrolige oplysninger bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

kompetente myndigheds endelige rapport, 

der vil blive offentliggjort. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  146 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 30 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (30b) Med henblik på at undgå 

uforholdsmæssigt store omkostninger og 

byrder for mindre virksomheder, der 

foretager grænseoverskridende fusioner, 

bør mikrovirksomheder og små 
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virksomheder som defineret i 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF 

være fritaget for kravet om at indhente en 

vurdering fra den kompetente myndighed. 

Disse virksomheder kan dog vælge at 

udarbejde sådanne vurderinger for at 

undgå omkostninger forbundet med 

retstvister med kreditorerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  147 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 31 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) Den manglende harmonisering af 

sikkerhedsforanstaltninger for 

selskabsdeltagere og kreditorer er blevet 

identificeret som en hindring for 

grænseoverskridende fusioner af 

forskellige interessenter. Selskabsdeltagere 

og kreditorer bør tilbydes den samme grad 

af beskyttelse, uanset hvilke medlemsstater 

de fusionerende selskaber er beliggende i. 

Dette berører ikke medlemsstaternes 

bestemmelser om beskyttelse af kreditorer 

eller aktionærer, som ikke er omfattet af de 

harmoniserede foranstaltninger, såsom 

krav om gennemsigtighed.  

(31) Den manglende harmonisering af 

sikkerhedsforanstaltninger for 

selskabsdeltagere, arbejdstagere og 

kreditorer er blevet identificeret som en 

hindring for grænseoverskridende fusioner 

af forskellige interessenter. 

Selskabsdeltagere og kreditorer bør 

tilbydes den samme grad af beskyttelse, 

uanset hvilke medlemsstater de 

fusionerende selskaber er beliggende i. 

Dette berører ikke medlemsstaternes 

bestemmelser om beskyttelse af kreditorer, 

arbejdstagere eller aktionærer, som ikke er 

omfattet af de harmoniserede 

foranstaltninger, såsom krav om 

gennemsigtighed.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  148 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) For at sikre, at selskabsdeltagerne i de 

selskaber, der deltager i den 

grænseoverskridende fusion, behandles 

ens, er det hensigtsmæssigt, at 

selskabsdeltagere, som har stemmeret og 

ikke har stemt for godkendelsen af den 

fælles fusionsplan, og selskabsdeltagere 

uden stemmeret, som ikke havde mulighed 

for at give udtryk for deres holdning, har 

ret til at udtræde af selskabet. Disse 

selskabsdeltagere bør have mulighed for at 

udtræde af selskabet og modtage den 

kontante kompensation for deres aktier 

svarende til værdien heraf. De bør 

endvidere have ret til at anfægte 

beregningen og tilstrækkeligheden af den 

tilbudte kontante kompensation ved en 

domstol.  

(32) For at sikre, at selskabsdeltagerne i de 

selskaber, der deltager i den 

grænseoverskridende fusion, behandles 

ens, er det hensigtsmæssigt, at 

selskabsdeltagere, som har stemmeret og 

ikke har stemt for godkendelsen af den 

fælles fusionsplan, og selskabsdeltagere 

uden stemmeret, som ikke havde mulighed 

for at give udtryk for deres holdning, har 

ret til at udtræde af selskabet. Disse 

selskabsdeltagere bør have mulighed for at 

udtræde af selskabet og modtage den 

kontante kompensation for deres aktier 

svarende til værdien heraf. De bør 

endvidere have ret til at anfægte 

beregningen og tilstrækkeligheden af den 

tilbudte kontante kompensation ved en 

domstol eller i en voldgiftssag.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  149 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) For at sikre, at selskabsdeltagerne i de 

selskaber, der deltager i den 

grænseoverskridende fusion, behandles 

ens, er det hensigtsmæssigt, at 

selskabsdeltagere, som har stemmeret og 

ikke har stemt for godkendelsen af den 

fælles fusionsplan, og selskabsdeltagere 

uden stemmeret, som ikke havde 

mulighed for at give udtryk for deres 

holdning, har ret til at udtræde af 

selskabet. Disse selskabsdeltagere bør have 

mulighed for at udtræde af selskabet og 

modtage den kontante kompensation for 

deres aktier svarende til værdien heraf. De 

bør endvidere have ret til at anfægte 

beregningen og tilstrækkeligheden af den 

(32) For at sikre, at selskabsdeltagerne i det 

overtagne selskab, som udtrykkeligt har 

gjort indsigelse mod den fælles 

fusionsplan, har ret til at udtræde af 

selskabet. Disse selskabsdeltagere bør have 

mulighed for at udtræde af selskabet og 

modtage den kontante kompensation for 

deres aktier svarende til værdien heraf. 

Desuden bør selskabsdeltagere, der har 

afslået tilbuddet om kontant 

kompensation, fordi de mener, at 

kompensationen ikke er tilstrækkelig, 
have ret til at anfægte beregningen og 

tilstrækkeligheden af den tilbudte kontante 

kompensation ved en domstol.  
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tilbudte kontante kompensation ved en 

domstol.  

Or. de 

Begrundelse 

Det er hensigtsmæssigt at begrænse retten til de selskabsdeltagere, der udtrykkeligt har gjort 

indsigelse mod fusionsplanen. Det er desuden tvivlsomt, hvorfor en selskabsdeltager, der har 

taget imod tilbuddet om kontant kompensation, kan anmode om en domstolsprøvelse, selv om 

den pågældende selskabsdeltager forlader selskabet efter at have accepteret tilbuddet. 

 

Ændringsforslag  150 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 35 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) For at sikre en passende beskyttelse af 

kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den 

beskyttelse, der tilbydes af selskabet i den 

fælles plan for den grænseoverskridende 

fusion, kan de kreditorer, der lider tab som 

følge af den grænseoverskridende fusion, 

anmode den kompetente administrative 

eller retslige myndighed i de fusionerende 

selskabers medlemsstater om 

hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger. For at lette 

vurderingen af skaden, bør der fastsættes 

visse formodninger om, at kreditorerne 

ikke lider tab som følge af en 

grænseoverskridende fusion, hvis risikoen 

for kreditortab er meget lille. Der bør opstå 

en formodning, hvis en uafhængig 

sagkyndig konkluderer, at der ikke er 

nogen rimelig sandsynlighed for, at 
kreditorerne vil lide tab, eller hvis 

kreditorerne tilbydes en ret til betaling, 

enten fra det fusionerede selskab eller fra 

en tredjemandsgarant, som svarer til 

værdien af deres oprindelige krav, som kan 

indbringes i samme jurisdiktion som det 

(35) For at sikre en passende beskyttelse af 

kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den 

beskyttelse, der tilbydes af selskabet i den 

fælles plan for den grænseoverskridende 

fusion, kan de kreditorer, der lider tab som 

følge af den grænseoverskridende fusion, 

anmode den kompetente administrative 

eller retslige myndighed i de fusionerende 

selskabers medlemsstater om 

hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger. For at lette 

vurderingen af skaden, bør der fastsættes 

visse formodninger om, at kreditorerne 

ikke lider tab som følge af en 

grænseoverskridende fusion, hvis risikoen 

for kreditortab er meget lille. Der bør opstå 

en formodning, hvis kreditorerne tilbydes 

en ret til betaling, enten fra det fusionerede 

selskab eller fra en tredjemandsgarant, som 

svarer til værdien af deres oprindelige krav, 

som kan indbringes i samme jurisdiktion 

som det oprindelige krav.  
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oprindelige krav.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  151 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 36 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Den gældende EU-ret omfatter ikke 

en retlig ramme for grænseoverskridende 

spaltninger af selskaber, eftersom direktiv 

(EU) 2017/1132 kun indeholder 

bestemmelser i kapitel III om interne 

spaltninger af aktieselskaber.  

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  152 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Europa-Parlamentet har opfordret 

Kommissionen til at vedtage 

harmoniserede regler om 

grænseoverskridende spaltninger. Denne 

harmoniserede retlige ramme vil bidrage 

yderligere til at fjerne hindringerne for 

etableringsfriheden og samtidig sikre en 

passende beskyttelse af interessenter 

såsom arbejdstagere, kreditorer og 

selskabsdeltagere. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  153 
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Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 38 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) I dette direktiv fastsættes regler om 

grænseoverskridende spaltninger, både 

partielle og fuldstændige spaltninger, men 

kun gennem oprettelse af nye selskaber. 

Direktivet sikrer imidlertid ikke en 

harmoniseret ramme for 

grænseoverskridende spaltninger, inden 

for hvilken et selskab kan overføre aktiver 

og passiver til mere end et eksisterende 

selskab, da dette er blevet betragtet som 

meget komplekst og kræver inddragelse af 

kompetente myndigheder fra forskellige 

medlemsstater og medfører yderligere 

risici for svig og omgåelse af disse regler. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  154 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 38 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) I dette direktiv fastsættes regler om 

grænseoverskridende spaltninger, både 

partielle og fuldstændige spaltninger, men 

kun gennem oprettelse af nye selskaber. 

Direktivet sikrer imidlertid ikke en 

harmoniseret ramme for 

grænseoverskridende spaltninger, inden 

for hvilken et selskab kan overføre aktiver 

og passiver til mere end et eksisterende 

selskab, da dette er blevet betragtet som 

meget komplekst og kræver inddragelse af 

kompetente myndigheder fra forskellige 

medlemsstater og medfører yderligere 

risici for svig og omgåelse af disse regler. 

udgår 
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Or. de 

 

Ændringsforslag  155 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 39 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(39) I forbindelse med en 

grænseoverskridende spaltning, der 

involverer nyoprettede modtagende 

selskaber, bør de modtagende selskaber, 

som er underlagt lovgivningen i andre 

medlemsstater end den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, 

være forpligtet til at overholde 

stiftelseskravene i disse medlemsstater. 

Disse betingelser omfatter betingelserne 

vedrørende medlemmerne af 

ledelsesorganets uegnethed.  

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  156 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Selskabernes ret til at foretage en 

grænseoverskridende spaltning kan i visse 

tilfælde misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers 

eller selskabsdeltageres rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip 

i EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende spaltning til at 

skabe kunstige arrangementer, som har til 

udgår 
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formål at opnå uberettigede skattefordele 

eller foretage et uretmæssigt indgreb i 

arbejdstagernes, kreditorernes eller 

selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. For så vidt 

som det udgør en undtagelse fra en 

grundlæggende frihedsrettighed, skal 

bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 

og være baseret på en individuel 

vurdering af alle relevante 

omstændigheder. Der bør fastlægges en 

proceduremæssig og materiel ramme for 

medlemsstaternes skønsmargen, der giver 

dem mulighed for at anvende forskellige 

tilgange, hvor der samtidig stilles krav om 

strømlining af de nationale myndigheders 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

misbrug i overensstemmelse med EU-

retten.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  157 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Selskabernes ret til at foretage en 

grænseoverskridende spaltning kan i visse 

tilfælde misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers 

eller selskabsdeltageres rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip i 

EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende spaltning til at skabe 

kunstige arrangementer, som har til formål 

at opnå uberettigede skattefordele eller 

foretage et uretmæssigt indgreb i 

arbejdstagernes, kreditorernes eller 

(40) Selskabernes ret til at foretage en 

grænseoverskridende spaltning kan i visse 

tilfælde misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers 

eller selskabsdeltageres rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip i 

EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende spaltning til at skabe 

kunstige arrangementer, som har til formål 

at opnå uberettigede skattefordele eller 

foretage et uretmæssigt indgreb i 

arbejdstagernes, kreditorernes eller 
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selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. For så vidt 

som det udgør en undtagelse fra en 

grundlæggende frihedsrettighed, skal 

bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 

og være baseret på en individuel vurdering 

af alle relevante omstændigheder. Der bør 

fastlægges en proceduremæssig og materiel 

ramme for medlemsstaternes 

skønsmargen, der giver dem mulighed for 

at anvende forskellige tilgange, hvor der 

samtidig stilles krav om strømlining af de 

nationale myndigheders foranstaltninger til 

bekæmpelse af misbrug i 

overensstemmelse med EU-retten.  

selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. Bekæmpelse 

af misbrug skal være baseret på en 

individuel vurdering af alle relevante 

omstændigheder. Der bør fastlægges en 

fælles proceduremæssig og materiel 

ramme, hvor der samtidig stilles krav om 

strømlining af de nationale myndigheders 

foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug 

i overensstemmelse med EU-retten.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  158 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Selskabernes ret til at foretage en 

grænseoverskridende spaltning kan i visse 

tilfælde misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers 

eller selskabsdeltageres rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip 

i EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende spaltning til at 

skabe kunstige arrangementer, som har til 

formål at opnå uberettigede skattefordele 

eller foretage et uretmæssigt indgreb i 
arbejdstagernes, kreditorernes eller 

selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. For så vidt 

som det udgør en undtagelse fra en 

grundlæggende frihedsrettighed, skal 

bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 

(40) Selskabernes ret til at foretage en 

grænseoverskridende spaltning kan i visse 

tilfælde misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers 

eller selskabsdeltageres rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Med det formål, at der 

er mulighed for at bekæmpe et sådant 

misbrug på skatteområdet, er der under 

hensyntagen til Domstolens retspraksis 

vedrørende etableringsfrihed og OECD's 

BEPS-anbefalinger vedtaget regler til 

bekæmpelse af metoder til 

skatteundgåelse på EU-niveau som f.eks. 

direktivet (EU) 2016/1164 af 12. juni 2016 

om regler til bekæmpelse af metoder til 

skatteundgåelse, der direkte indvirker på 

det indre markeds funktion. I tilfælde af 

grænseoverskridende spaltninger skal 

medlemsstaterne sørge for, at et selskab, 
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og være baseret på en individuel 

vurdering af alle relevante 

omstændigheder. Der bør fastlægges en 

proceduremæssig og materiel ramme for 

medlemsstaternes skønsmargen, der giver 

dem mulighed for at anvende forskellige 

tilgange, hvor der samtidig stilles krav om 

strømlining af de nationale myndigheders 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

misbrug i overensstemmelse med EU-

retten.  

der har planer om en sådan spaltning, 

overholder disse forskrifter. For 

derudover at sørge for, at arbejdstagernes, 

kreditorernes eller selskabsdeltagernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder 

ikke undermineres, er det nødvendigt med 

yderligere passende og forholdsmæssige 

beskyttelsesforskrifter  

 

.  

Or. de 

Begrundelse 

Se ændringsforslag til artikel 160, litra d. 

 

Ændringsforslag  159 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 41 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(41) I betragtning af kompleksiteten af 

grænseoverskridende spaltninger og de 

mange forskellige berørte interesser er det 

hensigtsmæssigt at foretage en 

forudgående kontrol for at skabe 

retssikkerhed. Der bør i denne forbindelse 

indføres en struktureret og flerstrenget 

procedure, hvor de kompetente 

myndigheder i både den medlemsstat, 

hvor selskabet under spaltning er 

etableret, og i de modtagende selskabers 

medlemsstat sikrer, at en afgørelse om 

godkendelse af en grænseoverskridende 

spaltning træffes på en retfærdig, objektiv 

og ikkediskriminerende måde på grundlag 

af alle relevante elementer og under 

hensyntagen til alle legitime interesser, 

navnlig beskyttelsen af arbejdstagere, 

aktionærer og kreditorer.  

udgår 

Or. de 
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Ændringsforslag  160 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 42 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(42) For at gøre det muligt at tage hensyn 

til alle interessenternes legitime interesser 

bør selskabet under spaltning 

offentliggøre planen for den 

grænseoverskridende spaltning med de 

vigtigste oplysninger om den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning, herunder 

kapitalandelenes påtænkte 

ombytningsforhold, de modtagende 

selskabers stiftelsesoverenskomster og den 

påtænkte tidsplan for den 

grænseoverskridende spaltning. 

Selskabsdeltagere, kreditorer og 

arbejdstagere i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende spaltning, bør 

informeres om, at de kan fremsætte 

bemærkninger til spaltningen.  

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  161 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 42 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(42) For at gøre det muligt at tage hensyn 

til alle interessenternes legitime interesser 

bør selskabet under spaltning offentliggøre 

planen for den grænseoverskridende 

spaltning med de vigtigste oplysninger om 

den påtænkte grænseoverskridende 

spaltning, herunder kapitalandelenes 

påtænkte ombytningsforhold, de 

(42) For at gøre det muligt at tage hensyn 

til alle interessenternes legitime interesser 

bør selskabet under spaltning offentliggøre 

planen for den grænseoverskridende 

spaltning med de vigtigste oplysninger om 

den påtænkte grænseoverskridende 

spaltning, herunder baggrunden for den 

grænseoverskridende spaltning, 
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modtagende selskabers 

stiftelsesoverenskomster og den påtænkte 

tidsplan for den grænseoverskridende 

spaltning. Selskabsdeltagere, kreditorer og 

arbejdstagere i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende spaltning, bør 

informeres om, at de kan fremsætte 

bemærkninger til spaltningen.  

kapitalandelenes påtænkte 

ombytningsforhold, de modtagende 

selskabers stiftelsesoverenskomster og den 

påtænkte tidsplan for den 

grænseoverskridende spaltning. 

Selskabsdeltagere, kreditorer og 

arbejdstagere i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende spaltning, bør 

informeres om, at de kan fremsætte 

bemærkninger til spaltningen. Denne 

rapport og bemærkningerne i den bør 

gøres offentligt tilgængelige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  162 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 42 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(42) For at gøre det muligt at tage hensyn 

til alle interessenternes legitime interesser 

bør selskabet under spaltning offentliggøre 

planen for den grænseoverskridende 

spaltning med de vigtigste oplysninger om 

den påtænkte grænseoverskridende 

spaltning, herunder kapitalandelenes 

påtænkte ombytningsforhold, de 

modtagende selskabers 

stiftelsesoverenskomster og den påtænkte 

tidsplan for den grænseoverskridende 

spaltning. Selskabsdeltagere, kreditorer og 

arbejdstagere i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende spaltning, bør 

informeres om, at de kan fremsætte 

bemærkninger til spaltningen.  

(42) For at gøre det muligt at tage hensyn 

til alle interessenternes legitime interesser 

bør selskabet under spaltning offentliggøre 

planen for den grænseoverskridende 

spaltning med de vigtigste oplysninger om 

den påtænkte grænseoverskridende 

spaltning, herunder kapitalandelenes 

påtænkte ombytningsforhold, de 

modtagende selskabers 

stiftelsesoverenskomster og den påtænkte 

tidsplan for den grænseoverskridende 

spaltning. Selskabsdeltagere, kreditorer og 

arbejdstagere i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende spaltning, bør 

informeres i rette tid om, at de kan 

fremsætte bemærkninger til spaltningen, og 

at der kan indledes forhandlinger på 

baggrund heraf.  

Or. pt 

 

Ændringsforslag  163 
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Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 43 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(43) Med henblik på at informere 

selskabsdeltagerne bør selskabet under 

spaltning udarbejde en rapport. I 

rapporten forklares og begrundes de 

juridiske og økonomiske aspekter af den 

påtænkte grænseoverskridende spaltning, 

især følgerne af den grænseoverskridende 

spaltning for selskabsdeltagerne med 

hensyn til selskabets fremtidige 

virksomhed og ledelsesorganernes 

strategiske plan. Der bør ligeledes 

redegøres for ombytningsforholdet, hvor 

det er relevant, og for kriterierne for 

aktiernes fordeling og for de potentielle 

retsmidler, der er til rådighed for 

selskabsdeltagerne, hvis de ikke er enige i 

afgørelsen om at foretage en 

grænseoverskridende spaltning. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  164 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 44 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) Med henblik på at informere 

arbejdstagerne bør selskabet under 

spaltning udarbejde en rapport, hvori der 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning for 

arbejdstagerne. I rapporten bør der 

navnlig redegøres for følgerne af den 

påtænkte grænseoverskridende spaltning 

for beskyttelsen af medarbejdernes job, 

for eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene og placeringen af 

udgår 
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selskabernes forretningssteder og for, 

hvordan de enkelte faktorer vedrører 

selskabets eventuelle datterselskaber. 

Forelæggelsen af rapporten bør ikke 

berøre de gældende informations- og 

høringsprocedurer, der er indført på 

nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af direktiv 2001/23/EF, 

2002/14/EF eller 2009/38/EF.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  165 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 44 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) Med henblik på at informere 

arbejdstagerne bør selskabet under 

spaltning udarbejde en rapport, hvori der 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning for 

arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning for 

beskyttelsen af medarbejdernes job, for 

eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene og placeringen af 

selskabernes forretningssteder og for, 

hvordan de enkelte faktorer vedrører 

selskabets eventuelle datterselskaber. 

Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre 

de gældende informations- og 

høringsprocedurer, der er indført på 

nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af direktiv 2001/23/EF, 

2002/14/EF eller 2009/38/EF.  

(44) Med henblik på at informere 

arbejdstagerne bør selskabet under 

spaltning udarbejde en rapport, hvori der 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning for 

arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning for 

beskyttelsen af medarbejdernes job, for 

eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene og placeringen af 

selskabernes forretningssteder og for, 

hvordan de enkelte faktorer vedrører 

selskabets eventuelle datterselskaber. 

Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre 

de gældende informations- og 

høringsprocedurer, der er indført på 

nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af direktiv 2001/23/EF, 

2002/14/EF eller 2009/38/EF. 

Arbejdstagerne i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende spaltning, bør 

lang tid i forvejen informeres om, at de 

kan fremsætte bemærkninger til den 

foreslåede spaltning. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  166 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 44 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) Med henblik på at informere 

arbejdstagerne bør selskabet under 

spaltning udarbejde en rapport, hvori der 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning for 

arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning for 

beskyttelsen af medarbejdernes job, for 

eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene og placeringen af 

selskabernes forretningssteder og for, 

hvordan de enkelte faktorer vedrører 

selskabets eventuelle datterselskaber. 

Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre 

de gældende informations- og 

høringsprocedurer, der er indført på 

nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af direktiv 2001/23/EF, 

2002/14/EF eller 2009/38/EF.  

(44) Med henblik på at informere 

arbejdstagerne bør selskabet under 

spaltning udarbejde en rapport, hvori der 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning for 

arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning for 

beskyttelsen af medarbejdernes job, for 

eventuelle væsentlige ændringer af 

arbejds- og lønvilkår og placeringen af 

selskabernes forretningssteder og for, 

hvordan de enkelte faktorer vedrører 

selskabets eventuelle datterselskaber. 

Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre 

de gældende informations- og 

høringsprocedurer, der er indført på 

nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af direktiv 2001/23/EF, 

2002/14/EF eller 2009/38/EF.  

Or. pt 

 

Ændringsforslag  167 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 44 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (44a) Virksomheder, der er villige til at 

udnytte fordelene ved det indre marked 

fuldt ud ved at gennemføre 

grænseoverskridende spaltninger, skal til 
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gengæld forpligte sig til et passende 

niveau af gennemsigtighed og god 

virksomhedsledelse. Offentlig land for 

land-rapportering er et effektivt og 

hensigtsmæssigt værktøj til at øge 

gennemsigtigheden af multinationale 

virksomheders aktiviteter og til at give 

borgerne mulighed for at vurdere deres 

indvirkning på realøkonomien. Det vil 

også forbedre aktionærernes muligheder 

for at evaluere de risici, som 

virksomheder tager, føre til 

investeringsstrategier baseret på nøjagtige 

oplysninger og styrke beslutningstageres 

mulighed for at vurdere effektiviteten og 

virkningen af de nationale lovgivninger. 

Der offentliggøres derfor en række 

finansielle oplysninger forud for 

gennemførelsen af den 

grænseoverskridende virksomhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  168 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 45 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(45) For at sikre nøjagtigheden af 

oplysningerne i spaltningsplanen og i 

rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte spaltning 

udgør et kunstigt arrangement, der ikke 

kan godkendes, bør der stilles krav om 

udarbejdelse af en uafhængig 

ekspertrapport med en vurdering af 

spaltningsplanen. For at sikre den 

sagkyndiges uafhængighed bør den 

sagkyndige udpeges af den kompetente 

myndighed på selskabets anmodning. I 

denne forbindelse bør den sagkyndiges 

rapport indeholde alle relevante 

udgår 
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oplysninger, således at den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, kan 

træffe en kvalificeret beslutning om, 

hvorvidt den skal udstede attesten forud 

for spaltningen. Den sagkyndige bør 

således have ret til at få adgang til alle 

relevante selskabsoplysninger og 

dokumenter og til at foretage enhver 

nødvendig kontrol for at indsamle hele 

den nødvendige dokumentation. Den 

sagkyndige bør anvende oplysninger, 

navnlig om nettoomsætning og resultat, 

antal medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af 

selskabet med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

sagkyndiges endelige rapport, der vil blive 

offentliggjort.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  169 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 45 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(45) For at sikre nøjagtigheden af 

oplysningerne i spaltningsplanen og i 

rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte spaltning 

udgør et kunstigt arrangement, der ikke 

kan godkendes, bør der stilles krav om 

udarbejdelse af en uafhængig 

ekspertrapport med en vurdering af 

spaltningsplanen. For at sikre den 

sagkyndiges uafhængighed bør den 

(45) For at sikre nøjagtigheden af 

oplysningerne i spaltningsplanen og i 

rapporten til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne bør der stilles krav om 

udarbejdelse af en uafhængig 

ekspertrapport med en vurdering af 

spaltningsplanen. For at sikre den 

sagkyndiges uafhængighed bør den 

sagkyndige udpeges af den kompetente 

myndighed på selskabets anmodning. I 

denne forbindelse bør den sagkyndiges 

rapport indeholde alle relevante 



 

AM\1162709DA.docx 61/79 PE627.752v01-00 

 DA 

sagkyndige udpeges af den kompetente 

myndighed på selskabets anmodning. I 

denne forbindelse bør den sagkyndiges 

rapport indeholde alle relevante 

oplysninger, således at den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, kan 

træffe en kvalificeret beslutning om, 

hvorvidt den skal udstede attesten forud for 

spaltningen. Den sagkyndige bør således 

have ret til at få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for at 

indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den sagkyndige bør 

anvende oplysninger, navnlig om 

nettoomsætning og resultat, antal 

medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af selskabet 

med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

sagkyndiges endelige rapport, der vil blive 

offentliggjort.  

oplysninger, således at den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, kan 

træffe en kvalificeret beslutning om, 

hvorvidt den skal udstede attesten forud for 

spaltningen. Den sagkyndige bør således 

have ret til at få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for at 

indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den sagkyndige bør 

anvende oplysninger, navnlig om 

nettoomsætning og resultat, antal 

medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af selskabet 

med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

sagkyndiges endelige rapport, der vil blive 

offentliggjort.  

Or. de 

Begrundelse 

Jf. ændringsforslag til artikel 160, litra g og h. 

 

Ændringsforslag  170 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 45 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(45) For at sikre nøjagtigheden af 

oplysningerne i spaltningsplanen og i 

(45) For at sikre nøjagtigheden af 

oplysningerne i spaltningsplanen og i 
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rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte spaltning 

udgør et kunstigt arrangement, der ikke kan 

godkendes, bør der stilles krav om 

udarbejdelse af en uafhængig 

ekspertrapport med en vurdering af 

spaltningsplanen. For at sikre den 

sagkyndiges uafhængighed bør den 

sagkyndige udpeges af den kompetente 

myndighed på selskabets anmodning. I 

denne forbindelse bør den sagkyndiges 

rapport indeholde alle relevante 

oplysninger, således at den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, kan 

træffe en kvalificeret beslutning om, 

hvorvidt den skal udstede attesten forud for 

spaltningen. Den sagkyndige bør således 

have ret til at få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for at 

indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den sagkyndige bør 

anvende oplysninger, navnlig om 

nettoomsætning og resultat, antal 

medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af selskabet 

med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

sagkyndiges endelige rapport, der vil blive 

offentliggjort.  

rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte spaltning 

udgør et kunstigt arrangement, der ikke kan 

godkendes, bør de kompetente 

myndigheder i medlemsstat fremlægge en 

rapport med en vurdering af 

spaltningsplanen for det spaltede selskab. I 

denne forbindelse bør rapporten indeholde 

alle relevante oplysninger, således at den 

kompetente myndighed i den medlemsstat, 

hvor selskabet under spaltning er etableret, 

kan træffe en kvalificeret beslutning om, 

hvorvidt den skal udstede attesten forud for 

spaltningen. Den kompetente myndighed 

bør således altid organisere et møde med 

repræsentanterne for 

arbejdstagerorganisationer og have ret til 

at få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for at 

indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den kompetente 

myndighed bør anvende oplysninger, 

navnlig om nettoomsætning og resultat, 

antal medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af selskabet 

med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger bør 

sådanne oplysninger imidlertid ikke indgå i 

den endelige rapport, der bør være 

offentligt tilgængelig.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  171 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 46 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(46) Med henblik på at undgå 

uforholdsmæssigt store omkostninger og 

byrder for mindre virksomheder, der 

foretager grænseoverskridende 

spaltninger, bør mikrovirksomheder og 

små virksomheder som defineret i 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF 

af 6. maj 2003 være fritaget for kravet om 

at udarbejde en uafhængig 

ekspertrapport. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  172 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 47 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(47) Selskabsdeltagerne i selskabet under 

spaltning træffer beslutning om planens 

vedtagelse på generalforsamlingen på 

grundlag af planen for den 

grænseoverskridende spaltning og 

rapporterne Det er vigtigt, at det krævede 

flertal er tilstrækkelig stort, således at 

beslutningen om spaltning er en fælles 

beslutning.  

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  173 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 47 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(47) Selskabsdeltagerne i selskabet under 

spaltning træffer beslutning om planens 

(47) Planen for den grænseoverskridende 

spaltning kan kun godkendes med 
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vedtagelse på generalforsamlingen på 

grundlag af planen for den 

grænseoverskridende spaltning og 

rapporterne Det er vigtigt, at det krævede 

flertal er tilstrækkelig stort, således at 

beslutningen om spaltning er en fælles 

beslutning.  

generalforsamlingens og arbejdstagernes 

plenarforsamlings godkendelse. Planen 

og rapporterne danner grundlag for de to 

parters afgørelse. Det er vigtigt, at det 

krævede flertal er tilstrækkelig stort, 

således at beslutningen om spaltning er en 

fælles beslutning.  

Or. pt 

Ændringsforslag  174 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 48 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(48) Det er hensigtsmæssigt, at 

selskabsdeltagere, som har stemmeret og 

ikke har stemt for godkendelsen af planen 

for den grænseoverskridende spaltning, 

og selskabsdeltagere uden stemmeret, som 

ikke havde mulighed for at give udtryk for 

deres holdning, har ret til at udtræde af 

selskabet. Disse selskabsdeltagere bør 

have mulighed for at udtræde af selskabet 

og modtage den kontante kompensation 

for deres aktier svarende til værdien 

heraf. De bør endvidere have ret til at 

anfægte beregningen og 

tilstrækkeligheden af den tilbudte 

kontante kompensation samt aktiernes 

ombytningsforhold ved en domstol, hvis 

de ønsker at forblive selskabsdeltagere i 

de modtagende selskaber. Som led i denne 

procedure bør retten kunne pålægge alle 

selskaber, der deltager i den 

grænseoverskridende spaltning, at betale 

en yderligere kontant kompensation eller 

at tildele yderligere aktier. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  175 

Andreas Schwab 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 48 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(48) Det er hensigtsmæssigt, at 

selskabsdeltagere, som har stemmeret og 

ikke har stemt for godkendelsen af planen 

for den grænseoverskridende spaltning, og 

selskabsdeltagere uden stemmeret, som 

ikke havde mulighed for at give udtryk for 

deres holdning, har ret til at udtræde af 

selskabet. Disse selskabsdeltagere bør have 

mulighed for at udtræde af selskabet og 

modtage den kontante kompensation for 

deres aktier svarende til værdien heraf. De 

bør endvidere have ret til at anfægte 

beregningen og tilstrækkeligheden af den 

tilbudte kontante kompensation samt 

aktiernes ombytningsforhold ved en 

domstol, hvis de ønsker at forblive 

selskabsdeltagere i de modtagende 

selskaber. Som led i denne procedure bør 

retten kunne pålægge alle selskaber, der 

deltager i den grænseoverskridende 

spaltning, at betale en yderligere kontant 

kompensation eller at tildele yderligere 

aktier. 

(48) Det er hensigtsmæssigt, at 

selskabsdeltagere, som udtrykkeligt har 

gjort indsigelse mod planen for den 

grænseoverskridende spaltning, har ret til 

at udtræde af selskabet. Disse 

selskabsdeltagere bør have mulighed for at 

udtræde af selskabet og modtage den 

kontante kompensation for deres aktier 

svarende til værdien heraf. De 

selskabsdeltagere, der har afslået 

tilbuddet om en kontant kompensation, 

fordi de mener, at kompensationen ikke er 

tilstrækkelig, bør endvidere have ret til at 

anfægte beregningen og tilstrækkeligheden 

af denne kontante kompensation ved en 

domstol. Som led i denne procedure bør 

retten kunne pålægge alle selskaber, der 

deltager i den grænseoverskridende 

spaltning, at betale en yderligere kontant 

kompensation eller at tildele yderligere 

aktier. 

Or. de 

Begrundelse 

Det er hensigtsmæssigt at begrænse retten til de selskabsdeltagere, der udtrykkeligt har gjort 

indsigelse mod spaltningsplanen. Det er desuden tvivlsomt, hvorfor en selskabsdeltager, der 

har taget imod tilbuddet om kontant kompensation, kan anmode om en domstolsprøvelse, selv 

om den pågældende selskabsdeltager forlader selskabet efter at have accepteret tilbuddet. 

 

Ændringsforslag  176 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 49 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 



 

PE627.752v01-00 66/79 AM\1162709DA.docx 

DA 

(49) Selskabet under spaltning bør 

fastlægge passende midler til at beskytte 

kreditorer i forbindelse med den 

grænseoverskridende spaltning i planen. 

Med henblik på at styrke beskyttelsen af 

kreditorer i tilfælde af insolvens efter den 

grænseoverskridende spaltning bør 

medlemsstaterne kunne kræve, at 

selskabet afgiver en erklæring om, at det 

ikke har kendskab til forhold, der gør, at 

det omdannede selskab ikke kan opfylde 

sine forpligtelser. Medlemsstaterne bør 

kunne holde ledelsesorganet personligt 

ansvarligt for erklæringens nøjagtighed. 

Da medlemsstaternes retstraditioner er 

forskellige med hensyn til 

solvenserklæringer og deres mulige 

konsekvenser, bør det være op til 

medlemsstaterne at drage de fornødne 

konsekvenser af urigtige eller vildledende 

erklæringer, herunder i form af 

sanktioner og ansvarspådragelse, i 

overensstemmelse med EU-retten.  

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  177 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 50 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(50) For at sikre en passende beskyttelse 

af kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med 

den beskyttelse, der tilbydes af selskabet i 

planen for den grænseoverskridende 

spaltning, kan de kreditorer, der lider tab 

som følge af den grænseoverskridende 

spaltning, anmode den kompetente 

retslige eller administrative myndighed i 

den medlemsstat, hvor selskabet under 

spaltning er etableret, om 

hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger. For at lette 

vurderingen af skaden bør der fastsættes 

udgår 
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visse formodninger om, at kreditorerne 

ikke lider tab som følge af en 

grænseoverskridende spaltning, hvis 

risikoen for kreditortab er meget lille. Der 

bør opstå en formodning, hvis det i en 

uafhængig ekspertrapport konkluderes, at 

der ikke er nogen rimelig sandsynlighed 

for, at kreditorerne vil lide tab, eller hvis 

kreditorerne tilbydes en ret til betaling, 

enten fra det selskab, der er resultatet af 

den grænseoverskridende spaltning, eller 

fra en tredjemandsgarant, som svarer til 

værdien af deres oprindelige krav, som 

kan indbringes i samme jurisdiktion som 

det oprindelige krav. Kreditorbeskyttelsen 

i henhold til dette direktiv bør ikke berøre 

national lovgivning i den medlemsstat, 

hvor selskabet under spaltning er 

etableret, vedrørende betalinger til 

offentlige organer, herunder af skatter 

eller bidrag til sociale sikringsordninger.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  178 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 50 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(50) For at sikre en passende beskyttelse af 

kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den 

beskyttelse, der tilbydes af selskabet i 

planen for den grænseoverskridende 

spaltning, kan de kreditorer, der lider tab 

som følge af den grænseoverskridende 

spaltning, anmode den kompetente retslige 

eller administrative myndighed i den 

medlemsstat, hvor selskabet under 

spaltning er etableret, om hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger. For at lette 

vurderingen af skaden bør der fastsættes 

visse formodninger om, at kreditorerne 

ikke lider tab som følge af en 

(50) For at sikre en passende beskyttelse af 

kreditorer, hvis de ikke er tilfreds med den 

beskyttelse, der tilbydes af selskabet i 

planen for den grænseoverskridende 

spaltning, kan de kreditorer, der lider tab 

som følge af den grænseoverskridende 

spaltning, anmode den kompetente retslige 

eller administrative myndighed i den 

medlemsstat, hvor selskabet under 

spaltning er etableret, om hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger. For at lette 

vurderingen af skaden bør der fastsættes 

visse formodninger om, at kreditorerne 

ikke lider tab som følge af en 
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grænseoverskridende spaltning, hvis 

risikoen for kreditortab er meget lille. Der 

bør opstå en formodning, hvis det i en 

uafhængig ekspertrapport konkluderes, at 

der ikke er nogen rimelig sandsynlighed 

for, at kreditorerne vil lide tab, eller hvis 

kreditorerne tilbydes en ret til betaling, 

enten fra det selskab, der er resultatet af 

den grænseoverskridende spaltning, eller 

fra en tredjemandsgarant, som svarer til 

værdien af deres oprindelige krav, som kan 

indbringes i samme jurisdiktion som det 

oprindelige krav. Kreditorbeskyttelsen i 

henhold til dette direktiv bør ikke berøre 

national lovgivning i den medlemsstat, 

hvor selskabet under spaltning er etableret, 

vedrørende betalinger til offentlige 

organer, herunder af skatter eller bidrag til 

sociale sikringsordninger.  

grænseoverskridende spaltning, hvis 

risikoen for kreditortab er meget lille. Der 

bør opstå en formodning, hvis kreditorerne 

tilbydes en ret til betaling, enten fra det 

selskab, der er resultatet af den 

grænseoverskridende spaltning, eller fra en 

tredjemandsgarant, som svarer til værdien 

af deres oprindelige krav, som kan 

indbringes i samme jurisdiktion som det 

oprindelige krav. Kreditorbeskyttelsen i 

henhold til dette direktiv bør ikke berøre 

national lovgivning i den medlemsstat, 

hvor selskabet under spaltning er etableret, 

vedrørende betalinger til offentlige 

organer, herunder af skatter eller bidrag til 

sociale sikringsordninger.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  179 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 51 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(51) For at sikre en korrekt fordeling af 

opgaverne mellem medlemsstaterne og en 

effektiv forudgående kontrol af 

grænseoverskridende spaltninger bør den 

kompetente myndighed i den medlemsstat, 

hvor selskabet under spaltning er 

etableret, have beføjelse til at udstede 

attesten forud for spaltningen, og 

myndighederne i de modtagende 

selskabers medlemsstater bør ikke kunne 

gennemføre proceduren for den 

grænseoverskridende spaltning uden 

denne attest. 

udgår 

Or. de 
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Ændringsforslag  180 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 52 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(52) Udstedelsen af attesten forud for 

spaltningen i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, bør 

kontrolleres for at sikre lovligheden af 

den grænseoverskridende spaltning. Den 

kompetente myndighed bør træffe 

afgørelse om udstedelse af en attest forud 

for spaltningen senest en måned efter 

selskabets indgivelse af en ansøgning, 

medmindre den nærer alvorlig bekymring 

for, at der er tale om et kunstigt 

arrangement, som har til formål at opnå 

uberettigede skattefordele eller foretage et 

uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, 

kreditorernes eller selskabsdeltagernes 

juridiske eller kontraktmæssige 

rettigheder. I så fald bør den kompetente 

myndighed foretage en tilbundsgående 

vurdering. Denne tilbundsgående 

vurdering bør dog ikke foretages 

systematisk, men fra sag til sag, når der er 

alvorlig bekymring for, at der er tale om et 

kunstigt arrangement. Ved vurderingen 

bør de kompetente myndigheder som 

minimum tage hensyn til en række 

faktorer, der er omhandlet i dette direktiv, 

som imidlertid kun bør betragtes som 

vejledende faktorer i den samlede 

vurdering og ikke bør betragtes isoleret. 

For at undgå at bebyrde selskaberne med 

en alt for langsommelig procedure bør 

denne tilbundsgående vurdering under 

alle omstændigheder afsluttes senest to 

måneder efter meddelelsen til selskabet 

om, at der vil blive foretaget en 

tilbundsgående vurdering.  

udgår 

Or. de 
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Ændringsforslag  181 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 52 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(52) Udstedelsen af attesten forud for 

spaltningen i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, bør 

kontrolleres for at sikre lovligheden af den 

grænseoverskridende spaltning. Den 

kompetente myndighed bør træffe 

afgørelse om udstedelse af en attest forud 

for spaltningen senest en måned efter 

selskabets indgivelse af en ansøgning, 

medmindre den nærer alvorlig bekymring 

for, at der er tale om et kunstigt 

arrangement, som har til formål at opnå 

uberettigede skattefordele eller foretage et 

uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, 

kreditorernes eller selskabsdeltagernes 

juridiske eller kontraktmæssige 

rettigheder. I så fald bør den kompetente 

myndighed foretage en tilbundsgående 

vurdering. Denne tilbundsgående 

vurdering bør dog ikke foretages 

systematisk, men fra sag til sag, når der er 

alvorlig bekymring for, at der er tale om et 

kunstigt arrangement. Ved vurderingen 

bør de kompetente myndigheder som 

minimum tage hensyn til en række 

faktorer, der er omhandlet i dette direktiv, 

som imidlertid kun bør betragtes som 

vejledende faktorer i den samlede 

vurdering og ikke bør betragtes isoleret. 

For at undgå at bebyrde selskaberne med 

en alt for langsommelig procedure bør 

denne tilbundsgående vurdering under 

alle omstændigheder afsluttes senest to 

måneder efter meddelelsen til selskabet 

om, at der vil blive foretaget en 

tilbundsgående vurdering.  

(52) Udstedelsen af attesten forud for 

spaltningen i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, bør 

kontrolleres for at sikre lovligheden af den 

grænseoverskridende spaltning. Den 

kompetente myndighed bør træffe 

afgørelse om udstedelse af en attest forud 

for spaltningen senest en måned efter 

selskabets indgivelse af en ansøgning.  

Or. de 
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Begrundelse 

Jf. ændringsforslaget til artikel 160, litra d. 

 

Ændringsforslag  182 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 52 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(52) Udstedelsen af attesten forud for 

spaltningen i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, bør 

kontrolleres for at sikre lovligheden af den 

grænseoverskridende spaltning. Den 

kompetente myndighed bør træffe 

afgørelse om udstedelse af en attest forud 

for spaltningen senest en måned efter 

selskabets indgivelse af en ansøgning, 

medmindre den nærer alvorlig bekymring 

for, at der er tale om et kunstigt 

arrangement, som har til formål at opnå 

uberettigede skattefordele eller foretage et 

uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, 

kreditorernes eller selskabsdeltagernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. 

I så fald bør den kompetente myndighed 

foretage en tilbundsgående vurdering. 

Denne tilbundsgående vurdering bør dog 

ikke foretages systematisk, men fra sag til 

sag, når der er alvorlig bekymring for, at 

der er tale om et kunstigt arrangement. Ved 

vurderingen bør de kompetente 

myndigheder som minimum tage hensyn til 

en række faktorer, der er omhandlet i dette 

direktiv, som imidlertid kun bør betragtes 

som vejledende faktorer i den samlede 

vurdering og ikke bør betragtes isoleret. 

For at undgå at bebyrde selskaberne med 

en alt for langsommelig procedure bør 

denne tilbundsgående vurdering under alle 

omstændigheder afsluttes senest to 

måneder efter meddelelsen til selskabet 

om, at der vil blive foretaget en 

(52) Udstedelsen af attesten forud for 

spaltningen i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, bør 

kontrolleres for at sikre lovligheden af den 

grænseoverskridende spaltning. Den 

kompetente myndighed bør træffe 

afgørelse om udstedelse af en attest forud 

for spaltningen senest tre måneder efter 

selskabets indgivelse af en ansøgning, 

medmindre den nærer alvorlig bekymring 

for, at der er tale om et kunstigt 

arrangement, som har til formål at opnå 

uberettigede skattefordele eller foretage et 

uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, 

kreditorernes eller selskabsdeltagernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. 

I så fald bør den kompetente myndighed 

foretage en tilbundsgående vurdering. 

Denne tilbundsgående vurdering bør dog 

ikke foretages systematisk, men fra sag til 

sag, når der er alvorlig bekymring for, at 

der er tale om et kunstigt arrangement. Ved 

vurderingen bør de kompetente 

myndigheder som minimum tage hensyn til 

en række faktorer, der er omhandlet i dette 

direktiv, som imidlertid kun bør betragtes 

som vejledende faktorer i den samlede 

vurdering og ikke bør betragtes isoleret. 

For at undgå at bebyrde selskaberne med 

en alt for langsommelig procedure bør 

denne tilbundsgående vurdering under alle 

omstændigheder afsluttes senest fem 

måneder efter meddelelsen til selskabet 

om, at der vil blive foretaget en 
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tilbundsgående vurdering.  tilbundsgående vurdering.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  183 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(53) Efter modtagelsen af attesten forud 

for spaltningen og kontrollen af, at 

stiftelseskravene i den eller de 

modtagende selskabers medlemsstater er 

opfyldt, bør de kompetente myndigheder i 

de modtagende selskabers medlemsstater 

indføre selskaberne i deres 

selskabsregistre. Først efter denne 

registrering bør den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, 

slette selskabet i sit eget register. De 

kompetente myndigheder, der fører tilsyn 

i de modtagende selskabers 

medlemsstater, kan ikke anfægte 

rigtigheden af oplysningerne i attesten 

forud for spaltningen. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  184 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(53) Efter modtagelsen af attesten forud for 

spaltningen og kontrollen af, at 

stiftelseskravene i den eller de modtagende 

selskabers medlemsstater er opfyldt, bør de 

kompetente myndigheder i de modtagende 

(53) Efter modtagelsen af attesten forud for 

spaltningen og kontrollen af, at 

stiftelseskravene i den eller de modtagende 

selskabers medlemsstater er opfyldt, bør de 

kompetente myndigheder i de modtagende 
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selskabers medlemsstater indføre 

selskaberne i deres selskabsregistre. Først 

efter denne registrering bør den 

kompetente myndighed i den medlemsstat, 

hvor selskabet under spaltning er etableret, 

slette selskabet i sit eget register. De 

kompetente myndigheder, der fører tilsyn i 

de modtagende selskabers medlemsstater, 

kan ikke anfægte rigtigheden af 

oplysningerne i attesten forud for 

spaltningen. 

selskabers medlemsstater indføre 

selskaberne i deres selskabsregistre. 

Myndighederne i de modtagende 

selskabers medlemsstater bør desuden 

kontrollere de retmæssige ejere af disse 

selskaber med udgangspunkt i de 

modtagne oplysninger. Først efter denne 

registrering bør den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, slette 

selskabet i sit eget register. De kompetente 

myndigheder, der fører tilsyn i de 

modtagende selskabers medlemsstater, kan 

ikke anfægte rigtigheden af oplysningerne i 

attesten forud for spaltningen, såfremt der 

foreligger beviser, der fører til en reel 

mistanke om svig, og som skal sendes 

videre til oprindelsesmedlemsstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  185 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 54 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(54) I forbindelse med den 

grænseoverskridende spaltning overføres 

selskabet under spaltnings aktiver og 

passiver til de modtagende selskaber i 

overensstemmelse med den fordeling, der 

er fastsat i spaltningsplanen, og 

selskabsdeltagerne i selskabet under 

spaltning bliver selskabsdeltagere i de 

modtagende selskaber, forbliver 

selskabsdeltagere i selskabet under 

spaltning eller bliver selskabsdeltagere i 

begge selskaber. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  186 
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Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 55 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(55) For at sikre, at arbejdstagernes 

medbestemmelsesret ikke indskrænkes 

uretmæssigt som følge af den 

grænseoverskridende spaltning, hvis det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende spaltning, er 

omfattet af regler om medbestemmelse i 

oprindelsesmedlemsstaten, bør de 

selskaber, der er resultatet af spaltningen, 

være forpligtet til at antage en retlig form, 

der giver mulighed for at udøve 

medbestemmelsesret, herunder gennem 

medarbejderrepræsentanternes deltagelse 

i selskabernes relevante ledelses- eller 

tilsynsorganer. I så fald bør der derudover 

indledes reelle forhandlinger mellem 

selskabet og medarbejderne i 

overensstemmelse med den procedure, der 

er fastsat i direktiv 2001/86/EF, for at 

finde en mindelig løsning, der forener 

selskabets ret til at foretage en 

grænseoverskridende spaltning med 

arbejdstagernes medbestemmelsesret. Som 

et resultat af disse forhandlinger bør 

enten en særlig og aftalt løsning, eller 

hvis der ikke er indgået en aftale, de 

almindelige regler i henhold til bilaget til 

direktiv 2001/86/EF finde tilsvarende 

anvendelse. For at sikre gennemførelsen 

af den aftalte løsning eller anvendelsen af 

disse almindelige regler bør selskabet ikke 

have mulighed for at ophæve 

medbestemmelsesretten gennem 

efterfølgende interne eller 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner eller spaltninger i de første tre 

år.  

udgår 

Or. de 
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Ændringsforslag  187 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 55 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(55) For at sikre, at arbejdstagernes 

medbestemmelsesret ikke indskrænkes 

uretmæssigt som følge af den 

grænseoverskridende spaltning, hvis det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende spaltning, er omfattet 

af regler om medbestemmelse i 

oprindelsesmedlemsstaten, bør de 

selskaber, der er resultatet af spaltningen, 

være forpligtet til at antage en retlig form, 

der giver mulighed for at udøve 

medbestemmelsesret, herunder gennem 

medarbejderrepræsentanternes deltagelse i 

selskabernes relevante ledelses- eller 

tilsynsorganer. I så fald bør der derudover 

indledes reelle forhandlinger mellem 

selskabet og medarbejderne i 

overensstemmelse med den procedure, der 

er fastsat i direktiv 2001/86/EF, for at finde 

en mindelig løsning, der forener selskabets 

ret til at foretage en grænseoverskridende 

spaltning med arbejdstagernes 

medbestemmelsesret. Som et resultat af 

disse forhandlinger bør enten en særlig og 

aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået 

en aftale, de almindelige regler i henhold 

til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde 

tilsvarende anvendelse. For at sikre 

gennemførelsen af den aftalte løsning eller 

anvendelsen af disse almindelige regler bør 

selskabet ikke have mulighed for at 

ophæve medbestemmelsesretten gennem 

efterfølgende interne eller 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner eller spaltninger i de første tre år.  

(55) For at sikre, at arbejdstagernes 

medbestemmelsesret ikke indskrænkes 

uretmæssigt som følge af den 

grænseoverskridende spaltning, hvis det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende spaltning, er omfattet 

af regler om medbestemmelse i 

oprindelsesmedlemsstaten, bør de 

selskaber, der er resultatet af spaltningen, 

være forpligtet til at antage en retlig form, 

der giver mulighed for at udøve en 

ækvivalent medbestemmelsesret, herunder 

gennem medarbejderrepræsentanternes 

deltagelse i selskabernes relevante 

ledelses- eller tilsynsorganer. I så fald bør 

der derudover indledes reelle forhandlinger 

mellem selskabet og medarbejderne i 

overensstemmelse med den procedure, der 

er fastsat i direktiv 2001/86/EF, for at finde 

en mindelig løsning, der forener selskabets 

ret til at foretage en grænseoverskridende 

spaltning med arbejdstagernes 

medbestemmelsesret. Som et resultat af 

disse forhandlinger bør enten en særlig og 

aftalt løsning, eller hvis der ikke er indgået 

en aftale, de almindelige regler i henhold 

til bilaget til direktiv 2001/86/EF finde 

tilsvarende anvendelse. For at sikre 

gennemførelsen af den aftalte løsning eller 

anvendelsen af disse almindelige regler bør 

selskabet ikke have mulighed for at 

ophæve medbestemmelsesretten gennem 

efterfølgende interne eller 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner eller spaltninger i de første ti år.  

Or. en 
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Ændringsforslag  188 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 56 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(56) For at forebygge omgåelse af 

arbejdstagernes medbestemmelsesret 

gennem en grænseoverskridende 

spaltning bør det selskab, der foretager en 

spaltning, og som er registreret i den 

medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes 

medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 

en grænseoverskridende spaltning uden 

først at indlede forhandlinger med 

medarbejderne eller deres repræsentanter, 

når det gennemsnitlige antal ansatte i det 

pågældende selskab svarer til fire 

femtedele af den nationale tærskel for 

udløsning af denne medbestemmelse. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  189 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 56 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(56) For at forebygge omgåelse af 

arbejdstagernes medbestemmelsesret 

gennem en grænseoverskridende spaltning 

bør det selskab, der foretager en spaltning, 

og som er registreret i den medlemsstat, 

der sikrer arbejdstagernes 

medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 

en grænseoverskridende spaltning uden 

først at indlede forhandlinger med 

medarbejderne eller deres repræsentanter, 

når det gennemsnitlige antal ansatte i det 

pågældende selskab svarer til fire 

femtedele af den nationale tærskel for 

udløsning af denne medbestemmelse. 

(56) For at forebygge omgåelse af 

arbejdstagernes medbestemmelsesret 

gennem en grænseoverskridende spaltning 

bør det selskab, der foretager en spaltning, 

og som er registreret i den medlemsstat, 

der sikrer arbejdstagernes 

medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 

en grænseoverskridende spaltning uden 

først at indlede forhandlinger med 

medarbejderne eller deres repræsentanter, 

når det pågældende selskab har et 

gennemsnitligt antal ansatte på over 500. 
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Begrundelse 

Det er nødvendigt at skabe sammenhæng: Tærskelværdien på 500 arbejdstagere, som også er 

fastsat i reglerne vedrørende grænseoverskridende fusioner, navnlig artikel 133, har bevist sit 

værd i praksis og bør derfor gælde konsistent for alle omstruktureringsforanstaltninger i hele 

EU. 

 

Ændringsforslag  190 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 58 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(58) Bestemmelserne i dette direktiv 

berører ikke de retlige eller administrative 

bestemmelser, herunder håndhævelsen af 

skattereglerne i forbindelse med 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner og spaltninger, i national 

lovgivning om skatter i medlemsstaterne 

eller deres territoriale eller administrative 

underafdelinger.  

(58) Bestemmelserne i dette direktiv 

berører ikke de retlige eller administrative 

bestemmelser, herunder håndhævelsen af 

skattereglerne i forbindelse med 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner og spaltninger, i national 

lovgivning om skatter i medlemsstaterne 

eller deres territoriale eller administrative 

underafdelinger. I overensstemmelse med 

Domstolens retspraksis har 

oprindelsesmedlemsstater f.eks. ret til at 

beskatte skjulte reserver, som endnu ikke 

er blevet beskattet i 

oprindelsesmedlemsstaten, i selskaber, der 

forlader medlemsstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  191 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 58 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(58) Bestemmelserne i dette direktiv (58) Bestemmelserne i dette direktiv 
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berører ikke de retlige eller administrative 

bestemmelser, herunder håndhævelsen af 

skattereglerne i forbindelse med 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner og spaltninger, i national 

lovgivning om skatter i medlemsstaterne 

eller deres territoriale eller administrative 

underafdelinger.  

berører ikke de retlige eller administrative 

bestemmelser, herunder håndhævelsen af 

skattereglerne i forbindelse med 

grænseoverskridende omdannelser og 

fusioner, i national lovgivning om skatter i 

medlemsstaterne eller deres territoriale 

eller administrative underafdelinger.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  192 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 60 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(60) Da målene for dette direktiv, nemlig at 

lette grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner og spaltninger, ikke i tilstrækkelig 

grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men 

bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen 

derfor vedtage foranstaltninger i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, 

jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 

Union. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

(60) Da målene for dette direktiv, nemlig at 

lette grænseoverskridende omdannelser og 

fusioner, ikke i tilstrækkelig grad kan 

opfyldes af medlemsstaterne, men bedre 

kan nås på EU-plan, kan Unionen derfor 

vedtage foranstaltninger i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, 

jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 

Union. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

Or. de 

Ændringsforslag  193 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 63 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(63) Kommissionen bør foretage en 

evaluering af dette direktiv. I henhold til 

punkt 22 i den interinstitutionelle aftale 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 

(63) Kommissionen bør foretage en 

evaluering af dette direktiv. I henhold til 

punkt 22 i den interinstitutionelle aftale 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
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Europæiske Union og Europa-

Kommissionen om bedre lovgivning af 13. 

april 201652 bør denne evaluering være 

baseret på de fem kriterier om effektivitet, 

virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng 

og merværdi for EU og danne grundlag for 

konsekvensanalyser af muligheder for 

yderligere tiltag. 

Europæiske Union og Europa-

Kommissionen om bedre lovgivning af 13. 

april 201652 bør denne evaluering være 

baseret på de fem kriterier om effektivitet, 

virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng 

og merværdi for EU og danne grundlag for 

konsekvensanalyser af muligheder for 

yderligere tiltag. I forbindelse med denne 

evaluering bør der navnlig lægges vægt 

på konsekvenserne af dette direktiv for 

opdagelsen og forebyggelsen af tilfælde af 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner eller spaltninger, som udgør 

kunstige arrangementer. 

 

_________________ _________________ 

52 EUT L 123 af 12.5. 2016, s. 1. 52 EUT L 123 af 12.5. 2016, s. 1. 

Or. en 

 


