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Ændringsforslag  194 

Paul Tang 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Overskrift I – Kapitel I – Artikel 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1 Følgende indsættes som artikel 1a i 

KAPITEL I: 

 "Artikel 1a 

 Selskabets interesse 

 Et selskabs ledelses- eller 

administrationsorgan er ansvarligt for at 

lede selskabet i selskabets og samfundets 

bedste interesse, dvs. tage hensyn til 

aktionærernes, medarbejdernes, andre 

interessenters og miljøets interesser på en 

afbalanceret måde med henblik på 

bæredygtig værdiskabelse." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  195 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 24 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) den detaljerede liste over data, der skal 

fremsendes med henblik på udveksling af 

oplysninger mellem registre, som 

omhandlet i artikel 20, 34, 86h, 86o og 

86p, 86q, 123, 127, 128, 130, 160j, 160q, 

160r og 160s 

e) den detaljerede liste over data, der skal 

fremsendes med henblik på udveksling af 

oplysninger mellem registre, som 

omhandlet i artikel 20, 34, 86o, 86p, 123, 

127, 128, 130, 160j, 160q, 160r og 160s 
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Or. en 

Begrundelse 

Artikel 24e bør kun opregne de bestemmelser, der er relateret til funktionaliteten i BRIS med 

hensyn til udveksling af oplysninger mellem registre. Derfor bør artikel 86h og 86q, som 

vedrører udveksling af oplysninger/dokumenter via BRIS på e-justice-portalen, slettes fra 

denne liste. 

 

Ændringsforslag  196 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 a – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Dette kapitel finder anvendelse på 

omdannelsen af et selskab med begrænset 

ansvar, der er oprettet i overensstemmelse 

med en medlemsstats lovgivning, og hvis 

vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor 

eller hovedvirksomhed er beliggende i 

Unionen, til et selskab, der henhører under 

en anden medlemsstats ret. 

1. Dette kapitel finder anvendelse på 

omdannelsen af et selskab med begrænset 

ansvar, der er oprettet i overensstemmelse 

med en medlemsstats lovgivning, og hvis 

vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor 

eller hovedvirksomhed er beliggende i 

Unionen, til et selskab med begrænset 

ansvar, der henhører under en anden 

medlemsstats ret og er anført i bilag II til 

direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 

om visse aspekter af selskabsretten. 

Or. en 

Begrundelse 

Begrundelsen henviser i princippet til omdannelse af selskaber "til en tilsvarende retlig 

form". Der kan være store forskelle i, hvordan de forskellige typer selskaber beskattes. Derfor 

bør det gøres klart, at det kun er omdannelser til andre selskaber med begrænset ansvar, der 

er omfattet. En udvidelse af anvendelsesområdet, dvs. til at omfatte omdannelse til 

partnerskaber, øger risikoen for skattesvig, fordi partnerskaber og selskaber med begrænset 

ansvar beskattes forskelligt. 

 

Ændringsforslag  197 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 b – stk. 1 – nr. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a) "kunstigt arrangement": en 

selskabsstruktur, som er oprettet med 

henblik på misbrug, herunder omgåelse 

af de forpligtelser, der følger af de 

juridiske og aftalemæssige rettigheder for 

medarbejdere, kreditorer, 

mindretalsaktionærer, undgåelse af regler 

om medarbejderinddragelse, betalinger til 

sociale sikringsordninger eller af skyldig 

skat af det genererede overskud, og en 

selskabsstruktur, som ikke udøver en 

væsentlig eller reel økonomisk aktivitet 

understøttet af personale, udstyr, aktiver 

og lokaler, herunder navnlig 

skuffeselskaber. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  198 

Paul Tang 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 b – stk. 1 – nr. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a) "kunstigt arrangement": en 

selskabsstruktur, som er oprettet med 

henblik på misbrug, herunder omgåelse 

af de forpligtelser, der følger af 

medarbejdernes, kreditorernes eller 

mindretalsaktionærernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder, undgåelse 

af regler om medarbejderinddragelse, 

betalinger til sociale sikringsordninger 

eller overførsel af overskud for at 

reducere selskabsskatten, og som ikke 

udøver en væsentlig eller reel økonomisk 

aktivitet understøttet af personale, udstyr, 
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aktiver og lokaler, herunder navnlig 

skuffeselskaber eller skinafdelinger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  199 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 b – stk. 1 – nr. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a) "kunstigt arrangement": enhver 

transaktion, plan, handling, operation 

eller aftale eller en serie af disse, som er 

oprettet med henblik på omgåelse af 

selskabers forpligtelser, der følger af de 

juridiske og aftalemæssige rettigheder for 

medarbejdere, kreditorer eller 

selskabsdeltagere, herunder relateret til 

medarbejdernes medbestemmelse eller 

forpligtelser relateret til skat eller social 

sikring, og som vurderes at være uden 

egentlig økonomisk substans, uanset 

skatteyderens hensigter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  200 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 b – stk. 1 – nr. 6 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b) "økonomisk substans": de faktiske 

kriterier, der kan anvendes til at definere 

en virksomheds skattepligtige 

tilstedeværelse såsom eksistensen af 
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menneskelige og fysiske ressourcer, der er 

specifikke for virksomheden, dens 

forvaltningsmæssige uafhængighed, dens 

juridiske virkelighed, de indtægter, den 

skaber, og i givet fald karakteren af dens 

aktiver. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  201 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 86c udgår 

Betingelser for grænseoverskridende 

omdannelser 

 

Or. de 

Begrundelse 

Total deletion of Article 86c for the following reasons: (1) The exclusions in paragraph 2 

essentially exclude companies in crisis from the option of a cross-border conversion. 

Conversions can be perfectly suitable for leading a company out of a crisis. The categorical 

exclusion of such companies has therefore been rejected. (2) The proposed abuse clause in 

paragraph 3 places EU-based companies under general suspicion. This is disproportionate, 

and conflicts with a number of ECJ decisions on the freedom of establishment. Even if the 

prevention of abusive arrangements is important, this abuse clause carries an excessive 

danger of legal uncertainty and restriction of the freedom of establishment due to unclear 

legal terminology. (3) The fight against tax-related abuses is already addressed by other 

legislation at EU level which is still being implemented by the Member States. To create 

another regulation now as part of this proposal for a directive is disproportionate. (4) 

Moreover, the extent to which renewed protections for employees, creditors and minority 

shareholders are necessary is doubtful. The provisions created by the Directive itself in 

Articles 86i, 86k and 86l are adequate to protect against these groups’ rights being unduly 

prejudiced. 

 

Ændringsforslag  202 

Andreas Schwab, Axel Voss 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 86ca 

 Overholdelse af regler til bekæmpelse af 

metoder til skatteundgåelse 

 Medlemsstaterne sikrer, at et selskab, der 

påtænker en grænseoverskridende 

omdannelse, overholder de nationale 

regler for omdannelse i direktiv (EU) 

2016/1164. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  203 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) der er indledt procedurer med henblik 

på det pågældende selskabs opløsning, 

likvidation eller insolvens 

a) der er indledt procedurer med henblik på 

det pågældende selskabs opløsning, 

likvidation, insolvens eller overtrædelse af 

arbejdstagernes rettigheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  204 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1.º – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 2 – litra a a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) tidligere tildelt statsstøtte 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  205 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) selskabet er omfattet af forebyggende 

rekonstruktionsprocedurer indledt på 

grund af sandsynligheden for insolvens 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

En generel undtagelse for omdannelse eller spaltning af selskaber, der er omfattet af 

rekonstruktionsprocedurer, er for vidtgående, eftersom omdannelsen eller spaltningen i sig 

selv kan opfylde formålet om at omstrukturere/undgå insolvens. 

 

Ændringsforslag  206 

Paul Tang 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) repræsentanterne for selskabets 

medarbejdere ikke har givet deres 

samtykke til omdannelsen på grundlag af 

en rapport udarbejdet af ledelsesorganet i 

overensstemmelse med direktivets artikel 
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86f 

Or. en 

 

Ændringsforslag  207 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) selskabet er genstand for 

efterforskning eller er i løbet af de seneste 

tre år blevet dømt for socialt bedrageri, 

skattesvig, skatteunddragelse, 

skatteundgåelse eller hvidvaskning af 

penge eller enhver anden form for 

økonomisk kriminalitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  208 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) ved mistanke om socialt bedrageri 

eller krænkelse af arbejdstagerrettigheder 

Or. de 

 

Ændringsforslag  209 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 
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Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 2 – litra e b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 eb) hvis selskabet har været impliceret i 

skattesvig eller skatteunddragelse eller 

har deltaget i oprettelse af skadelige 

skattestrukturer 

Or. de 

 

Ændringsforslag  210 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. For et selskab, som er omfattet af en 

forebyggende rekonstruktionsprocedure 

indledt på grund af sandsynligheden for 

insolvens, skal de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne 

kontrollere, hvorvidt omdannelsen eller 

spaltningen i sig selv kan opfylde formålet 

om at omdanne eller undgå insolvens. 

Efter denne kontrol skal de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne træffe en 

selvstændig beslutning om, hvorvidt det 

pågældende selskab kan foretage en 

grænseoverskridende omdannelse. 

Or. en 

Begrundelse 

En generel undtagelse for omdannelse eller spaltning af selskaber, der er omfattet af 

rekonstruktionsprocedurer, er for vidtgående, eftersom omdannelsen eller spaltningen i sig 

selv kan opfylde formålet om at omstrukturere/undgå insolvens. 

 



PE627.755v01-00 12/163 M\1162715DA.docxDA 

Ændringsforslag  211 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender 

den grænseoverskridende omdannelse, hvis 

den efter en undersøgelse af den konkrete 

sag og under hensyntagen til alle relevante 

kendsgerninger og omstændigheder 

fastslår, 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 minoritetsinteressernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder.  

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender 

den grænseoverskridende omdannelse, hvis 

den efter en undersøgelse af den konkrete 

sag og under hensyntagen til alle relevante 

kendsgerninger og omstændigheder 

fastslår, at der er tale om et kunstigt 

arrangement, som bør forstås som et 

arrangement, der er tilrettelagt med det 

hovedformål, eller der som et af 

hovedformålene har at opnå en 

skattefordel, som virker mod formålet og 

hensigten med gældende skatteret, som 

ikke er reelt, eller foretage et indgreb i 

arbejdstagernes, kreditorernes eller 

minoritetsinteressernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. 

Or. en 

Begrundelse 

Den nye ordlyd stemmer overens med den generelle regel om bekæmpelse af misbrug inden 

for beskatning i artikel 6 i direktiv (EU) 2016/1164 om regler til bekæmpelse af metoder til 

skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde. 

 

Ændringsforslag  212 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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3. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender 

den grænseoverskridende omdannelse, hvis 

den efter en undersøgelse af den konkrete 

sag og under hensyntagen til alle relevante 

kendsgerninger og omstændigheder 

fastslår, 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 minoritetsinteressernes 

juridiske eller kontraktmæssige 

rettigheder.  

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender 

den grænseoverskridende omdannelse, hvis 

den efter en undersøgelse af den konkrete 

sag og under hensyntagen til alle relevante 

kendsgerninger og omstændigheder 

fastslår, at der er tale om et kunstigt 

arrangement. Selskabet, der gennemfører 

den grænseoverskridende omdannelse, 

skal på grundlag af påviselige og 

objektive faktorer bevise, at det faktisk 

etablerer sig i bestemmelsesmedlemsstaten 

og driver en faktisk og reel 

erhvervsvirksomhed på ubestemt tid.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  213 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender 

den grænseoverskridende omdannelse, hvis 

den efter en undersøgelse af den konkrete 

sag og under hensyntagen til alle relevante 

kendsgerninger og omstændigheder 

fastslår, 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 minoritetsinteressernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder.  

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender 

den grænseoverskridende omdannelse, hvis 

den efter en undersøgelse af den konkrete 

sag og under hensyntagen til alle relevante 

kendsgerninger og omstændigheder 

fastslår, at der er tale om et kunstigt 

arrangement, eller har kraftig mistanke 

om, 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 minoritetsinteressernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder.  

Or. en 
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Ændringsforslag  214 

Alfred Sant 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender 

den grænseoverskridende omdannelse, hvis 

den efter en undersøgelse af den konkrete 

sag og under hensyntagen til alle relevante 

kendsgerninger og omstændigheder 

fastslår, 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 minoritetsinteressernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder.  

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender 

den grænseoverskridende omdannelse, hvis 

den efter en undersøgelse af den konkrete 

sag og under hensyntagen til alle relevante 

kendsgerninger og omstændigheder 

fastslår, at der er tale om et fuldstændigt 

kunstigt arrangement som defineret i 

artikel 6 i Rådets direktiv (EU) 2016/1164, 

eller har til formål at foretage et 

uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, 

kreditorernes eller minoritetsinteressernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder.  

Or. en 

Begrundelse 

The reference to taxation confuses issues rather than clarifies them and should be deleted, as 

it is important to have a structured approach towards taxation issues, notably avoiding the 

amalgam between market players and policy makers that is bound to emerge with references 

to taxation in a non-taxation file. A better approach would be to refer to "wholly artificial 

arrangements" as acknowledged by case law. There is jurisprudence of the EU Court of 

Justice that the right of freedom of establishment for a company to transfer its seat to another 

Member State cannot be restricted. Indeed, court judgments established that enjoying the 

benefits of the most favourable legislation does not in itself amount to an abuse of rights. With 

regards to “prejudicing the legal or contractual rights of employees, creditors or minority 

members”, it is not understood why this should apply only when such prejudice is considered 

to be "undue" and this limitation is being deleted. 

 

Ændringsforslag  215 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Med hensyn til stk. 3 betragtes 

arrangementer eller serier af 

arrangementer som værende ikke reelle, i 

det omfang de ikke er tilrettelagt af 

velbegrundede kommercielle årsager, der 

afspejler den økonomiske virkelighed. 

Or. en 

Begrundelse 

Læses sammen med forslaget til nyt stk. 3 ovenfor. 

 

Ændringsforslag  216 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 c – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Dette direktiv berører ikke 

håndhævelsen af skattereglerne i den 

nationale lovgivning, herunder 

muligheden for, at 

oprindelsesmedlemsstaten opkræver skat 

på skjulte reserver i det selskab, der 

omdannes, før omdannelsen får virkning, 

i overensstemmelse med EU-Domstolens 

retspraksis. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  217 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 
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Artikel 86 c – stk. 4 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Oprindelsesmedlemsstaten kan 

beskatte urealiserede gevinster på 

tidspunktet for et selskabs 

grænseoverskridende omdannelse. 

Selskabet kan derefter vælge mellem 

foreløbig betaling af skatten og udskudt 

betaling af skatten samt renter i 

overensstemmelse med den gældende 

nationale lovgivning. Hvis selskabet 

vælger sidstnævnte, kan 

oprindelsesmedlemsstaten anmode om, at 

der stilles bankgaranti. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  218 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 d – stk. 1 – litra j a til j k (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ja) det ultimative moderselskabs navn og, 

hvor det er relevant, en liste over alle dets 

datterselskaber, en kort beskrivelse af 

arten af deres aktiviteter og deres 

respektive geografiske beliggenhed 

 jb) antal ansatte i fuldtidsækvivalenter 

 jc) andre faste aktiver end likvide midler 

 jd) nettoomsætningen, herunder en 

sondring mellem den omsætning, der er 

skabt med forbundne parter, og den 

omsætning, der er skabt med 

ikkeforbundne parter 

 je) fortjeneste eller tab før skat 

 jf) beregnet selskabsskat (indeværende 

år), dvs. den beregnede selskabsskat af det 

skattepligtige overskud eller underskud i 

regnskabsåret for datterselskaber og 
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filialer, der er skattemæssigt 

hjemmehørende i den relevante 

skattejurisdiktion 

 jg) betalt selskabsskat, dvs. indbetaling af 

selskabsskat i det pågældende 

regnskabsår for datterselskaber og 

filialer, der er skattemæssigt 

hjemmehørende i den relevante 

skattejurisdiktion 

 jh) akkumuleret overskud 

 ji) opgivet kapital 

 jj) modtagne offentlige tilskud og 

eventuelle donationer til politikere, 

politiske partier og politiske fonde 

 jk) om virksomheder, datterselskaber eller 

filialer drager fordel af en skattemæssig 

præferencebehandling fra et patent eller 

tilsvarende ordninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  219 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 d – stk. 1 – litra k a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ka) detaljerede oplysninger om flytning af 

hovedkontor eller hovedforretningssted 

Or. de 

 

Ændringsforslag  220 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 
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Artikel 86 d – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Selskabsdeltagere, medarbejdere eller 

kreditorer skal have mulighed for at 

fremsætte bemærkninger til planen. 

Bemærkningerne skal indgå i den 

endelige rapport og skal offentliggøres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  221 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 86e Artikel 86e 

Rapport fra ledelses- eller 

administrationsorganet til 

selskabsdeltagerne 

Rapport fra ledelses- eller 

administrationsorganet til 

selskabsdeltagerne og arbejdstagerne 

Or. de 

Begrundelse 

Det ville ud fra et udgiftsmæssigt synspunkt være mere hensigtsmæssigt at sammenfatte 

direktionens eller bestyrelsens rapporter i en enkelt rapport, især da begge rapporter under 

alle omstændigheder skal stilles til rådighed for både selskabsdeltagere og medarbejdere. 

 

Ændringsforslag  222 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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Artikel 86e Artikel 86e 

Rapport fra ledelses- eller 

administrationsorganet til 

selskabsdeltagerne 

Rapport fra ledelses- eller 

administrationsorganet 

Or. en 

Begrundelse 

Den omhandlede rapport har ikke kun til formål at beskytte aktionærernes interesser, men 

kan også være nyttig i vurderingen af, hvorvidt det kunstige arrangement er blevet tilrettelagt 

med det formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i 

medarbejdernes, kreditorernes eller mindretalsaktionærernes rettigheder i henhold til 

lovgivningen samt de kontraktmæssige rettigheder, der er omhandlet i artikel 86c, stk. 3, og 

artikel 160d, artikel 3.  

 

Ændringsforslag  223 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) følgerne af den grænseoverskridende 

omdannelse for selskabets fremtidige 

virksomhed og for ledelsens strategiplan 

a) begrundelsen for transaktionen og 

følgerne af den grænseoverskridende 

omdannelse for selskabets fremtidige 

virksomhed og for ledelsens strategiplan 

Or. en 

 

Ændringsforslag  224 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) indvirkningerne af den 
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grænseoverskridende omdannelse på 

sikring af arbejdsforholdene. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  225 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 2 – litra c b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) væsentlige ændringer i 

beskæftigelsessituationen og de steder, 

hvor selskabet etablerer sig. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  226 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 2 – litra c c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cc) hvordan faktorerne anført i litra a), d) 

og e) berører selskabets datterselskaber. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  227 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Den i denne artikels stk. 1 

omhandlede rapport skal ledsages af en 

erklæring fra selskabets administrations- 

eller ledelsesorganet om forretningssteder 

efter omdannelsen, herunder oplysninger 

om delvis eller fuld fortsættelse af 

virksomheden i oprindelsesmedlemsstaten 

og, hvor det er relevant, med angivelse af 

virksomhed, der kun skal udøves i 

oprindelsesmedlemsstaten. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne yderligere erklæring vil gøre det lettere for de kompetente myndigheder at foretage en 

korrekt vurdering og dermed undgå kunstige arrangementer, der er tilrettelagt med det 

formål at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i 

medarbejdernes, kreditorernes eller mindretalsaktionærernes rettigheder. Den er i 

overensstemmelse med og støtter realiseringen af beskatningen af kapitalgevinster i 

forbindelse med overførsel af aktiver, skattemæssigt hjemsted eller fast driftssted, jf. Rådets 

direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016. 

 

Ændringsforslag  228 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede 

rapport stilles som minimum elektronisk til 

rådighed for selskabsdeltagerne senest to 

måneder før den i artikel 86i omhandlede 

generalforsamling. Rapporten stilles 

ligeledes til rådighed for 

medarbejderrepræsentanterne i det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse eller, 

såfremt der ikke findes sådanne 

repræsentanter, for medarbejderne selv. 

3. Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede 

rapport stilles elektronisk til rådighed for 

selskabsdeltagerne og repræsentanterne 

for selskabets arbejdstagere senest før den 

i artikel 86i omhandlede generalforsamling 
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Or. de 

Begrundelse 

Den foreslåede frist afviger fra den tilsvarende bestemmelse for grænseoverskridende 

fusioner. Fristerne for alle omstruktureringsforanstaltninger bør harmoniseres. 

 

Ændringsforslag  229 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede 

rapport stilles som minimum elektronisk til 

rådighed for selskabsdeltagerne senest to 

måneder før den i artikel 86i omhandlede 

generalforsamling. Rapporten stilles 

ligeledes til rådighed for 

medarbejderrepræsentanterne i det selskab, 

der foretager den grænseoverskridende 

omdannelse eller, såfremt der ikke findes 

sådanne repræsentanter, for medarbejderne 

selv. 

3. Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede 

rapport stilles som minimum elektronisk til 

rådighed for selskabsdeltagerne senest to 

måneder før den i artikel 86i omhandlede 

generalforsamling. Rapporten stilles til 

rådighed mindst to måneder før datoen for 

generalforsamlingen for 
medarbejderrepræsentanterne i det selskab, 

der foretager den grænseoverskridende 

omdannelse eller, såfremt der ikke findes 

sådanne repræsentanter, for medarbejderne 

selv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  230 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Hvis ledelses- eller 

administrationsorganet i det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, i overensstemmelse med 

national ret, rettidigt modtager en 
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udtalelse fra repræsentanterne for dets 

arbejdstagere eller, hvis der ikke er 

sådanne repræsentanter, medarbejderne 

selv, underrettes selskabsdeltagerne 

herom og denne udtalelse vedlægges 

rapporten. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  231 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Denne rapport er imidlertid ikke 

påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne i 

det selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, er 

blevet enige om at fravige dette krav. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  232 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Denne rapport er imidlertid ikke 

påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne i 

det selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, er 

blevet enige om at fravige dette krav. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  233 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Denne rapport er imidlertid ikke 

påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne i 

det selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, er 

blevet enige om at fravige dette krav. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Idet rapporten er vigtig i bekæmpelsen af svig eller skattesvig, bør den være obligatorisk, og 

det bør ikke være muligt for alle selskabsdeltagerne at fravige kravet. 

 

Ændringsforslag  234 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Denne rapport er imidlertid ikke 

påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne i det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, er 

blevet enige om at fravige dette krav. 

4. Hvis alle selskabsdeltagerne i det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, er 

blevet enige om at fravige kravet om 

rapport, skal den kun vedrøre de i stk. 2, 

litra a), d), e) og f), anførte faktorer og 

gøres tilgængelig for repræsentanterne 

for selskabets arbejdstagere eller, hvis der 

ikke er sådanne repræsentanter, 

medarbejderne selv. 

Or. de 
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Ændringsforslag  235 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Men hvis det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende omdannelse, og 

i givet fald dets datterselskaber ikke har 

andre ansatte end dem, der er medlemmer 

af ledelses- eller administrationsorganet, 

kan rapporten begrænses til de i stk. 2, 

litra a), b) og c), omhandlede faktorer. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  236 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 e – stk. 4 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Stk. 1-6 berører ikke gældende ret til 

og procedurer for orientering og høring, 

der efter gennemførelse af direktiv 

2002/14/EF eller 2009/38/EF, er fastlagt 

på nationalt plan. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  237 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 
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Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 86f udgår 

Rapport fra ledelses- eller 

administrationsorganet til arbejdstagerne 

 

Or. de 

Begrundelse 

Udgår, da artikel 86f er integreret i artikel 86e. 

 

Ændringsforslag  238 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 f – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) følgerne af den grænseoverskridende 

omdannelse for selskabets fremtidige 

virksomhed og for ledelsens strategiplan  

a) begrundelsen for transaktionen og 

følgerne af den grænseoverskridende 

omdannelse for selskabets fremtidige 

virksomhed og for ledelsens strategiplan  

Or. en 

 

Ændringsforslag  239 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1.º – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 f – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene og placeringen af 

selskabets forretningssteder 

c) eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene, herunder 

ændringer i arbejdsforholdet, og 

placeringen af selskabets forretningssteder 
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 DA 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  240 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 f – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede 

rapport stilles som minimum elektronisk til 

rådighed for medarbejderrepræsentanterne 

i det selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, eller, 

såfremt der ikke findes sådanne 

repræsentanter, for medarbejderne selv 

senest to måneder før den i artikel 86i 

omhandlede generalforsamling. Rapporten 

stilles ligeledes til rådighed for 

selskabsdeltagerne i det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse. 

3. Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede 

rapport stilles som minimum elektronisk til 

rådighed for såvel fagforeningerne som 

medarbejderrepræsentanterne i det selskab, 

der foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, eller, såfremt der ikke findes 

sådanne repræsentanter, for medarbejderne 

selv senest to måneder før den i artikel 86i 

omhandlede generalforsamling. Rapporten 

stilles ligeledes til rådighed for 

selskabsdeltagerne i det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  241 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1.º – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 f – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede 

rapport stilles som minimum elektronisk til 

rådighed for medarbejderrepræsentanterne 

i det selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, eller, 

såfremt der ikke findes sådanne 

repræsentanter, for medarbejderne selv 

senest to måneder før den i artikel 86i 

3. Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede 

rapport stilles som minimum elektronisk til 

rådighed for medarbejderrepræsentanterne 

i det selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, eller, 

såfremt der ikke findes sådanne 

repræsentanter, for medarbejderne selv 

senest seks måneder før den i artikel 86i 
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omhandlede generalforsamling. Rapporten 

stilles ligeledes til rådighed for 

selskabsdeltagerne i det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse. 

omhandlede generalforsamling. Rapporten 

stilles ligeledes til rådighed for 

selskabsdeltagerne i det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  242 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 f – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis det selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, og dets 

eventuelle datterselskaber ikke har andre 

medarbejdere end dem, der er medlemmer 

af ledelses- eller administrationsorganet, 

er den i stk. 1 omhandlede rapport 

imidlertid ikke påkrævet. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  243 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 f – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis det selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, og dets 

eventuelle datterselskaber ikke har andre 

medarbejdere end dem, der er medlemmer 

af ledelses- eller administrationsorganet, 

er den i stk. 1 omhandlede rapport 

imidlertid ikke påkrævet. 

udgår 
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 DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  244 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 86g Artikel 86g 

Undersøgelse af en uafhængig sagkyndig  Undersøgelse af den kompetente 

myndighed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  245 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at det selskab, 

der foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, senest to måneder før den i 

artikel 86i omhandlede generalforsamling 

anmoder den kompetente myndighed, der 

er udpeget i overensstemmelse med 

artikel 86m, stk. 1, om at udpege en 

sagkyndig, der skal undersøge og vurdere 

planen for den grænseoverskridende 

omdannelse og de rapporter, der er 

omhandlet i artikel 86e og 86f, med 

forbehold af stk. 6 i denne artikel.  

1. Medlemsstaterne sikrer, at det selskab, 

der foretager den grænseoverskridende 

omdannelse og i givet fald det kompetente 

organ, der repræsenterer medarbejderne i 

selskabet, senest fire måneder før den i 

artikel 86i omhandlede generalforsamling 

sammen anmoder den kompetente 

myndighed, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, 

om at udpege en sagkyndig, der formelt og 

materielt skal undersøge og vurdere planen 

for den grænseoverskridende omdannelse 

og de rapporter, der er omhandlet i artikel 

86e og 86f, med forbehold af stk. 6 i denne 

artikel.  
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Or. de 

 

Ændringsforslag  246 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at det selskab, 

der foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, senest to måneder før den i 

artikel 86i omhandlede generalforsamling 
anmoder den kompetente myndighed, der 

er udpeget i overensstemmelse med 

artikel 86m, stk. 1, om at udpege en 

sagkyndig, der skal undersøge og vurdere 

planen for den grænseoverskridende 

omdannelse og de rapporter, der er 

omhandlet i artikel 86e og 86f, med 

forbehold af stk. 6 i denne artikel.  

1. Medlemsstaterne sikrer, at det selskab, 

der foretager den grænseoverskridende 

omdannelse anmoder den kompetente 

myndighed, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, 

om at udpege en sagkyndig, der skal 

undersøge og vurdere planen for den 

grænseoverskridende omdannelse og den 

rapport, der er omhandlet i artikel 86e, 

med forbehold af stk. 6 i denne artikel.  

Or. de 

Begrundelse 

De eksisterende bestemmelser om fusioner i direktiv (EU) 2017/1132 fastsætter endnu ikke en 

frist for anmodningen om udpegelsen af en sagkyndig. Også her bør tidsfristreglerne 

harmoniseres. 

 

Ændringsforslag  247 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at det selskab, 

der foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, senest to måneder før den i 

artikel 86i omhandlede generalforsamling 

1. Medlemsstaterne sikrer, at det selskab, 

der foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, senest to måneder før den i 

artikel 86i omhandlede generalforsamling 
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anmoder den kompetente myndighed, der 

er udpeget i overensstemmelse med 

artikel 86m, stk. 1, om at udpege en 

sagkyndig, der skal undersøge og vurdere 

planen for den grænseoverskridende 

omdannelse og de rapporter, der er 

omhandlet i artikel 86e og 86f, med 

forbehold af stk. 6 i denne artikel.  

anmoder den kompetente myndighed, der 

er udpeget i overensstemmelse med 

artikel 86m, stk. 1. Den kompetente 

myndighed skal undersøge og vurdere 

planen for den grænseoverskridende 

omdannelse og de rapporter, der er 

omhandlet i artikel 86e og 86f, med 

forbehold af stk. 6 i denne artikel.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  248 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Anmodningen om udpegelse af en 

sagkyndig skal ledsages af følgende: 

Anmodningen til den kompetente 

myndighed skal ledsages af følgende: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  249 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 1 – afsnit 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) rapporterne som omhandlet i 

artikel 86e og 86f. 

b) rapporten som omhandlet i artikel 86e. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  250 

Sven Giegold 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed udpeger en 

uafhængig sagkyndig senest fem 

arbejdsdage efter ansøgningen som 

omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af 

planen og rapporterne. Den sagkyndige 

skal være uafhængig af det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, og kan være en fysisk eller 

en juridisk person afhængigt af 

lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten. 

Medlemsstaterne tager ved vurderingen af 

den sagkyndiges uafhængighed hensyn til 

den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 

22b i direktiv 2006/43/EF.  

2. Den kompetente myndighed indleder 

behandlingen af ansøgningen som 

omhandlet i stk. 1 senest fem arbejdsdage 

efter modtagelsen af planen og 

rapporterne.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  251 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed udpeger en 

uafhængig sagkyndig senest fem 

arbejdsdage efter ansøgningen som 

omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af 

planen og rapporterne. Den sagkyndige 

skal være uafhængig af det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, og kan være en fysisk eller en 

juridisk person afhængigt af lovgivningen i 

oprindelsesmedlemsstaten. 

Medlemsstaterne tager ved vurderingen af 

den sagkyndiges uafhængighed hensyn til 

den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 

2. Den kompetente myndighed udpeger en 

uafhængig sagkyndig senest fem 

arbejdsdage efter ansøgningen som 

omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af 

planen og rapporten. Den sagkyndige skal 

være uafhængig af det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, og kan være en fysisk eller en 

juridisk person afhængigt af lovgivningen i 

oprindelsesmedlemsstaten. 

Medlemsstaterne tager ved vurderingen af 

den sagkyndiges uafhængighed hensyn til 

den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 
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22b i direktiv 2006/43/EF.  22b i direktiv 2006/43/EF.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  252 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed udpeger en 

uafhængig sagkyndig senest fem 

arbejdsdage efter ansøgningen som 

omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af 

planen og rapporterne. Den sagkyndige 

skal være uafhængig af det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, og kan være en fysisk eller en 

juridisk person afhængigt af lovgivningen i 

oprindelsesmedlemsstaten. 

Medlemsstaterne tager ved vurderingen af 

den sagkyndiges uafhængighed hensyn til 

den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 

22b i direktiv 2006/43/EF.  

2. Den kompetente myndighed udpeger en 

uafhængig sagkyndig senest 10 

arbejdsdage efter ansøgningen som 

omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af 

planen og rapporterne. Den sagkyndige 

skal være uafhængig af det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, og kan være en fysisk eller en 

juridisk person afhængigt af lovgivningen i 

oprindelsesmedlemsstaten. 

Medlemsstaterne tager ved vurderingen af 

den sagkyndiges uafhængighed hensyn til 

den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 

22b i direktiv 2006/43/EF.  

Or. en 

Begrundelse 

Fem dage er for kort tid i forhold til opgaven. 

 

Ændringsforslag  253 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 3 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den sagkyndige udarbejder en skriftlig 

rapport, der som minimum indeholder: 

3. Den sagkyndige udarbejder en skriftlig 

rapport, der indeholder en vurdering af 

den rapport og omdannelsesplan, der 

stilles til rådighed i henhold til artikel 86e. 

Or. de 

Begrundelse 

Da artikel 86c udgår, er litra b) nu forældet. Stk. 3 og litra a) er derfor sammenfattet her. 

 

Ændringsforslag  254 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 3 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den sagkyndige udarbejder en skriftlig 

rapport, der som minimum indeholder: 

3. Den kompetente myndighed udarbejder 

en skriftlig rapport, der som minimum 

indeholder: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  255 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) en detaljeret vurdering af 

nøjagtigheden af de rapporter og 

oplysninger, som det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, har forelagt 

udgår 

Or. de 
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Begrundelse 

Jævnfør forklaring til artikel 86g, stk. 3. 

 

Ændringsforslag  256 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) en detaljeret vurdering af 

nøjagtigheden af de rapporter og 

oplysninger, som det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende omdannelse, har 

forelagt 

a) en detaljeret vurdering af den formelle 

og materielle nøjagtighed af de rapporter 

og oplysninger, som det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, har forelagt 

Or. de 

 

Ændringsforslag  257 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) en beskrivelse af alle faktuelle 

elementer, som den kompetente 

myndighed, der er udpeget i henhold til 

artikel 86m, stk. 1, skal bruge til at 

foretage en tilbundsgående vurdering for 

at fastslå, om den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse udgør 

et kunstigt arrangement i henhold til 

artikel 86n, der minimum omfatter 

følgende: de nærmere forhold ved 

etableringen i 

bestemmelsesmedlemsstaten, herunder 

hensigten, sektoren, investeringen, 

nettoomsætningen og resultatet, antal 

udgår 
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medarbejdere, balancens 

sammensætning, det skattemæssige 

hjemsted, aktiverne og deres placering, 

medarbejdernes og specifikke 

medarbejdergruppers sædvanlige 

arbejdssted, det sted, hvor det omdannede 

selskab betaler bidrag til sociale 

sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i 

bestemmelsesmedlemsstaten og 

oprindelsesmedlemsstaten.  

Or. de 

Begrundelse 

Jævnfør forklaring til artikel 86g, stk. 3. 

 

Ændringsforslag  258 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) en beskrivelse af alle faktuelle 

elementer, som den kompetente 

myndighed, der er udpeget i henhold til 

artikel 86m, stk. 1, skal bruge til at 

foretage en tilbundsgående vurdering for at 

fastslå, om den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse udgør et 

kunstigt arrangement i henhold til 

artikel 86n, der minimum omfatter 

følgende: de nærmere forhold ved 

etableringen i bestemmelsesmedlemsstaten, 

herunder hensigten, sektoren, 

investeringen, nettoomsætningen og 

resultatet, antal medarbejdere, balancens 

sammensætning, det skattemæssige 

hjemsted, aktiverne og deres placering, 

medarbejdernes og specifikke 

medarbejdergruppers sædvanlige 

arbejdssted, det sted, hvor det omdannede 

selskab betaler bidrag til sociale 

b) en beskrivelse af alle faktuelle 

elementer, der er udpeget i henhold til 

artikel 86m, stk. 1, til at foretage en 

tilbundsgående vurdering for at fastslå, om 

den påtænkte grænseoverskridende 

omdannelse udgør et kunstigt arrangement 

i henhold til artikel 86n, der minimum 

omfatter følgende: de nærmere forhold ved 

etableringen i bestemmelsesmedlemsstaten, 

herunder hensigten, sektoren, 

investeringen, nettoomsætningen og 

resultatet, antal medarbejdere, balancens 

sammensætning, det skattemæssige 

hjemsted, aktiverne og deres placering, 

medarbejdernes og specifikke 

medarbejdergruppers sædvanlige 

arbejdssted, det sted, hvor det omdannede 

selskab betaler bidrag til sociale 

sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i 
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sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i 

bestemmelsesmedlemsstaten og 

oprindelsesmedlemsstaten.  

bestemmelsesmedlemsstaten og 

oprindelsesmedlemsstaten.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  259 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Den kompetente myndighed skal altid 

afholde et møde med selskabets 

medarbejdere, før den udarbejder sin 

skriftlige rapport. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  260 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 

uafhængige sagkyndige har ret til hos det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, at få 

adgang til alle nødvendige oplysninger og 

dokumenter samt til at foretage enhver 

nødvendig kontrol for at verificere alle 

elementer i planen eller ledelsens 

rapporter. Den sagkyndige har ligeledes ret 

til at modtage bemærkninger og udtalelser 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 

uafhængige sagkyndige har ret til hos det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, at få 

adgang til alle nødvendige oplysninger og 

dokumenter samt til at foretage enhver 

nødvendig kontrol for at verificere alle 

elementer i planen eller ledelsens 

rapporter. Den sagkyndige har pligt til at 

modtage og tage hensyn til bemærkninger 
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fra medarbejderrepræsentanterne eller, 

såfremt der ikke findes sådanne 

repræsentanter, fra medarbejderne selv og 

ligeledes fra kreditorerne og 

selskabsdeltagerne. 

og udtalelser fra finansielle myndigheder, 

sociale kasser, fagforeninger, 

medarbejderrepræsentanter eller, såfremt 

der ikke findes sådanne repræsentanter, fra 

medarbejderne selv og ligeledes fra 

kreditorerne og selskabsdeltagerne. Disse 

skal vedlægges rapporten som bilag. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  261 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 

uafhængige sagkyndige har ret til hos det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, at få 

adgang til alle nødvendige oplysninger og 

dokumenter samt til at foretage enhver 

nødvendig kontrol for at verificere alle 

elementer i planen eller ledelsens rapporter. 

Den sagkyndige har ligeledes ret til at 

modtage bemærkninger og udtalelser fra 

medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt 

der ikke findes sådanne repræsentanter, fra 

medarbejderne selv og ligeledes fra 

kreditorerne og selskabsdeltagerne. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at deres 

kompetente myndigheder hos det selskab, 

der foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, får adgang til alle nødvendige 

oplysninger og dokumenter, samt at den 

kompetente myndighed foretager enhver 

nødvendig kontrol for at verificere alle 

elementer i planen eller ledelsens 

rapporter. Den kompetente myndighed har 

ligeledes ret til at modtage bemærkninger 

og udtalelser fra 

medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt 

der ikke findes sådanne repræsentanter, fra 

medarbejderne selv og ligeledes fra 

kreditorerne og selskabsdeltagerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  262 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 

uafhængige sagkyndige har ret til hos det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, at få 

adgang til alle nødvendige oplysninger og 

dokumenter samt til at foretage enhver 

nødvendig kontrol for at verificere alle 

elementer i planen eller ledelsens 

rapporter. Den sagkyndige har ligeledes 

ret til at modtage bemærkninger og 

udtalelser fra medarbejderrepræsentanterne 

eller, såfremt der ikke findes sådanne 

repræsentanter, fra medarbejderne selv og 

ligeledes fra kreditorerne og 

selskabsdeltagerne. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 

uafhængige sagkyndige har ret til hos det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, at få 

adgang til alle nødvendige oplysninger og 

dokumenter samt til at foretage enhver 

nødvendig kontrol for at verificere alle 

elementer i planen eller ledelsens rapport. 

Den sagkyndige har ligeledes ret til at 

modtage bemærkninger og udtalelser fra 

medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt 

der ikke findes sådanne repræsentanter, fra 

medarbejderne selv og ligeledes fra 

kreditorerne og selskabsdeltagerne. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  263 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

oplysninger, der forelægges for den 

sagkyndige, kun kan anvendes med 

henblik på udarbejdelsen af rapporten, og 

at fortrolige oplysninger, herunder 

forretningshemmeligheder, ikke 

offentliggøres. I givet fald kan den 

sagkyndige forelægge et særskilt 

dokument med disse fortrolige 

oplysninger for den kompetente 

myndighed, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, 

og dette særskilte dokument stilles kun til 

rådighed for det selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, og 

videregives ikke til tredjemand. 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

oplysninger og udtalelser, der forelægges 

for den sagkyndige, herunder 

forretningshemmeligheder, behandles 

fortroligt. De afgørende steder i 

beretningen streges over med sort. 
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Or. de 

 

Ændringsforslag  264 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

oplysninger, der forelægges for den 

sagkyndige, kun kan anvendes med 

henblik på udarbejdelsen af rapporten, og 

at fortrolige oplysninger, herunder 

forretningshemmeligheder, ikke 

offentliggøres. I givet fald kan den 

sagkyndige forelægge et særskilt 

dokument med disse fortrolige oplysninger 

for den kompetente myndighed, der er 

udpeget i overensstemmelse med artikel 

86m, stk. 1, og dette særskilte dokument 

stilles kun til rådighed for det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, og videregives ikke til 

tredjemand. 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

oplysninger, der forelægges, kun kan 

anvendes med henblik på udarbejdelsen af 

rapporten, og at fortrolige oplysninger, 

ikke offentliggøres. I givet fald skal et 

særskilt dokument med disse fortrolige 

oplysninger udarbejdes af den kompetente 

myndighed, og dette særskilte dokument 

stilles kun til rådighed for det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, og videregives ikke til 

tredjemand. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  265 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Udgifterne til ekspertrapporten fra 

den uafhængige sagkyndige afholdes af 

det selskab, der foretager den 
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grænseoverskridende omdannelse. 

Or. en 

Begrundelse 

De myndigheder, der kan pålægge sådanne afgifter ifølge medlemsstatens nationale 

lovgivning, kan blive anklaget for at stå i vejen for den grænseoverskridende omdannelse. For 

at undgå dette bør dette fremgå klart af direktivet. 

 

Ændringsforslag  266 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne fritager 

mikrovirksomheder og små virksomheder 

som defineret i Kommissionens 

henstilling 2003/361/EF (**) fra 

bestemmelserne i denne artikel. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  267 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne fritager 

mikrovirksomheder og små virksomheder 

som defineret i Kommissionens henstilling 

2003/361/EF (**) fra bestemmelserne i 

denne artikel. 

6. Medlemsstaterne fritager 

mikrovirksomheder og små virksomheder 

som defineret i Kommissionens henstilling 

2003/361/EF (**) fra bestemmelserne i 

denne artikel. Dette berører imidlertid ikke 

mikrovirksomheders og små 
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virksomheders ret til at anmode om en 

ekspertrapport fra en uafhængig 

sagkyndig, hvis de mener, at det vil være 

til deres fordel, og navnlig for at sikre 

anvendelse af beskyttelsesbestemmelserne 

i artikel 86k, stk. 4, litra a). 

Or. en 

(Læses sammen med artikel 86k, stk. 3, litra a)) 

Begrundelse 

Artikel 86k, stk. 3, litra a), sikrer, at "Kreditorerne [...]antages ikke at lide tab som følge af en 

grænseoverskridende omdannelse [...] hvis selskabet sammen med omdannelsesplanen 

offentliggør en uafhængig ekspertrapport, hvori det konkluderes, at der ikke er nogen rimelig 

sandsynlighed for, at kreditorernes rettigheder vil blive uretmæssigt indskrænket". Eftersom 

denne beskyttelsesbestemmelse kræver, at der skal foreligge en ekspertrapport, skal 

mikrovirksomheder og små virksomheder stadig have ret til at anmode om den. 

 

Ændringsforslag  268 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 g – stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Af hensyn til gennemsigtigheden skal 

rapporten stilles til rådighed for 

offentligheden. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  269 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 h – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(b) den uafhængige ekspertrapport, der er 

omhandlet i artikel 86g, hvis det er 

relevant 

b) den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstatens rapport, der er 

omhandlet i artikel 86g 

Or. en 

 

Ændringsforslag  270 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 h – stk. 3 – litra d a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) oplysninger om de endelige reelle 

ejere før og efter den 

grænseoverskridende omdannelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  271 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 h – stk. 4 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der 

er omhandlet i stk. 1 og 3, kan opfyldes 

online i deres helhed uden at give 

personligt møde for en kompetent 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten.  

4. Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der 

er omhandlet i stk. 1 og 3, kan opfyldes 

online i deres helhed uden at give 

personligt møde for en kompetent 

myndighed eller en anden person eller et 

andet organ i oprindelsesmedlemsstaten, 

der har ansvaret for behandlingen af 

ansøgningerne om registrering.  

Or. de 
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Begrundelse 

Med dette ændringsforslag skal der sikres sammenhæng med forslag til direktiv 

(COM(2018)0239) for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer inden for 

selskabsret. 

 

Ændringsforslag  272 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 h – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 
kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed.  

Medlemsstaterne kan dog, hvis det af 

hensyn til almenvellet er tvingende 

nødvendigt, kræve personligt møde for en 

kompetent myndighed.  

Or. de 

Begrundelse 

Begrebet "mistanke om svig" har forskellige betydninger i medlemsstaterne. Desuden er det 

tvivlsomt, om den foreslåede formulering dækker alle tænkelige situationer. 

 

Ændringsforslag  273 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 h – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 

kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed.  

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet mistanke om svig kræve 

personligt møde for en kompetent 

myndighed.  

Or. en 
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Ændringsforslag  274 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 h – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 

kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed.  

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet mistanke om svig kræve 

personligt møde for en kompetent 

myndighed.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  275 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 h – stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Medlemsstaterne sikrer, at fortrolige 

oplysninger, herunder 

forretningshemmeligheder, ikke 

offentliggøres. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  276 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1.º – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 i – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 86i Artikel 86i 
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Generalforsamlingens godkendelse Generalforsamlingens og arbejdstagernes 

plenarforsamlings godkendelse 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  277 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1.º – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 i – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Efter at have gjort sig bekendt med de i 

artikel 86e, 86f og 86g nævnte rapporter 

træffer generalforsamlingen i det selskab, 

der foretager omdannelsen, beslutning om 

godkendelse af planen for den 

grænseoverskridende omdannelse. 

Selskabet underretter den kompetente 

myndighed, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, 

om generalforsamlingens beslutning. 

1. Efter at have gjort sig bekendt med de i 

artikel 86e, 86f og 86g nævnte rapporter 

træffer generalforsamlingen i det selskab, 

der foretager omdannelsen, og 

arbejdstagernes plenarforsamling 
beslutning om godkendelse af planen for 

den grænseoverskridende omdannelse. 

Selskabet underretter den kompetente 

myndighed, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, 

om generalforsamlingens og 

arbejdstagernes plenarforsamlings 
beslutning. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  278 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 i – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Efter at have gjort sig bekendt med de i 

artikel 86e, 86f og 86g nævnte rapporter 

træffer generalforsamlingen i det selskab, 

der foretager omdannelsen, beslutning om 

godkendelse af planen for den 

grænseoverskridende omdannelse. 

1. Efter at have gjort sig bekendt med de i 

artikel 86e og 86g nævnte rapporter træffer 

generalforsamlingen i det selskab, der 

foretager omdannelsen, beslutning om 

godkendelse af planen for den 

grænseoverskridende omdannelse. 
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Selskabet underretter den kompetente 

myndighed, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, 

om generalforsamlingens beslutning. 

Selskabet underretter den kompetente 

myndighed, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, 

om generalforsamlingens beslutning. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  279 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1.º – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 i – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Generalforsamlingen i det selskab, der 

foretager omdannelsen, kan forbeholde sig 

ret til at gøre den grænseoverskridende 

omdannelses gennemførelse betinget af 

generalforsamlingens udtrykkelige 

godkendelse af de nærmere regler, der er 

omhandlet i artikel 86l. 

2. Generalforsamlingen i det selskab, der 

foretager omdannelsen, og arbejdstagernes 

plenarforsamling kan forbeholde sig ret til 

at gøre den grænseoverskridende 

omdannelses gennemførelse betinget af 

generalforsamlingens udtrykkelige 

godkendelse af de nærmere regler, der er 

omhandlet i artikel 86l. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  280 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 i – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Generalforsamlingen beslutter 

ligeledes, om den grænseoverskridende 

omdannelse kræver ændringer af 

stiftelsesoverenskomsten for det selskab, 

der foretager omdannelsen.  

udgår 

Or. de 
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Begrundelse 

Dette stykke er ikke nødvendigt, da stiftelsesoverenskomsten allerede er en del af den 

omdannelsesplan, der er omhandlet i artikel 86d, stk. c. 

 

Ændringsforslag  281 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 j – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 

selskabsdeltagere i et selskab, der 

foretager en grænseoverskridende 

omdannelse, har ret til at afhænde deres 

kapitalandele på de betingelser, der er 

fastsat i stk. 2-6: 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

selskabsdeltagere i et selskab, der nægter 

en grænseoverskridende omdannelse, har 

ret til at afhænde deres kapitalandele på de 

betingelser, der er fastsat i stk. 2-6: 

Or. de 

Begrundelse 

Det er mere hensigtsmæssigt at begrænse støtteberettigelsen som allerede fastsat i artikel 

86e, stk. 2, litra c), til de selskabsdeltagere, der udtrykkeligt har gjort indsigelse mod 

beslutningen om omdannelse. 

 

Ændringsforslag  282 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 j – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) selskabsdeltagere med aktier med 

stemmeret, som ikke har stemt for 

godkendelsen af planen for den 

grænseoverskridende omdannelse 

udgår 

Or. de 
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Begrundelse 

Jævnfør ændring til artikel 86j, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  283 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 j – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) selskabsdeltagere med aktier uden 

stemmeret.  

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Jævnfør ændring til artikel 86j, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  284 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 j – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at et selskab, 

der foretager en grænseoverskridende 

omdannelse, fremsætter et tilbud om 

tilstrækkelig kompensation i planen for den 

grænseoverskridende omdannelse, jf. 

artikel 86d, stk. 1, litra i), til de 

selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 

i denne artikel, som ønsker at udøve deres 

ret til at afhænde deres kapitalandele. 

Medlemsstaterne fastsætter ligeledes 

fristen for accept af tilbuddet, der under 

alle omstændigheder ikke må strække sig 

over mere end en måned efter den i 

3. Medlemsstaterne sikrer, at et selskab, 

der foretager en grænseoverskridende 

omdannelse, fremsætter et tilbud om 

tilstrækkelig kompensation i planen for den 

grænseoverskridende omdannelse, jf. 

artikel 86d, stk. 1, litra i), til de 

selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 

i denne artikel, som ønsker at udøve deres 

ret til at afhænde deres kapitalandele. 

Medlemsstaterne fastsætter ligeledes 

fristen for accept af tilbuddet, der under 

alle omstændigheder ikke må strække sig 

over mere end en måned efter den dag, på 
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artikel 86i omhandlede 

generalforsamling. Medlemsstaterne 

sikrer endvidere, at selskabet kan acceptere 

et tilbud fremsendt elektronisk til en 

adresse angivet af selskabet til dette 

formål. 

hvilken registreringen af den nye 

selskabsform er blevet offentliggjort. 

Uden at dette berører national formkrav 

for overdragelse af kapitalandele, sikrer 
medlemsstaterne endvidere, at selskabet 

kan acceptere et tilbud fremsendt 

elektronisk til en adresse angivet af 

selskabet til dette formål. 

Or. de 

Begrundelse 

Det giver her mere mening med en tilknytning til meddelelsen om registrering af den nye 

selskabsform. Desuden bør dette direktiv ikke berøre de nationale formkrav vedrørende 

overdragelse af kapitalandele, såsom kravet om notarialakten. 

 

Ændringsforslag  285 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 j – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne sikrer, at en 

selskabsdeltager, der har accepteret det i 

stk. 3 omhandlede tilbud om kontant 

kompensation, men mener, at 

kompensationen ikke er tilstrækkelig, har 

ret til at kræve, at den tilbudte kontante 

kompensation beregnes på ny ved en 

national domstol senest en måned efter 

accept af tilbuddet.  

5. Medlemsstaterne sikrer, at en 

selskabsdeltager, der ikke har accepteret 

det i stk. 3 omhandlede tilbud om kontant 

kompensation, og mener, at 

kompensationen ikke er tilstrækkelig, har 

ret til at kræve, at den tilbudte kontante 

kompensation beregnes på ny ved en 

national domstol senest en måned efter 

fristen for accept af tilbuddet.  

Or. de 

Begrundelse 

Det ville give mere mening at fastsætte en ensartet tidsfrist for alle selskabsdeltagere. 

Derudover er det tvivlsomt, hvorfor en selskabsdeltager, der har accepteret tilbuddet om 

kontant kompensation, kan anmode om domstolskontrol, selv om denne selskabsdeltager 

forlader selskabet efter accept af tilbuddet. 

 

Ændringsforslag  286 
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Olle Ludvigsson 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 j – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne sikrer, at en 

selskabsdeltager, der har accepteret det i 

stk. 3 omhandlede tilbud om kontant 

kompensation, men mener, at 

kompensationen ikke er tilstrækkelig, har 

ret til at kræve, at den tilbudte kontante 

kompensation beregnes på ny ved en 

national domstol senest en måned efter 

accept af tilbuddet.  

5. Medlemsstaterne sikrer, at en 

selskabsdeltager, der har accepteret det i 

stk. 3 omhandlede tilbud om kontant 

kompensation, men mener, at 

kompensationen ikke er tilstrækkelig, har 

ret til at kræve, at den tilbudte kontante 

kompensation beregnes på ny ved en 

national domstol eller ved voldgift senest 

en måned efter accept af tilbuddet.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  287 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 k – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, 

der er utilfredse med beskyttelsen af deres 

interesser i planen for den 

grænseoverskridende omdannelse som 

omhandlet i artikel 86d, stk. 1, litra f), kan 

anmode den relevante administrative eller 

retslige myndighed om hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger senest en måned 

efter offentliggørelsen af de i artikel 86h 

omhandlede oplysninger.  

2. Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer kan 

anmode den relevante administrative eller 

retslige myndighed om hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger senest en måned 

efter offentliggørelsen af de i artikel 86h 

omhandlede oplysninger, når disse trods 

den påtænkte beskyttelse af deres 

interesser som omhandlet i artikel 86d, 

litra f), mener, at de vil være til ulempe 

for dem.  

Or. de 

Begrundelse 

Udtrykket "utilfredse" giver mulighed for subjektive vurderinger af kreditorerne. Det giver 

mere mening at bruge udtrykket "påføres ulempe". 
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Ændringsforslag  288 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 k – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) hvis selskabet sammen med 

omdannelsesplanen offentliggør en 

uafhængig ekspertrapport, hvori det 

konkluderes, at der ikke er nogen rimelig 

sandsynlighed for, at kreditorernes 

rettigheder vil blive uretmæssigt 

indskrænket. Den uafhængige sagkyndige 

udpeges eller godkendes af den 

kompetente myndighed og skal opfylde de 

krav, der er fastsat i artikel 86g, stk. 2  

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  289 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 l – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De regler vedrørende medbestemmelse, 

der eventuelt måtte gælde i 

bestemmelsesmedlemsstaten, finder 

imidlertid ikke anvendelse, når det selskab, 

der foretager omdannelsen, i de seks 

måneder, der går forud for 

offentliggørelsen af planen for den 

grænseoverskridende omdannelse som 

omhandlet i artikel 86d i dette direktiv, har 

et gennemsnitligt antal ansatte svarende til 

fire femtedele af den tærskel, der er fastsat 

i lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten, 

som udløser medarbejdernes 

2. De regler vedrørende medbestemmelse, 

der eventuelt måtte gælde i 

bestemmelsesmedlemsstaten, finder 

imidlertid ikke anvendelse, når det selskab, 

der foretager omdannelsen, i det år, der går 

forud for offentliggørelsen af planen for 

den grænseoverskridende omdannelse som 

omhandlet i artikel 86d i dette direktiv, 

eller det omdannede selskab inden et år 

efter omdannelsen, har et gennemsnitligt 

antal ansatte svarende til fire femtedele af 

den tærskel, der er fastsat i lovgivningen i 

oprindelsesmedlemsstaten, som udløser 
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medbestemmelse i henhold til artikel 2, 

litra k), i direktiv 2001/86/EF, eller hvis 

den nationale lovgivning i 

bestemmelsesmedlemsstaten ikke:  

medarbejdernes medbestemmelse i henhold 

til artikel 2, litra k), i direktiv 2001/86/EF, 

eller hvis den nationale lovgivning i 

bestemmelsesmedlemsstaten ikke:  

Or. de 

 

Ændringsforslag  290 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 l – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De regler vedrørende medbestemmelse, 

der eventuelt måtte gælde i 

bestemmelsesmedlemsstaten, finder 

imidlertid ikke anvendelse, når det selskab, 

der foretager omdannelsen, i de seks 

måneder, der går forud for 

offentliggørelsen af planen for den 

grænseoverskridende omdannelse som 

omhandlet i artikel 86d i dette direktiv, har 

et gennemsnitligt antal ansatte svarende til 

fire femtedele af den tærskel, der er 

fastsat i lovgivningen i 

oprindelsesmedlemsstaten, som udløser 

medarbejdernes medbestemmelse i 

henhold til artikel 2, litra k), i direktiv 

2001/86/EF, eller hvis den nationale 

lovgivning i bestemmelsesmedlemsstaten 

ikke:  

2. De regler vedrørende medbestemmelse, 

der eventuelt måtte gælde i 

bestemmelsesmedlemsstaten, finder 

imidlertid ikke anvendelse, når det selskab, 

der foretager omdannelsen, i de seks 

måneder, der går forud for 

offentliggørelsen af planen for den 

grænseoverskridende omdannelse som 

omhandlet i artikel 86d i dette direktiv, har 

et gennemsnitligt antal ansatte på over 500, 

og der i det selskab eksisterer et system, 

hvor medarbejderne har medbestemmelse 

i henhold til artikel 2, litra k), i direktiv 

2001/86/EF, eller hvis den nationale 

lovgivning i bestemmelsesmedlemsstaten 

ikke:  

Or. de 

Begrundelse 

Der er behov for at skabe sammenhæng: Tærsklen på 500 ansatte, som også er fastsat i de 

grænseoverskridende bestemmelser for fusioner, særlig artikel 133, har længe været praksis 

og bør derfor anvendes konsekvent på alle omstruktureringsforanstaltninger i hele EU. 

 

Ændringsforslag  291 

Martin Schirdewan 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 l – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) giver medarbejderne i det omdannede 

selskabs bedrifter beliggende i andre 

medlemsstater den samme ret til at udøve 

medbestemmelse, som den giver de 

medarbejdere, der er beskæftiget i 

bestemmelsesmedlemsstaten. 

b) giver medarbejderne i det omdannede 

selskabs og datterselskabernes bedrifter 

beliggende i andre medlemsstater den 

samme ret til at udøve medbestemmelse, 

som den giver de medarbejdere, der er 

beskæftiget i bestemmelsesmedlemsstaten. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  292 

Paul Tang 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 l – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Repræsentanterne for selskabets 

medarbejdere har en måned efter 

modtagelse af rapporten fra 

ledelsesorganet i overensstemmelse med 

direktivets artikel 86f til at give eller 

nægte samtykke til den påtænkte 

omdannelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  293 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 l – stk. 3 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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3. I de i stk. 2 i denne artikel omhandlede 

tilfælde fastsætter medlemsstaterne på 

tilsvarende vis og med forbehold af stk. 4-7 

i denne artikel, reglerne for 

medarbejdernes medbestemmelse i det 

omfattede selskab samt for deres 

inddragelse i fastsættelsen af disse 

rettigheder, i overensstemmelse med de 

principper og procedurer, der er fastlagt i 

artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EF) 

nr. 2157/2001 og i følgende bestemmelser i 

direktiv 2001/86/EF: 

3. I de i stk. 2 i denne artikel omhandlede 

tilfælde fastsætter medlemsstaterne på 

tilsvarende vis og med forbehold af stk. 4-7 

i denne artikel, reglerne for 

medarbejdernes medbestemmelse i det 

omfattede selskab samt for deres 

inddragelse i fastsættelsen af disse 

rettigheder, i overensstemmelse med de 

principper og procedurer, der er fastlagt i 

artikel 12, stk. 1, 2, 3 og 4, i forordning 

(EF) nr. 2157/2001 og i følgende 

bestemmelser i direktiv 2001/86/EF: 

Or. de 

 

Ændringsforslag  294 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 l – stk. 4 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) giver medlemsstaterne det særlige 

forhandlingsorgan ret til med et flertal på 

to tredjedele af stemmerne, afgivet af 

medlemmer, der repræsenterer mindst to 

tredjedele af medarbejderne, at beslutte 

ikke at indlede forhandlinger eller at 

afslutte allerede indledte forhandlinger, 

og støtte sig på de regler for 

medbestemmelse, der gælder i 

bestemmelsesmedlemsstaten  

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  295 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 l – stk. 4 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) giver medlemsstaterne det særlige 

forhandlingsorgan ret til med et flertal på 

to tredjedele af stemmerne, afgivet af 

medlemmer, der repræsenterer mindst to 

tredjedele af medarbejderne, at beslutte 

ikke at indlede forhandlinger eller at 

afslutte allerede indledte forhandlinger, og 

støtte sig på de regler for medbestemmelse, 

der gælder i bestemmelsesmedlemsstaten  

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Or. de 

Begrundelse 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag  296 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 l – stk. 4 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) kan medlemsstaterne i de tilfælde, 

hvor der efter forudgående forhandlinger 

gælder referencebestemmelser for 

medbestemmelse, og uanset sådanne 

bestemmelser beslutte at begrænse 

andelen af medarbejderrepræsentanter i 

administrationsorganet for det 

omdannede selskab. Hvis 

medarbejderrepræsentanterne i det 

selskab, der foretager omdannelsen, 

udgjorde mindst en tredjedel af 

administrations- eller tilsynsorganet, må 

begrænsningen dog aldrig føre til en 

lavere andel af 

medarbejderrepræsentanter i 

administrationsorganet end en tredjedel. 

udgår 

Or. de 
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Ændringsforslag  297 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 l – stk. 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Hvis det omdannede selskab er omfattet 

af regler for medbestemmelse, er det 

forpligtet til at træffe foranstaltninger, der 

sikrer, at medarbejdernes 

medbestemmelsesret er beskyttet i tilfælde 

af efterfølgende grænseoverskridende eller 

interne fusioner, spaltninger eller 

omdannelser i de første tre år efter den 

grænseoverskridende omdannelse, ved at 

lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 

1-6, finde tilsvarende anvendelse. 

7. Hvis det omdannede selskab er omfattet 

af regler for medbestemmelse, er det 

forpligtet til at træffe foranstaltninger, der 

sikrer, at medarbejdernes 

medbestemmelsesret er beskyttet i tilfælde 

af efterfølgende grænseoverskridende eller 

interne fusioner, spaltninger eller 

omdannelser i de første fem år efter den 

grænseoverskridende omdannelse, ved at 

lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 

1-6, finde tilsvarende anvendelse. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  298 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne udpeger den 

myndighed, der har kompetence til at 

kontrollere den grænseoverskridende 

omdannelses lovlighed for den del af 

proceduren, som reguleres af lovgivningen 

i oprindelsesmedlemsstaten, og til at 

udstede en attest forud for omdannelsen, 

der beviser, at alle de relevante betingelser 

er opfyldt, og at alle procedurer og 

formaliteter i oprindelsesmedlemsstaten er 

afsluttet.  

1. Medlemsstaterne udpeger den domstol, 

notar eller anden myndighed, der 

kontrollerer den grænseoverskridende 

omdannelses lovlighed for den del af 

proceduren, som reguleres af lovgivningen 

i oprindelsesmedlemsstaten, og udsteder en 

attest forud for omdannelsen, der beviser, 

at alle de relevante betingelser er opfyldt, 

og at alle procedurer og formaliteter i 

oprindelsesmedlemsstaten er afsluttet.  

Or. de 
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Begrundelse 

Sammenhæng med direktiv (EU) 2017/1132 om grænseoverskridende fusioner, særlig artikel 

127, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  299 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 2 – afsnit 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) de relevante rapporter som omhandlet i 

artikel 86e, 86f eller 86g 

b) de relevante rapporter som omhandlet i 

artikel 86e eller 86g 

Or. de 

 

Ændringsforslag  300 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 2 – afsnit 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) de relevante rapporter som omhandlet i 

artikel 86e, 86f eller 86g 

b) de relevante rapporter som omhandlet i 

artikel 86e og 86f 

Or. en 

 

Ændringsforslag  301 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 2 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den plan og de rapporter, der forelægges 

i henhold til artikel 86g, skal ikke 

forelægges på ny for den kompetente 

myndighed. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  302 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den plan og de rapporter, der forelægges i 

henhold til artikel 86g, skal ikke 

forelægges på ny for den kompetente 

myndighed. 

Den plan og de rapporter, der forelægges i 

henhold til artikel 86h, skal ikke 

forelægges på ny for den kompetente 

myndighed. 

Or. de 

Begrundelse 

Det giver mere mening at henvise til artikel 86h vedrørende forelæggelse. 

 

Ændringsforslag  303 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen 

som omhandlet i stk. 2, herunder 

fremlæggelse af alle oplysninger og 

dokumenter, kan udfyldes online i sin 

helhed uden at give personligt møde for 

den kompetente myndighed som 

3. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen 

som omhandlet i stk. 2, herunder 

fremlæggelse af alle oplysninger og 

dokumenter, kan udfyldes online i sin 

helhed uden at give personligt møde for 

den kompetente myndighed eller en anden 
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omhandlet i stk. 1.  person eller et andet organ, der har fået 

overdraget behandlingen af ansøgninger 

om registrering.  

Or. de 

Begrundelse 

Med dette ændringsforslag skal der sikres sammenhæng med forslaget til direktiv (COM 

(2018)0239) for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret. 

 

Ændringsforslag  304 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 
kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed med henblik på fremlæggelse 

af relevante oplysninger eller dokumenter. 

Medlemsstaterne kan dog, når dette kan 

begrundes af tvingende hensyn til 

almenvellet, kræve personligt møde for en 

kompetent myndighed med henblik på 

fremlæggelse af relevante oplysninger eller 

dokumenter. 

Or. de 

Begrundelse 

Begrebet "mistanke om svig" har forskellige betydninger i medlemsstaterne. Desuden er det 

tvivlsomt, om den foreslåede formulering dækker alle tænkelige situationer. 

 

Ændringsforslag  305 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet mistanke om svig kræve 
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kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed med henblik på fremlæggelse 

af relevante oplysninger eller dokumenter. 

personligt møde for en kompetent 

myndighed med henblik på fremlæggelse 

af relevante oplysninger eller dokumenter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  306 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 

kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed med henblik på fremlæggelse 

af relevante oplysninger eller dokumenter. 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet mistanke om svig kræve 

personligt møde for en kompetent 

myndighed med henblik på fremlæggelse 

af relevante oplysninger eller dokumenter. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  307 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. For så vidt angår overholdelsen af de 

nærmere regler for arbejdstagernes 

medbestemmelse som fastsat i artikel 86l, 

kontrollerer oprindelsesmedlemsstaten, at 

planen for den grænseoverskridende 

omdannelse som omhandlet i artikel stk. 2 

i denne artikel indeholder oplysninger om 

procedurerne for fastlæggelse af de 

relevante nærmere regler og om 

mulighederne for sådanne nærmere 

regler.  

udgår 
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Or. de 

Begrundelse 

Denne obligatoriske angivelse i planen for omdannelse skal allerede undersøges i 

overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel. 

 

Ændringsforslag  308 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. For så vidt angår overholdelsen af de 

nærmere regler for arbejdstagernes 

medbestemmelse som fastsat i artikel 86l, 

kontrollerer oprindelsesmedlemsstaten, at 

planen for den grænseoverskridende 

omdannelse som omhandlet i artikel stk. 2 i 

denne artikel indeholder oplysninger om 

procedurerne for fastlæggelse af de 

relevante nærmere regler og om 

mulighederne for sådanne nærmere regler.  

4. For så vidt angår overholdelsen af de 

nærmere regler for arbejdstagernes 

medbestemmelse som fastsat i artikel 86l, 

kontrollerer oprindelsesmedlemsstaten, at 

planen og rapporterne for den 

grænseoverskridende omdannelse som 

omhandlet i artikel stk. 2 i denne artikel 

indeholder oplysninger om procedurerne 

for fastlæggelse af de relevante nærmere 

regler og om mulighederne for sådanne 

nærmere regler.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  309 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder, der er udpeget i 

overensstemmelse med stk. 1, kan høre 

andre relevante myndigheder med 

kompetence på de forskellige områder, der 

er berørt af den grænseoverskridende 

6. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente myndigheder, der er udpeget i 

overensstemmelse med stk. 1, kan høre 

andre relevante myndigheder med 

kompetence på de forskellige områder fra 

såvel oprindelsesmedlemsstaten som 



AM\1162715DA.docxx 63/163 PE627.755v01-00 

 DA 

omdannelse. bestemmelsesmedlemsstaten, der er berørt 

af den grænseoverskridende omdannelse. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  310 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 7 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndigheds vurdering 

foretages senest en måned efter datoen for 

modtagelsen af oplysningerne vedrørende 

godkendelsen af omdannelsen på 

selskabets generalforsamling. 

Undersøgelsen kan få følgende udfald:  

7. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndigheds vurdering 

foretages senest to måneder efter datoen 

for modtagelsen af oplysningerne 

vedrørende godkendelsen af omdannelsen 

på selskabets generalforsamling. 

Undersøgelsen kan få følgende udfald:  

Or. de 

 

Ændringsforslag  311 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 7 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndigheds vurdering 

foretages senest en måned efter datoen for 

modtagelsen af oplysningerne vedrørende 

godkendelsen af omdannelsen på 

selskabets generalforsamling. 

Undersøgelsen kan få følgende udfald:  

7. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndigheds vurdering 

foretages senest tre måneder efter datoen 

for modtagelsen af oplysningerne 

vedrørende godkendelsen af omdannelsen 

på selskabets generalforsamling. 

Undersøgelsen kan få følgende udfald:  

Or. en 
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Ændringsforslag  312 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 7 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) når den kompetente myndighed nærer 

alvorlig bekymring for, at den 

grænseoverskridende omdannelse udgør 

et kunstigt arrangement som omhandlet i 

artikel 86c, stk. 3, kan den beslutte at 

foretage en tilbundsgående vurdering i 

overensstemmelse med artikel 86n og 

underretter i så fald selskabet om sin 

beslutning om at foretage en sådan 

vurdering og om det efterfølgende 

resultat. 

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Ikke relevant efter sletning af artikel 86c. 

 

Ændringsforslag  313 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 m – stk. 7 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) når den kompetente myndighed nærer 

alvorlig bekymring for, at den 

grænseoverskridende omdannelse udgør et 

kunstigt arrangement som omhandlet i 

artikel 86c, stk. 3, kan den beslutte at 

foretage en tilbundsgående vurdering i 

overensstemmelse med artikel 86n og 

underretter i så fald selskabet om sin 

beslutning om at foretage en sådan 

c) når der er grund til at antage, at den 

grænseoverskridende omdannelse udgør et 

kunstigt arrangement som omhandlet i 

artikel 86c, stk. 3, bør den kompetente 

myndighed beslutte at foretage en 

tilbundsgående vurdering i 

overensstemmelse med artikel 86n og 

underretter i så fald selskabet om sin 

beslutning om at foretage en sådan 
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vurdering og om det efterfølgende resultat. vurdering og om det efterfølgende resultat. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  314 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 n 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 86n udgår 

Tilbundsgående vurdering  

Or. de 

Begrundelse 

Ikke relevant efter sletning af artikel 86c. 

 

Ændringsforslag  315 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 n – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med henblik på at vurdere, om den 

grænseoverskridende omdannelse udgør et 

kunstigt arrangement i henhold til 

artikel 86c, stk. 3, sikrer medlemsstaterne, 

at den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten foretager en 

tilbundsgående vurdering af alle de 

relevante kendsgerninger og 

omstændigheder og som minimum tager 

hensyn til følgende: de nærmere forhold 

ved etableringen i 

bestemmelsesmedlemsstaten, herunder 

1. Med henblik på at vurdere, om den 

grænseoverskridende omdannelse udgør et 

kunstigt, sikrer medlemsstaterne, at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten foretager en 

tilbundsgående vurdering af alle de 

relevante kendsgerninger og 

omstændigheder og som minimum tager 

hensyn til følgende: de nærmere forhold 

ved etableringen i 

bestemmelsesmedlemsstaten, herunder 

hensigten, sektoren, investeringen, 
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hensigten, sektoren, investeringen, 

nettoomsætningen og resultatet, antal 

medarbejdere, balancens sammensætning, 

det skattemæssige hjemsted, aktiverne og 

deres placering, medarbejdernes og 

specifikke medarbejdergruppers 

sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor det 

omdannede selskab betaler bidrag til 

sociale sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i 

bestemmelsesmedlemsstaten og 

oprindelsesmedlemsstaten. 

nettoomsætningen og resultatet, antal 

medarbejdere, balancens sammensætning, 

det skattemæssige hjemsted, aktiverne og 

deres placering, medarbejdernes og 

specifikke medarbejdergruppers 

sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor det 

omdannede selskab betaler bidrag til 

sociale sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i 

bestemmelsesmedlemsstaten og 

oprindelsesmedlemsstaten. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  316 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 n – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med henblik på at vurdere, om den 

grænseoverskridende omdannelse udgør et 

kunstigt arrangement i henhold til 

artikel 86c, stk. 3, sikrer medlemsstaterne, 

at den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten foretager en 

tilbundsgående vurdering af alle de 

relevante kendsgerninger og 

omstændigheder og som minimum tager 

hensyn til følgende: de nærmere forhold 

ved etableringen i 

bestemmelsesmedlemsstaten, herunder 

hensigten, sektoren, investeringen, 

nettoomsætningen og resultatet, antal 

medarbejdere, balancens sammensætning, 

det skattemæssige hjemsted, aktiverne og 

deres placering, medarbejdernes og 

specifikke medarbejdergruppers 

sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor det 

omdannede selskab betaler bidrag til 

sociale sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i 

bestemmelsesmedlemsstaten og 

1. Med henblik på at vurdere, om den 

grænseoverskridende omdannelse udgør et 

kunstigt arrangement i henhold til dette 

direktiv, sikrer medlemsstaterne, at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten foretager en 

tilbundsgående vurdering af alle de 

relevante kendsgerninger og 

omstændigheder og som minimum tager 

hensyn til følgende: de nærmere forhold 

ved etableringen i 

bestemmelsesmedlemsstaten, herunder 

hensigten, sektoren, investeringen, 

nettoomsætningen og resultatet, antal 

medarbejdere, balancens sammensætning, 

det skattemæssige hjemsted, aktiverne og 

deres placering, medarbejdernes og 

specifikke medarbejdergruppers 

sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor det 

omdannede selskab betaler bidrag til 

sociale sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i 

bestemmelsesmedlemsstaten og 
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oprindelsesmedlemsstaten. oprindelsesmedlemsstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  317 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 n – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndighed, der er omhandlet i 

stk. 1, når den beslutter at foretage en 

tilbundsgående vurdering, har mulighed for 

at høre selskabet og alle parter, der har 

fremsat bemærkninger i henhold til 

artikel 86h, stk. 1, litra c), i 

overensstemmelse med national ret. De 

kompetente myndigheder, der er omhandlet 

i stk. 1, kan ligeledes høre andre 

interesserede tredjeparter i 

overensstemmelse med national ret. Den 

kompetente myndighed træffer sin endelige 

afgørelse om udstedelse af attesten forud 

for omdannelsen senest to måneder efter 

påbegyndelsen af den tilbundsgående 

vurdering. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndighed, der er omhandlet i 

stk. 1, når den beslutter at foretage en 

tilbundsgående vurdering, har mulighed for 

at høre selskabet og alle parter, der har 

fremsat bemærkninger i henhold til 

artikel 86h, stk. 1, litra c), i 

overensstemmelse med national ret. De 

kompetente myndigheder, der er omhandlet 

i stk. 1, kan ligeledes høre andre 

interesserede tredjeparter i 

overensstemmelse med national ret. Den 

kompetente myndighed træffer sin endelige 

afgørelse om udstedelse af attesten forud 

for omdannelsen senest fem måneder efter 

påbegyndelsen af den tilbundsgående 

vurdering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  318 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 n – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at den 2. Medlemsstaterne sikrer, at den 
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kompetente myndighed, der er omhandlet i 

stk. 1, når den beslutter at foretage en 

tilbundsgående vurdering, har mulighed for 

at høre selskabet og alle parter, der har 

fremsat bemærkninger i henhold til 

artikel 86h, stk. 1, litra c), i 

overensstemmelse med national ret. De 

kompetente myndigheder, der er omhandlet 

i stk. 1, kan ligeledes høre andre 

interesserede tredjeparter i 

overensstemmelse med national ret. Den 

kompetente myndighed træffer sin endelige 

afgørelse om udstedelse af attesten forud 

for omdannelsen senest to måneder efter 

påbegyndelsen af den tilbundsgående 

vurdering. 

kompetente myndighed, der er omhandlet i 

stk. 1, når den beslutter at foretage en 

tilbundsgående vurdering, har mulighed for 

at høre selskabet og alle parter, der har 

fremsat bemærkninger i henhold til 

artikel 86h, stk. 1, litra c), i 

overensstemmelse med national ret. De 

kompetente myndigheder, der er omhandlet 

i stk. 1, kan ligeledes høre andre 

interesserede tredjeparter i 

overensstemmelse med national ret. Den 

kompetente myndighed træffer sin endelige 

afgørelse om udstedelse af attesten forud 

for omdannelsen senest fire måneder efter 

påbegyndelsen af den tilbundsgående 

vurdering. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  319 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 o – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen 

om at udstede eller afslå attesten forud for 

omdannelsen, når den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 

ikke er en domstol, er underlagt 

domstolskontrol i overensstemmelse med 

national ret. Medlemsstaterne sikrer 

desuden, at attesten forud for omdannelsen 

først har virkning efter udløbet af en vis 

periode for at give parterne mulighed for 

at indbringe sagen for den kompetente 

domstol og i givet fald få anordnet 

foreløbige forholdsregler. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen 

om at udstede eller afslå attesten forud for 

omdannelsen er underlagt domstolskontrol 

i overensstemmelse med national ret. 

Medlemsstaterne sikrer desuden, at attesten 

forud for omdannelsen først har virkning 

efter udløbet af en vis periode for at give 

selskabet mulighed for at indbringe sagen 

for den kompetente domstol. 

Or. de 

Begrundelse 

Man må spørge, hvorfor muligheden for domstolsprøvelse ikke også skal gælde for de 

tilfælde, hvor attesten forud for omdannelsen er udstedt af en domstol. 
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Ændringsforslag  320 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 o –stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen 

om at udstede attesten forud for 

omdannelsen fremsendes til de 

myndigheder, der er omhandlet i 

artikel 86m, stk. 1, og at beslutningerne om 

at udstede eller afslå at udstede attesten 

forud for omdannelsen er tilgængelige i 

registersammenkoblingssystemet, der er 

oprettet i overensstemmelse med artikel 22.  

2. Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen 

om at udstede attesten forud for 

omdannelsen fremsendes til de 

myndigheder, der er omhandlet i 

artikel 86m, stk. 1, og alle interessenter, 

som i henhold til artikel 86h, stk. 1, litra 

c), har fremsendt bemærkninger i 

overensstemmelse med national ret, og at 

beslutningerne om at udstede eller afslå at 

udstede attesten forud for omdannelsen er 

tilgængelige i 

registersammenkoblingssystemet, der er 

oprettet i overensstemmelse med artikel 22.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  321 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 o – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen 

om at udstede attesten forud for 

omdannelsen fremsendes til de 

myndigheder, der er omhandlet i 

artikel 86m, stk. 1, og at beslutningerne 

om at udstede eller afslå at udstede attesten 

forud for omdannelsen er tilgængelige i 

registersammenkoblingssystemet, der er 

oprettet i overensstemmelse med artikel 22.  

2. Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen 

om at udstede attesten forud for 

omdannelsen fremsendes til de kompetente 

myndigheder bestemmelsesmedlemsstaten, 

og at beslutningerne om at udstede eller 

afslå at udstede attesten forud for 

omdannelsen er tilgængelige i 

registersammenkoblingssystemet, der er 

oprettet i overensstemmelse med artikel 22.  
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Or. de 

Begrundelse 

Det er mere hensigtsmæssigt, at beslutningen fremsendes til den kompetente myndighed i 

bestemmelsesmedlemsstaten og ikke til oprindelsesmedlemsstaten som omhandlet i artikel 

86m, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  322 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 p – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne udpeger en 

myndighed, der har kompetence til at 

kontrollere den grænseoverskridende 

omdannelses lovlighed for den del af 

proceduren, som reguleres af lovgivningen 

i bestemmelsesmedlemsstaten, og til at 

godkende den grænseoverskridende 

omdannelse, hvis omdannelsen opfylder 

alle de relevante betingelser, og alle 

procedurer og formaliteter i 

bestemmelsesmedlemsstaten er afsluttet. 

1. Medlemsstaterne udpeger den domstol, 

notar eller anden kompetent myndighed, 

der kontrollerer den grænseoverskridende 

omdannelses lovlighed for den del af 

proceduren, som reguleres af lovgivningen 

i bestemmelsesmedlemsstaten, og til 

godkender den grænseoverskridende 

omdannelse, hvis omdannelsen opfylder 

alle de relevante betingelser, og alle 

procedurer og formaliteter i 

bestemmelsesmedlemsstaten er afsluttet. 

Or. de 

Begrundelse 

Sammenhæng med direktiv (EU) 2017/1132 om grænseoverskridende fusioner, navnlig artikel 

127, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  323 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 p – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 1a. De kompetente myndigheder i 

oprindelsesmedlemsstaten sender 

resultatet af deres vurdering af den 

grænseoverskridende omdannelse til de 

kompetente myndigheder i 

bestemmelsesmedlemsstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  324 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 p – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen 

som omhandlet i stk. 1 fra det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, herunder fremlæggelse af alle 

oplysninger og dokumenter, kan udfyldes 

online i sin helhed uden at give personligt 

møde for den kompetente myndighed som 

omhandlet i stk. 1.  

3. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen 

som omhandlet i stk. 1 fra det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, herunder fremlæggelse af alle 

oplysninger og dokumenter, kan udfyldes 

online i sin helhed uden at give personligt 

møde for den kompetente myndighed eller 

en anden person eller et andet organ, der 

har fået overdraget behandlingen af 

ansøgninger om registrering.  

Or. de 

Begrundelse 

Med dette ændringsforslag skal der sikres sammenhæng med forslag til direktiv (COM 

(2018)0239) for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret. 

 

Ændringsforslag  325 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 p – stk. 3 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 
kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed i en medlemsstat med henblik 

på fremlæggelse af relevante oplysninger 

eller dokumenter.  

Medlemsstaterne kan dog, når dette kan 

begrundes af tvingende hensyn til 

almenvellet, kræve personligt møde for en 

kompetent myndighed i en medlemsstat 

med henblik på fremlæggelse af relevante 

oplysninger eller dokumenter.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  326 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 p – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 

kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed i en medlemsstat med henblik 

på fremlæggelse af relevante oplysninger 

eller dokumenter.  

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet mistanke om svig kræve 

personligt møde for en kompetent 

myndighed i en medlemsstat med henblik 

på fremlæggelse af relevante oplysninger 

eller dokumenter.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  327 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 p – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 

kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed i en medlemsstat med henblik 

på fremlæggelse af relevante oplysninger 

eller dokumenter.  

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet mistanke om svig kræve 

personligt møde for en kompetent 

myndighed i en medlemsstat med henblik 

på fremlæggelse af relevante oplysninger 

eller dokumenter.  
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Or. de 

 

Ændringsforslag  328 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 q – stk. 2 – litra d a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) oplysninger om de endelige reelle 

ejere før og efter den 

grænseoverskridende omdannelse i 

overensstemmelse med direktiv (EU) 

2015/849. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  329 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 s – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) alle aktiver og passiver i det selskab, 

der foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, herunder alle kontrakter, 

kreditter, rettigheder og forpligtelser, 

overgår til og videreføres af det 

omdannede selskab 

a) alle aktiver og passiver i det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, herunder alle kontrakter, 

kreditter, rettigheder og forpligtelser, 

fortsætter i den selskabsform, der er 

planlagt for den grænseoverskridende 

omdannelse som omhandlet i artikel 86d 

Or. de 

Begrundelse 

Ordlyden er ikke i overensstemmelse med definitionen af grænseoverskridende omdannelse 

omhandlet i artikel 86b, stk. 2. Ved omdannelsen bevarer selskabet sin retlige status. 
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Ændringsforslag  330 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 s – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) selskabsdeltagerne i det selskab, som 

foretog omdannelsen, er ligeledes 

selskabsdeltagerne i det omdannede 

selskab, medmindre de udøver retten til at 

udtræde af selskabet som omhandlet i 

artikel 86j, stk. 2 

b) selskabsdeltagerne i det selskab, som 

foretog omdannelsen, forbliver 

selskabsdeltagere i den selskabsform, der 
er planlagt for den grænseoverskridende 

omdannelse som omhandlet i artikel 86d, 

medmindre de udøver retten til at udtræde 

af selskabet som omhandlet i artikel 86j, 

stk. 2 

Or. de 

Begrundelse 

Ordlyden er ikke i overensstemmelse med definitionen af grænseoverskridende omdannelse 

omhandlet i artikel 86b, stk. 2. Ved omdannelsen bevarer selskabet sin retlige status. 

 

Ændringsforslag  331 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 s – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) de rettigheder og forpligtelser, der 

tilkommer og påhviler det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, og som bygger på 

arbejdskontrakter eller ansættelsesforhold 

og eksisterer på det tidspunkt, hvor den 

grænseoverskridende omdannelse får 

virkning, overføres som følge af, at denne 

grænseoverskridende omdannelse får 

virkning, til det selskab, der er resultatet 

af den grænseoverskridende omdannelse, 

c) de rettigheder og forpligtelser, der 

tilkommer og påhviler det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, og som bygger på 

arbejdskontrakter eller ansættelsesforhold, 

fortsætter i den selskabsform, der er 

planlagt for den grænseoverskridende 

omdannelse som omhandlet i artikel 86d.  
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på det tidspunkt, hvor den 

grænseoverskridende omdannelse får 

virkning.  

Or. de 

Begrundelse 

Ordlyden er ikke i overensstemmelse med definitionen af grænseoverskridende omdannelse 

omhandlet i artikel 86b, stk. 2. Ved omdannelsen bevarer selskabet sin retlige status. 

 

Ændringsforslag  332 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 s – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Det omdannede selskab hæfter for 

ethvert tab, der opstår som følge af 

eventuelle forskelle i de nationale 

retssystemer i oprindelses- og 

bestemmelsesmedlemsstaten, hvis en 

kontraherende part eller modpart til det 

selskab, der foretager omdannelsen, ikke 

var blevet underrettet om den 

grænseoverskridende omdannelse af dette 

selskab forud for indgåelsen af den 

pågældende kontrakt. 

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Modstand mod oplysningspligten omhandlet i artikel 86h, stk. 1, litra c). Det ville være 

uforholdsmæssigt at skulle oplyse de kontraherende parter om alle relevante juridiske 

forskelle. 

 

Ændringsforslag  333 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 t 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 86t udgår 

De uafhængige sagkyndiges ansvar  

Or. en 

 

Ændringsforslag  334 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 t 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter som minimum 

regler for det privatretlige ansvar, som 

påhviler de uafhængige sagkyndige, der 

skal udarbejde de i artikel 86g og artikel 

86k, stk. 2, litra a), omhandlede rapporter, 

herunder på grund af uforsvarlig adfærd 

udvist under udførelsen af deres hverv. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  335 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 t 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter som minimum 

regler for det privatretlige ansvar, som 

påhviler de uafhængige sagkyndige, der 

skal udarbejde de i artikel 86g og artikel 

86k, stk. 2, litra a), omhandlede rapporter, 

Medlemsstaterne fastsætter som minimum 

regler for det privatretlige ansvar, som 

påhviler de uafhængige sagkyndige, der 

skal udarbejde de i artikel 86g og artikel 

86k, stk. 2, litra a), omhandlede rapporter, 
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herunder på grund af uforsvarlig adfærd 

udvist under udførelsen af deres hverv. 

over for selskabsdeltagere og kreditorer på 

grund af strafskyldig adfærd udvist under 

udførelsen af deres hverv. 

Or. de 

Begrundelse 

Det er nødvendigt med en præcisering af, at der påhviler ansvar over for selskabsdeltagerne 

og kreditorerne. 

 

Ændringsforslag  336 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86 u – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

En grænseoverskridende omdannelse, der 

har fået virkning i overensstemmelse med 

procedurerne til gennemførelse af dette 

direktiv, kan ikke erklæres ugyldig. 

En grænseoverskridende omdannelse, der 

har fået virkning i overensstemmelse med 

procedurerne til gennemførelse af dette 

direktiv, kan ikke erklæres ugyldig. 

 Hvis de kompetente myndigheder i løbet 

af året efter, at den grænseoverskridende 

omdannelse får virkning, får kendskab til 

nye oplysninger om denne 

grænseoverskridende omdannelse, som 

giver anledning til en reel mistanke om 

svig, skal de kompetente myndigheder 

tage sagens kendsgerninger op til fornyet 

vurdering og kan vedtage effektive, 

forholdsmæssige og afskrækkende 

sanktioner i tilfælde af kunstige 

arrangementer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  337 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b a (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 119 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) I artikel 119 tilføjes følgende nr. 2a): 

 "2a) "kunstigt arrangement": enhver 

transaktion, plan, handling, operation 

eller aftale eller en serie af disse, som er 

oprettet med henblik omgåelse af 

selskabers forpligtelser, der følger af de 

juridiske og aftalemæssige rettigheder for 

medarbejdere, kreditorer eller 

selskabsdeltagere, herunder relateret til 

medarbejdernes medbestemmelse eller 

forpligtelser relateret til skat eller social 

sikring, og som vurderes at være uden 

egentlig økonomisk substans, uanset 

skatteyderens hensigter" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  338 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b b (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 119 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) I artikel 119 tilføjes følgende nr. 2b): 

 "2b) "økonomisk substans": de faktiske 

kriterier, der kan anvendes til at definere 

en virksomheds skattepligtige 

tilstedeværelse, såsom eksistensen af 

menneskelige og fysiske ressourcer, der er 

specifikke for virksomheden, dens 

forvaltningsmæssige uafhængighed, dens 

juridiske virkelighed, de indtægter, den 

skaber, og i givet fald karakteren af dens 

aktiver" 

Or. en 
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Ændringsforslag  339 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b a (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 119 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) I artikel 119 indføjes følgende 

definition: 

 "2a) "kunstigt arrangement": en 

selskabsstruktur, som er oprettet med 

henblik på misbrug, herunder omgåelse 

af de forpligtelser, der følger af de 

juridiske og aftalemæssige rettigheder for 

medarbejdere, kreditorer, 

mindretalsaktionærer, undgåelse af regler 

om medarbejderinddragelse, betalinger til 

sociale sikringsordninger eller af skyldig 

skat af det genererede overskud, og en 

selskabsstruktur, som ikke udøver en 

væsentlig eller reel økonomisk aktivitet 

understøttet af personale, udstyr, aktiver 

og lokaler, herunder navnlig 

skuffeselskaber" 

Or. de 

 

Ændringsforslag  340 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 120 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Artikel 120, stk. 4, affattes således: udgår 

"4. Medlemsstaterne sikrer, at dette 

kapitel ikke finder anvendelse på 

selskabet eller selskaberne, hvis: 
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(a) der er indledt procedurer med henblik 

på det eller de pågældende selskabers 

opløsning, likvidation, insolvens 

 

(b) selskabet er omfattet af forebyggende 

rekonstruktionsprocedurer indledt på 

grund af sandsynligheden for insolvens  

 

(c) selskabet er i betalingsstandsning  

(d) selskabet er omfattet af anvendelsen af 

de afviklingsværktøjer, -beføjelser og -

ordninger, der er omhandlet i afsnit IV i 

direktiv 2014/59/EU 

 

(e) de nationale myndigheder har truffet 

forebyggende foranstaltninger for at 

undgå indledningen af de procedurer, der 

er omhandlet i litra a), b) eller d)." 

 

Or. de 

Begrundelse 

Undtagelsen for visse kategorier udelukker kriseramte selskaber fra muligheden for en 

grænseoverskridende fusion. Samtidig kan fusioner være egnet til at styre selskaber ud af 

krisen. Udelukkelse på grund af disse kategorier afvises derfor. 

 

Ændringsforslag  341 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 120 – stk. 4 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) der er indledt procedurer med henblik 

på det eller de pågældende selskabers 

opløsning, likvidation, insolvens 

a) der er indledt procedurer med henblik på 

det eller de pågældende selskabers 

opløsning, likvidation, insolvens eller 

overtrædelse af arbejdstagernes 

rettigheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  342 

Sven Giegold 
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for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 120 – stk. 4 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) selskabet er genstand for 

efterforskning eller er i løbet af de seneste 

tre år blevet dømt for socialt bedrageri, 

skattesvig, skatteunddragelse, 

skatteundgåelse eller hvidvaskning af 

penge eller enhver anden form for 

økonomisk kriminalitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  343 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 120 – stk. 4 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) der er mistanke om socialt bedrageri 

eller krænkelse af medarbejderrettigheder 

Or. de 

 

Ændringsforslag  344 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 121 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a) Følgende artikel 121a indføjes: 
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 "Artikel 121a 

 Overholdelse af regler til bekæmpelse af 

metoder til skatteundgåelse 

 Medlemsstaterne sikrer, at et selskab, der 

påtænker en grænseoverskridende 

omdannelse, overholder de nationale 

regler for omdannelse i direktiv (EU) 

2016/1164. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  345 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b a (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 122 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) det ultimative moderselskabs navn og, 

hvor det er relevant, en liste over alle dets 

datterselskaber, en kort beskrivelse af 

arten af deres aktiviteter og deres 

respektive geografiske beliggenhed 

 antal beskæftigede udregnet i 

fuldtidsækvivalenter 

 andre faste aktiver end likvide midler 

 nettoomsætningen, herunder en sondring 

mellem den omsætning, der er skabt med 

forbundne parter, og den omsætning, der 

er skabt med ikkeforbundne parter 

 fortjeneste eller tab før skat 

 beregnet selskabsskat (indeværende år), 

dvs. den beregnede selskabsskat af det 

skattepligtige overskud eller underskud i 

regnskabsåret for datterselskaber og 

filialer, der er skattemæssigt 

hjemmehørende i den relevante 

skattejurisdiktion 

 betalt selskabsskat, dvs. indbetaling af 

selskabsskat i det pågældende 

regnskabsår for datterselskaber og 
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filialer, der er skattemæssigt 

hjemmehørende i den relevante 

skattejurisdiktion 

 og akkumuleret overskud 

 opgivet kapital 

 modtagne offentlige tilskud og eventuelle 

donationer til politikere, politiske partier 

og politiske fonde. 

 om virksomheder, datterselskaber eller 

filialer drager fordel af en skattemæssig 

præferencebehandling fra et patent eller 

tilsvarende ordninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  346 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c a (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 122 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) Følgende stykke tilføjes: 

 "1a. Selskabsdeltagere, medarbejdere 

eller kreditorer skal have mulighed for at 

fremsætte bemærkninger til planen. 

Bemærkningerne skal indgå i den 

endelige rapport og skal offentliggøres." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  347 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 122 a – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset første afsnit er regnskabsdatoen i 

den fælles plan for den 

grænseoverskridende fusion det tidspunkt, 

på hvilket den grænseoverskridende 

fusion får virkning, jf. artikel 129, 

medmindre de fusionerende selskaber 

fastsætter en anden dato for at lette 

fusionsprocessen. I så fald skal 

regnskabsdatoen opfylde følgende krav: 

Uanset første afsnit er regnskabsdatoen i 

den fælles plan for den 

grænseoverskridende fusion det tidspunkt, 

hvor selskabet, der ændrer selskabsform, 

for sidste gang opgør ultimobalancen, 
medmindre de fusionerende selskaber 

fastsætter en anden dato for at lette 

fusionsprocessen. I så fald skal 

regnskabsdatoen opfylde følgende krav: 

Or. de 

Begrundelse 

Regnskabsdatoen skal ligge forud for fusionens ikrafttræden, da organerne i det overførte 

selskab stadig skal kunne handle. 

 

Ændringsforslag  348 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 122 a – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) den må ikke ligge før 

balancetidspunktet for det seneste 

årsregnskab udarbejdet og offentliggjort af 

et af de fusionerende selskaber 

a) den må ikke ligge før balancetidspunktet 

for det seneste årsregnskab udarbejdet og 

gjort tilgængelig af et af de fusionerende 

selskaber 

Or. en 

Begrundelse 

Horisontal ændring: Der bør mere konsekvent tages højde for, at offentliggørelse er valgfri. 

Derfor skal "offentliggøre" og "offentliggørelse" i artikel 86, stk. 2, artikel 122a, stk. 1a, 

artikel 160f, stk. 1a, og artikel 160n, stk. 2, erstattes af f.eks. "gjort tilgængelig". 

 

Ændringsforslag  349 

Andreas Schwab 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 123 – stk. 4 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der 

er omhandlet i stk. 1 og 3, kan opfyldes 

online i deres helhed uden at give 

personligt møde for en kompetent 

myndighed i de pågældende 

medlemsstater.  

4. Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der 

er omhandlet i stk. 1 og 3, kan opfyldes 

online i deres helhed uden at give 

personligt møde for en kompetent 

myndighed eller en anden person eller et 

andet organ i de pågældende 

medlemsstater, der har ansvaret for 

behandlingen af ansøgningerne om 

registrering.  

Or. de 

 

Ændringsforslag  350 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 123 – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 
kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed. 

Medlemsstaterne kan dog, hvis det af 

hensyn til almenvellet er tvingende 

nødvendigt, kræve personligt møde for en 

kompetent myndighed. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  351 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 123 – stk. 4 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 

kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed. 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet mistanke om svig kræve 

personligt møde for en kompetent 

myndighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  352 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 123 – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 

kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed. 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet mistanke om svig kræve 

personligt møde for en kompetent 

myndighed. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  353 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 124 Artikel 124 

Rapport fra ledelses- eller 

administrationsorganet til 

selskabsdeltagerne 

Rapport fra ledelses- eller 

administrationsorganet til 

selskabsdeltagerne og medarbejderne 

Or. de 

Begrundelse 

Det ville ud fra et udgiftsmæssigt synspunkt være mere hensigtsmæssigt at sammenfatte 

direktionens eller bestyrelsens rapporter i en enkelt rapport, især da begge rapporter under 

alle omstændigheder skal stilles til rådighed for både selskabsdeltagere og medarbejdere. 
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 DA 

 

Ændringsforslag  354 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) indvirkningerne af den 

grænseoverskridende omdannelse på 

sikring af arbejdsforholdene 

Or. de 

 

Ændringsforslag  355 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – stk. 2 – litra e b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 eb) betydelige ændringer i 

beskæftigelsesforholdene og på de steder, 

hvor selskaberne etablerer sig 

Or. de 

 

Ændringsforslag  356 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – stk. 2 – litra e c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ec) hvordan de faktorer, der henvises til i 

litra a), f) og g), også vedrører de 
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fusionerende selskabers datterselskaber. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  357 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Rapporten stilles som minimum 

elektronisk til rådighed for 

selskabsdeltagerne i hvert af de 

fusionerende selskaber senest en måned 

før den i artikel 126 omhandlede 

generalforsamling. Rapporten stilles 

ligeledes til rådighed for 

medarbejderrepræsentanterne i hvert af 

de fusionerende selskaber eller, såfremt der 

ikke findes sådanne repræsentanter, for 

medarbejderne selv. Hvis fusionen ikke 

skal godkendes af generalforsamlingen i 

det overtagende selskab i 

overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, 

stilles rapporten imidlertid til rådighed 

senest en måned inden 

generalforsamlingen i det eller de andre 

fusionerende selskaber. 

3. Rapporten stilles til rådighed for 

selskabsdeltagerne og 

medarbejderrepræsentanterne senest en 

måned før tidspunktet for den i artikel 126 

omhandlede generalforsamling i 

elektronisk form i hvert af de fusionerende 

selskaber eller, såfremt der ikke findes 

sådanne repræsentanter, for medarbejderne 

selv. Hvis fusionen ikke skal godkendes af 

generalforsamlingen i det overtagende 

selskab i overensstemmelse med 

artikel 126, stk. 3, stilles rapporten 

imidlertid til rådighed senest en måned 

inden generalforsamlingen i det eller de 

andre fusionerende selskaber. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  358 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Rapporten stilles som minimum 

elektronisk til rådighed for 

3. Rapporten stilles som minimum 

elektronisk til rådighed for 
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selskabsdeltagerne i hvert af de 

fusionerende selskaber senest en måned før 

den i artikel 126 omhandlede 

generalforsamling. Rapporten stilles 

ligeledes til rådighed for 

medarbejderrepræsentanterne i hvert af de 

fusionerende selskaber eller, såfremt der 

ikke findes sådanne repræsentanter, for 

medarbejderne selv. Hvis fusionen ikke 

skal godkendes af generalforsamlingen i 

det overtagende selskab i 

overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, 

stilles rapporten imidlertid til rådighed 

senest en måned inden 

generalforsamlingen i det eller de andre 

fusionerende selskaber. 

selskabsdeltagerne i hvert af de 

fusionerende selskaber senest en måned før 

den i artikel 126 omhandlede 

generalforsamling. Rapporten stilles 

ligeledes til rådighed for såvel 

fagforeningerne som 
medarbejderrepræsentanterne i hvert af de 

fusionerende selskaber eller, såfremt der 

ikke findes sådanne repræsentanter, for 

medarbejderne selv. Hvis fusionen ikke 

skal godkendes af generalforsamlingen i 

det overtagende selskab i 

overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, 

stilles rapporten imidlertid til rådighed 

senest en måned inden 

generalforsamlingen i det eller de andre 

fusionerende selskaber. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  359 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Modtager ledelses- eller 

administrationsorganet i et eller flere af 

de fusionerende selskaber i rimelig tid en 

udtalelse fra 

medarbejderrepræsentanterne eller, hvis 

der ikke findes sådanne repræsentanter, 

fra medarbejderne selv, i henhold til 

national lovgivning, underrettes 

selskabsdeltagerne herom, og denne 

udtalelse vedlægges rapporten. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  360 

Martin Schirdewan 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den i stk. 1 omhandlede rapport er 

imidlertid ikke påkrævet, hvis alle 

selskabsdeltagerne i de fusionerende 

selskaber er blevet enige om at fravige 

dette krav. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  361 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den i stk. 1 omhandlede rapport er 

imidlertid ikke påkrævet, hvis alle 

selskabsdeltagerne i de fusionerende 

selskaber er blevet enige om at fravige 

dette krav. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  362 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den i stk. 1 omhandlede rapport er 

imidlertid ikke påkrævet, hvis alle 

4. Hvis alle selskabsdeltagerne i de 

fusionerende selskaber er blevet enige om 
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selskabsdeltagerne i de fusionerende 

selskaber er blevet enige om at fravige 

dette krav. 

at se bort fra denne rapport, skal denne 

rapport vedrøre faktorerne anført i stk. 2, 

litra a), d), e) og f), og gøres tilgængelig 

for repræsentanterne for selskabets 

arbejdstagere eller, hvis der ikke er 

sådanne repræsentanter, medarbejderne 

selv. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  363 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Men hvis de fusionerende selskaber og 

i givet fald deres datterselskaber ikke har 

andre medarbejdere end dem, der er 

medlemmer af ledelses- eller 

administrationsorganerne, kan rapporten 

dog begrænses til de i stk. 2, litra a), f) og 

g) anførte faktorer. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  364 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – stk. 4 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Forelæggelsen af rapporten berører 

ikke gældende ret til og procedurer for 

orientering og høring, der efter 

gennemførelse af direktiv 2002/14/EF 

eller 2009/38/EF, er fastlagt på nationalt 
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plan. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  365 

Paul Tang 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 123 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a) Artikel 123a 

 Forebyggelse af interessekonflikter 

forbundet med ledelsens vederlag 

 For at forhindre interessekonflikter 

mellem medlemmerne af ledelses- eller 

administrationsorganet og selskabets 

interesse må de i lyset af artikel 1a (ny) i 

dette direktiv ikke opnå en økonomisk 

gevinst ved fusionen i form af en stigning 

i aktiekursen i deres aktiepakker i det 

(variable) vederlag eller de bonusser, der 

udbetales som følge af fusionen. I 

vederlag udbetalt i aktier i selskabet i det 

første år efter fusionen til medlemmerne 

af ledelses- eller administrationsorganet 

fratrækkes stigningen i aktiekurserne som 

følge af fusionen fra det beløb, der 

udbetales til ledelsesorganet, hvor 

aktiekursen på den dato, hvor fusionen 

første gang blev offentliggjort, anvendes 

som referencekurs. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  366 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Udgår, da artikel 124a er integreret i artikel 124. 

 

Ændringsforslag  367 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 a – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Modtager ledelses- eller 

administrationsorganet i et eller flere af de 

fusionerende selskaber i rimelig tid en 

udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne 

eller, hvis der ikke findes sådanne 

repræsentanter, fra medarbejderne selv, i 

henhold til national lovgivning, underrettes 

selskabsdeltagerne herom, og denne 

udtalelse vedlægges rapporten. 

4. Modtager ledelses- eller 

administrationsorganet i et eller flere af de 

fusionerende selskaber en udtalelse fra 

medarbejderrepræsentanterne eller, hvis 

der ikke findes sådanne repræsentanter, fra 

medarbejderne selv, i henhold til national 

lovgivning, underrettes selskabsdeltagerne 

herom, og denne udtalelse vedlægges 

rapporten. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  368 

Paul Tang 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 10a) Artikel 124b 

 Medarbejdernes samtykke til den 

påtænkte grænseoverskridende 
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omdannelse 

 Repræsentanterne for selskabets 

medarbejdere har en måned efter 

modtagelse af rapporten fra 

ledelsesorganet i overensstemmelse med 

direktivets artikel 124a til at give eller 

nægte samtykke til den påtænkte 

omdannelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  369 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) I artikel 125, stk. 1, tilføjes som andet 

afsnit: 

11) Artikel 125 ændres som følger: 

Or. de 

 

Ændringsforslag  370 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 125 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne tager ved vurderingen af 

den sagkyndiges uafhængighed hensyn til 

den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 

22b i direktiv 2006/43/EF. 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  371 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 125 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne tager ved vurderingen af 

den sagkyndiges uafhængighed hensyn til 

den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 

22b i direktiv 2006/43/EF. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  372 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 125 

 
Nuværende tekst Ændringsforslag 

 11a) Artikel 125 får følgende ordlyd: 

Artikel 125 "Artikel 125 

Uafhængig ekspertrapport Uafhængig ekspertrapport 

1. Der udarbejdes en uafhængig 

ekspertrapport for hvert af de 

fusionerende selskaber med henblik på 

selskabsdeltagerne, som skal stå til deres 

disposition senest en måned før datoen for 
den i artikel 126 nævnte 

generalforsamling. Disse eksperter kan 

afhængigt af lovgivningen i den enkelte 

medlemsstat være fysiske eller juridiske 

personer. 

1. Med forbehold af stk. 6 sikrer 

medlemsstaterne, at det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende fusion 

og i givet fald det kompetente organ, der 

repræsenterer medarbejderne i selskabet, i 

fællesskab senest fire måneder før 

generalforsamlingen omhandlet i artikel 

126, i overensstemmelse med artikel 127, 

stk. 1, anmoder om, at der udpeges en 

ekspert, der formelt og materielt 

undersøger og vurderer den 

grænseoverskridende fusionsplan og de 

rapporter, der er omhandlet i artikel 124 

og 124a. Anmodningen om udpegning af 

en sagkyndig ledsages af følgende: a) den 

grænseoverskridende fusionsplan 

omhandlet i artikel 122; b) rapporterne 

omhandlet i artikel 124 og 124a. 

2. I stedet for at hvert af de fusionerende 2. Det kompetente organ udpeger en 
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selskaber benytter eksperter, kan en eller 

flere uafhængige eksperter, der efter 

fælles anmodning fra disse selskaber er 

udpeget hertil af en retslig eller 

administrativ myndighed i den 

medlemsstat, hvor et af de fusionerende 

selskaber eller det selskab, der er 

resultatet af den grænseoverskridende 

fusion, har sit hjemsted, eller er godkendt 

af en sådan myndighed, undersøge den 

fælles plan for den grænseoverskridende 

fusion og udarbejde en fælles rapport til 

alle selskabsdeltagerne. 

uafhængig ekspert inden for fem 

arbejdsdage efter modtagelsen af den i 

stk. 1 omhandlede anmodning og planen 

og rapporterne. Eksperten, der skal være 

uafhængig af den virksomhed, der 

foretager den grænseoverskridende fusion, 

kan være en fysisk eller juridisk person 

afhængigt af lovgivningen i 

oprindelsesmedlemsstaten. Ved 

undersøgelsen af ekspertens 

uafhængighed tager medlemsstaterne 

hensyn til rammerne fastlagt i artikel 22 

og 22b i direktiv 2006/43/EF 

3. Ekspertrapporten skal indeholde mindst 

de oplysninger, som er nævnt i artikel 96, 

stk. 2. Eksperterne skal have ret til at 

anmode hvert af de fusionerende 

selskaber om de oplysninger, de finder 

nødvendige for at kunne udøve deres 

hverv. 

3. Eksperten udarbejder en skriftlig 

rapport, der mindst indeholder følgende: 

a) en detaljeret undersøgelse af den 

formelle og materielle nøjagtighed af de 

rapporter og oplysninger, der er fremsendt 

af det selskab, der udfører den 

grænseoverskridende fusion, b) en 

beskrivelse af alle de faktiske forhold, der 

kræves af den kompetente myndighed 

omhandlet i artikel 127, stk. 1, for at 

foretage en grundig undersøgelse i 

henhold til artikel 128 for at afgøre, om 

den foreslåede grænseoverskridende 

omdannelse er et kunstigt arrangement, 

herunder mindst følgende: karakteristika 

for etableringen i 

bestemmelsesmedlemsstaten, navnlig 

formål, branche, investering, 

nettoomsætning og fortjeneste eller tab, 

antal ansatte, balancens opbygning, 

skattemæssigt hjemsted, aktiver og deres 

placering, det almindelige arbejdssted for 

de medarbejdere og særlige 

medarbejdergrupper, det sted, hvor de 

sociale sikringsbidrag betales, og de 

forretningsmæssige risici, som det 

omdannede selskab bærer i 

bestemmelsesmedlemsstaten og 

oprindelsesmedlemsstaten. 

4. Der kræves hverken uafhængige 

eksperters undersøgelse af den fælles plan 

for den grænseoverskridende fusion eller 

udarbejdelse af en ekspertrapport, såfremt 

alle selskabsdeltagerne i hvert af de 

selskaber, der indgår i den 

grænseoverskridende fusion, er indforstået 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 

uafhængige ekspert har beføjelse til at få 

alle relevante oplysninger og dokumenter 

fra den virksomhed, der foretager den 

grænseoverskridende fusion, som kræves 

for at udføre alle de nødvendige 

verifikationer af oplysningerne i planen 

eller i rapporterne. Eksperten skal 
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hermed. modtage og undersøge kommentarer og 

udtalelser fra skattemyndigheder, 

socialsikringsinstitutioner, fagforeninger, 

repræsentanter for selskabets 

medarbejdere eller, hvis sådanne 

repræsentanter ikke eksisterer, 

medarbejderne selv, såvel som kreditorer 

og selskabsdeltager. Disse skal vedlægges 

rapporten som bilag. 

 5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

oplysninger og udtalelser, der stilles til 

rådighed for den uafhængige ekspert, 

holdes fortrolige, og især skal 

forretningshemmeligheder på afgørende 

steder i rapporten streges over med sort. 

 (6) Af hensyn til gennemsigtigheden skal 

rapporten stilles til rådighed for 

offentligheden." 

Or. de 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=EN) 

 

Ændringsforslag  373 

Sven Giegold 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 125 

 
Nuværende tekst Ændringsforslag 

 11a) Artikel 125 affattes således: 

Uafhængig ekspertrapport "Den kompetente myndigheds 

undersøgelse 

1. Der udarbejdes en uafhængig 

ekspertrapport for hvert af de fusionerende 

selskaber med henblik på 

selskabsdeltagerne, som skal stå til deres 

disposition senest en måned før datoen for 

den i artikel 126 nævnte 

generalforsamling. Disse eksperter kan 

afhængigt af lovgivningen i den enkelte 

medlemsstat være fysiske eller juridiske 

personer. 

1. Medlemsstaterne skal sikre, at de 

kompetente myndigheder udarbejder en 

vurderingsrapport for hvert fusionerende 

selskab senest to måneder før datoen for 

den i artikel 126 nævnte 

generalforsamling. Efter fælles 

anmodning fra disse selskaber kan den 

kompetente myndighed være i den 

medlemsstat, hvor et af de fusionerende 

selskaber eller det selskab, der er 
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resultatet af den grænseoverskridende 

fusion, har sit hjemsted. 
 

2. I stedet for at hvert af de fusionerende 

selskaber benytter eksperter, kan en eller 

flere uafhængige eksperter, der efter 

fælles anmodning fra disse selskaber er 

udpeget hertil af en retslig eller 

administrativ myndighed i den 

medlemsstat, hvor et af de fusionerende 

selskaber eller det selskab, der er 

resultatet af den grænseoverskridende 

fusion, har sit hjemsted, eller er godkendt 

af en sådan myndighed, undersøge den 

fælles plan for den grænseoverskridende 

fusion og udarbejde en fælles rapport til 

alle selskabsdeltagerne. 

2. Den kompetente myndighed skal have 

ret til at anmode hvert af de fusionerende 

selskaber om de oplysninger, de finder 

nødvendige for at kunne udføre deres 

vurdering. Den kompetente myndighed 

skal også have ret til at modtage 

bemærkninger og udtalelser fra 

medarbejderrepræsentanterne i de 
selskaber, der er omfattet af fusionen, 

eller, såfremt der ikke findes sådanne 

repræsentanter, fra medarbejderne selv og 

ligeledes fra kreditorerne og 
selskabsdeltagerne. 

3. Ekspertrapporten skal indeholde mindst 

de oplysninger, som er nævnt i artikel 96, 

stk. 2. Eksperterne skal have ret til at 

anmode hvert af de fusionerende 

selskaber om de oplysninger, de finder 
nødvendige for at kunne udøve deres 

hverv. 

3. Den kompetente myndighed skal 

udarbejde en skriftlig rapport, som 

indeholder mindst: a) en detaljeret 

vurdering af nøjagtigheden af 

oplysningerne i de planer og oplysninger, 

som det selskab, der foretager den 

grænseoverskridende fusion, har 

indsendt, b) en beskrivelse af alle 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte omdannelse 

udgør et kunstigt arrangement i henhold 

til direktivet" 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=DA) 

 

Ændringsforslag  374 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra a 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 126 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Efter at have gjort sig bekendt med de i 

artikel 124, 124a eller 125 nævnte 

rapporter træffer hvert af de fusionerende 

selskabers generalforsamling beslutning 

om godkendelse af den fælles plan for den 

grænseoverskridende fusion. 

1. Efter at have gjort sig bekendt med de i 

artikel 124 eller 125 nævnte rapporter 

træffer hvert af de fusionerende selskabers 

generalforsamling beslutning om 

godkendelse af den fælles plan for den 

grænseoverskridende fusion. 
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Or. de 

 

Ændringsforslag  375 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 126 a – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 

selskabsdeltagere i de fusionerende 

selskaber har ret til at afhænde deres 

kapitalandele på de betingelser, der er 

fastsat i stk. 2-6:  

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

selskabsdeltagerne i det selskab, der 

overføres, og som har afvist en 

grænseoverskridende fusion, har ret til at 

afhænde deres kapitalandele på de 

betingelser, der er fastsat i stk. 2-6:  

Or. de 

Begrundelse 

Det er mere hensigtsmæssigt at begrænse berettigelsen til krav til de selskabsdeltagere, som 

udtrykkeligt har gjort indsigelse mod fusionsbeslutningen. Derudover er det tvivlsomt, hvorfor 

en selskabsdeltager, der har accepteret tilbuddet om kontant kompensation, kan anmode om 

domstolskontrol, selv om selskabsdeltager aktionær forlader selskabet, efter at tilbuddet er 

blevet accepteret. Dette er allerede formuleret således i artikel 124, stk. 2, litra e). 

 

Ændringsforslag  376 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 126 a – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) selskabsdeltagere med aktier med 

stemmeret, som ikke har stemt for 

godkendelsen af den fælles plan for den 

grænseoverskridende fusion 

udgår 

Or. de 
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Begrundelse 

Jævnfør ændring til artikel 126a, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  377 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 126 a – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) selskabsdeltagere med aktier uden 

stemmeret. 

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Jævnfør ændring til artikel 126a, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  378 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 126 a – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at hvert af de 

fusionerende selskaber fremsætter et tilbud 

om tilstrækkelig kontant kompensation i 

den fælles plan for den 

grænseoverskridende fusion, jf. artikel 122, 

stk. 1, litra m), til de selskabsdeltagere, der 

er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som 

ønsker at udøve deres ret til at afhænde 

deres kapitalandele. Medlemsstaterne 

fastsætter ligeledes fristen for accept af 

tilbuddet, som under ingen 

omstændigheder må strække sig over mere 

end en måned efter den i artikel 126 

omhandlede generalforsamling, eller, hvis 

generalforsamlingens godkendelse ikke er 

3. Medlemsstaterne sikrer, at hvert af de 

fusionerende selskaber fremsætter et tilbud 

om tilstrækkelig kontant kompensation i 

den fælles plan for den 

grænseoverskridende fusion, jf. artikel 122, 

stk. 1, litra m), til de selskabsdeltagere, der 

er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som 

ønsker at udøve deres ret til at afhænde 

deres kapitalandele. Medlemsstaterne 

fastsætter ligeledes fristen for accept af 

tilbuddet, som under ingen 

omstændigheder må strække sig over mere 

end en måned efter den dag, hvor 

registreringen af det pågældende selskab i 

registeret er offentliggjort. Uden at dette 
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påkrævet, to måneder efter 

offentliggørelsen af den fælles 

fusionsplan, der er omhandlet i 

artikel 123. Medlemsstaterne sikrer 

endvidere, at de fusionerende selskaber 

kan acceptere et tilbud fremsendt 

elektronisk til en adresse angivet af disse 

selskaber til dette formål.  

berører nationale formforskrifter for 

overførsel af selskabsandele, sikrer 
medlemsstaterne endvidere, at selskabet 

kan acceptere et tilbud fremsendt 

elektronisk til en adresse angivet af disse 

selskaber til dette formål.  

Or. de 

Begrundelse 

Det er her mere hensigtsmæssigt med en tilknytning til offentliggørelsen af registreringen af 

det pågældende selskab. Desuden bør dette direktiv ikke berøre de nationale formkrav 

vedrørende overdragelse af selskabsandele. 

 

Ændringsforslag  379 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 126 a – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne sikrer, at en 

selskabsdeltager, der har accepteret det i 

stk. 3 omhandlede tilbud om kontant 

kompensation, men mener, at den kontante 

kompensation ikke er tilstrækkelig, har ret 

til at kræve, at den tilbudte kontante 

kompensation beregnes på ny ved en 

national domstol senest en måned efter 

accept af tilbuddet.  

6. Medlemsstaterne sikrer, at en 

selskabsdeltager, der ikke har accepteret 

det i stk. 3 omhandlede tilbud om kontant 

kompensation, og også mener, at den 

kontante kompensation ikke er 

tilstrækkelig, har ret til at kræve, at den 

tilbudte kontante kompensation beregnes 

på ny ved en national domstol senest en 

måned efter fristen for accept af tilbuddet.  

Or. de 

Begrundelse 

Det ville give mere mening at fastsætte en ensartet tidsfrist for alle selskabsdeltagere. 

Derudover er det tvivlsomt, hvorfor en selskabsdeltager, der har accepteret tilbuddet om 

kontant kompensation, kan anmode om domstolskontrol, selv om denne selskabsdeltager 

forlader selskabet efter accept af tilbuddet. 
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Ændringsforslag  380 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 126 a – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne sikrer, at en 

selskabsdeltager, der har accepteret det i 

stk. 3 omhandlede tilbud om kontant 

kompensation, men mener, at den kontante 

kompensation ikke er tilstrækkelig, har ret 

til at kræve, at den tilbudte kontante 

kompensation beregnes på ny ved en 

national domstol senest en måned efter 

accept af tilbuddet.  

6. Medlemsstaterne sikrer, at en 

selskabsdeltager, der har accepteret det i 

stk. 3 omhandlede tilbud om kontant 

kompensation, men mener, at den kontante 

kompensation ikke er tilstrækkelig, har ret 

til at kræve, at den tilbudte kontante 

kompensation beregnes på ny ved en 

national domstol eller ved voldgift senest 

en måned efter accept af tilbuddet.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  381 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 126 b – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer i 

de fusionerende selskaber, der er utilfreds 

med beskyttelsen af deres interesser i den 

fælles plan for den grænseoverskridende 

fusion som omhandlet i artikel 122, stk. 1, 

litra n), kan anmode den relevante 

administrative eller retslige myndighed om 

hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger senest en måned 

efter offentliggørelsen af de i artikel 123 

omhandlede oplysninger.  

2. Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer i 

de fusionerende selskaber, hvis de trods 

den fastlagte beskyttelse af deres interesser 

omhandlet i artikel 122, stk. 1, litra n), 

mener, at de påføres ulempe, kan anmode 

den relevante administrative eller retslige 

myndighed om hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger senest en måned 

efter offentliggørelsen af de i artikel 123 

omhandlede oplysninger.  

Or. de 

Begrundelse 

Udtrykket "utilfredse" giver mulighed for subjektive vurderinger af kreditorerne. Det giver 
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mere mening at bruge udtrykket "påføres ulempe". 

 

Ændringsforslag  382 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 126 b – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) hvis de fusionerende selskaber 

sammen med planen for den 

grænseoverskridende fusion offentliggør 

en uafhængig ekspertrapport, hvori det 

konkluderes, at der ikke er nogen rimelig 

sandsynlighed for, at kreditorernes 

rettigheder vil blive uretmæssigt 

indskrænket. Den uafhængige sagkyndige 

udpeges eller godkendes af den 

kompetente myndighed og skal opfylde de 

krav, der er fastsat i artikel 125, stk. 1.  

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  383 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra a 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 127 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de fusionerende 

selskabers ansøgning om en attest forud for 

fusionen, herunder fremlæggelse af alle 

oplysninger eller dokumenter, kan udfyldes 

online i sin helhed uden at give personligt 

møde for den kompetente myndighed, der 

er omhandlet i stk. 1. 

Medlemsstaterne sikrer, at de fusionerende 

selskabers ansøgning om en attest forud for 

fusionen, herunder fremlæggelse af alle 

oplysninger eller dokumenter, kan udfyldes 

online i sin helhed uden at give personligt 

møde for den kompetente myndighed eller 

en anden person eller et andet organ, der 

har ansvaret for behandlingen af 

ansøgningerne om registrering, der er 
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omhandlet i stk. 1. 

Or. de 

Begrundelse 

Med dette ændringsforslag skal der sikres sammenhæng med forslag til direktiv (COM 

(2018)0239) for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret. 

 

Ændringsforslag  384 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra a 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 127 – stk. 1 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 
kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed med henblik på fremlæggelse 

af relevante oplysninger eller dokumenter. 

Medlemsstaterne kan dog, hvis det af 

hensyn til almenvellet er tvingende 

nødvendigt, kræve personligt møde for en 

kompetent myndighed med henblik på 

fremlæggelse af relevante oplysninger eller 

dokumenter. 

Or. de 

Begrundelse 

Begrebet "mistanke om svig" har forskellige betydninger i medlemsstaterne. Desuden er det 

tvivlsomt, om den foreslåede formulering dækker alle tænkelige situationer. 

 

Ændringsforslag  385 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 – litra a 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 127 – stk. 1 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 

kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed med henblik på fremlæggelse 

af relevante oplysninger eller dokumenter. 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet mistanke om svig kræve 

personligt møde for en kompetent 

myndighed med henblik på fremlæggelse 

af relevante oplysninger eller dokumenter. 



AM\1162715DA.docxx 105/163 PE627.755v01-00 

 DA 

Or. de 

 

Ændringsforslag  386 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 128 – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at hvert af de 

fusionerende selskabers ansøgning om 

afslutning af proceduren som omhandlet i 

stk. 1, herunder fremlæggelse af alle 

oplysninger og dokumenter, kan udfyldes 

online i sin helhed uden at give personligt 

møde for en kompetent myndighed. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at hvert af de 

fusionerende selskabers ansøgning om 

afslutning af proceduren som omhandlet i 

stk. 1, herunder fremlæggelse af alle 

oplysninger og dokumenter, kan udfyldes 

online i sin helhed uden at give personligt 

møde for en kompetent myndighed eller en 

anden person eller et andet organ, der har 

ansvaret for behandlingen af 

ansøgningerne om registrering. 

Or. de 

Begrundelse 

Med dette ændringsforslag skal der sikres sammenhæng med forslag til direktiv (COM 

(2018)0239) for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret. 

 

Ændringsforslag  387 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 128 – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog træffe 

foranstaltninger i tilfælde af en rimelig 

begrundet reel mistanke om svig, der 

kræver personligt møde for en kompetent 

myndighed i den medlemsstat, hvor de 

relevante oplysninger og dokumenter skal 

Hvis det af hensyn til almenvellet er 

tvingende nødvendigt, kan 
medlemsstaterne dog kræve personligt 

møde for en kompetent myndighed, der 

skal have de relevante oplysninger og 
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fremlægges. dokumenter fremlagt. 

Or. de 

Begrundelse 

Begrebet "mistanke om svig" har forskellige betydninger i medlemsstaterne. Desuden er det 

tvivlsomt, om den foreslåede formulering dækker alle tænkelige situationer. 

 

Ændringsforslag  388 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 128 – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog træffe 

foranstaltninger i tilfælde af en rimelig 

begrundet reel mistanke om svig, der 

kræver personligt møde for en kompetent 

myndighed i den medlemsstat, hvor de 

relevante oplysninger og dokumenter skal 

fremlægges. 

Medlemsstaterne kan dog træffe 

foranstaltninger i tilfælde af en rimelig 

begrundet mistanke om svig, der kræver 

personligt møde for en kompetent 

myndighed i den medlemsstat, hvor de 

relevante oplysninger og dokumenter skal 

fremlægges. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  389 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 – litra b 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 132 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis lovgivningen i alle de fusionerende 

selskabers medlemsstater indeholder en 

undtagelse fra kravet om 

generalforsamlingens godkendelse i 

overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, 

og stk. 1 i denne artikel, stilles den fælles 

plan for den grænseoverskridende fusion 

eller de oplysninger, der er omhandlet i 

artikel 123, stk. 1-3, og de rapporter, der er 

3. Hvis lovgivningen i alle de fusionerende 

selskabers medlemsstater indeholder en 

undtagelse fra kravet om 

generalforsamlingens godkendelse i 

overensstemmelse med artikel 126, stk. 3, 

og stk. 1 i denne artikel, stilles den fælles 

plan for den grænseoverskridende fusion 

eller de oplysninger, der er omhandlet i 

artikel 123, stk. 1-3, og den rapport, der er 
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omhandlet i artikel 124 og 124a, til 

rådighed mindst en måned inden 

beslutningen om fusionen skal træffes af 

selskabet i overensstemmelse med den 

nationale lovgivning. 

omhandlet i artikel 124, til rådighed mindst 

en måned inden beslutningen om fusionen 

skal træffes af selskabet i 

overensstemmelse med den nationale 

lovgivning. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  390 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra -a (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 133 – stk. 2 

 
Nuværende tekst Ændringsforslag 

 -a) Stk. 2 affattes således: 

2. De regler for medbestemmelse, der 

eventuelt måtte gælde i den medlemsstat, 

hvor det selskab, der er resultatet af den 

grænseoverskridende fusion, har sit 

vedtægtsmæssige hjemsted, finder dog ikke 

anvendelse, hvis mindst ét af de 

fusionerende selskaber i de seks måneder, 

der går forud for offentliggørelsen af 

planen for den grænseoverskridende fusion 

som omhandlet i artikel 123, har et 

gennemsnitligt antal medarbejdere på over 

500 og er omfattet af de regler for 

medbestemmelse, som er anført i artikel 2, 

litra k), i direktiv 2001/86/EF, eller hvis 

den nationale lovgivning, der finder 

anvendelse på det selskab, der er resultatet 

af den grænseoverskridende fusion, 

2. De regler for medbestemmelse, der 

eventuelt måtte gælde i den medlemsstat, 

hvor det selskab, der er resultatet af den 

grænseoverskridende fusion, har sit 

vedtægtsmæssige hjemsted, finder dog ikke 

anvendelse, hvis mindst ét af de 

fusionerende selskaber i det år, der går 

forud for offentliggørelsen af planen for 

den grænseoverskridende fusion som 

omhandlet i artikel 123, eller inden for et 

år efter omdannelsen, det selskab, der er 

resultat af fusionen, beskæftiger et 
gennemsnitligt antal medarbejdere, der 

svarer til fire femtedele af den tærskel, der 

er i oprindelsesmedlemsstaten udløser 

medbestemmelse for medarbejderne, som 

er anført i artikel 2, litra k), i direktiv 

2001/86/EF, eller hvis den nationale 

lovgivning, der finder anvendelse på det 

selskab, der er resultatet af den 

grænseoverskridende fusion, 

a) ikke fastsætter mindst samme niveau for 

medbestemmelse som det, der gælder i de 

relevante fusionerende selskaber, målt i 

forhold til andelen af 

medarbejderrepræsentanter blandt 

medlemmerne i de administrations- eller 

a) ikke fastsætter mindst samme niveau for 

medbestemmelse som det, der gælder i de 

relevante fusionerende selskaber, målt i 

forhold til andelen af 

medarbejderrepræsentanter blandt 

medlemmerne i de administrations- eller 
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tilsynsorganer, udvalg eller 

ledelsesgrupper, herunder i selskabets 

profitcentre, der er omfattet af 

medbestemmelse, eller 

tilsynsorganer, udvalg eller 

ledelsesgrupper, herunder i selskabets 

profitcentre, der er omfattet af 

medbestemmelse, eller 

b) ikke giver medarbejderne i de i andre 

medlemsstater beliggende bedrifter i det 

selskab, der er resultatet af den 

grænseoverskridende fusion, den samme 

ret til at udøve medbestemmelse, som den 

giver de medarbejdere, der er beskæftiget i 

den medlemsstat, hvor det selskab, der er 

resultatet af den grænseoverskridende 

fusion, har sit vedtægtsmæssige hjemsted. 

b) ikke giver medarbejderne i de i andre 

medlemsstater beliggende bedrifter og 

datterselskaber i det selskab, der er 

resultatet af den grænseoverskridende 

fusion, den samme ret til at udøve 

medbestemmelse, som den giver de 

medarbejdere, der er beskæftiget i den 

medlemsstat, hvor det selskab, der er 

resultatet af den grænseoverskridende 

fusion, har sit vedtægtsmæssige hjemsted. 

Or. de 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=EN) 

 

Ændringsforslag  391 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 133 – stk. 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Hvis det selskab, der er resultatet af den 

grænseoverskridende fusion, er omfattet af 

regler for medbestemmelse, er det 

forpligtet til at træffe foranstaltninger, der 

sikrer, at medarbejdernes 

medbestemmelsesret er beskyttet i tilfælde 

af efterfølgende grænseoverskridende eller 

interne fusioner, spaltninger eller 

omdannelser i de første tre år efter den 

grænseoverskridende omdannelse, ved at 

lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 

1-6, finde tilsvarende anvendelse. 

7. Hvis det selskab, der er resultatet af den 

grænseoverskridende fusion, er omfattet af 

regler for medbestemmelse, er det 

forpligtet til at træffe foranstaltninger, der 

sikrer, at medarbejdernes 

medbestemmelsesret er beskyttet i tilfælde 

af efterfølgende grænseoverskridende eller 

interne fusioner, spaltninger eller 

omdannelser i de første 10 år efter den 

grænseoverskridende omdannelse, ved at 

lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 

1-6, finde tilsvarende anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  392 

Sven Giegold 
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 DA 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 133 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Som artikel 133 a indsættes følgende: udgår 

"Artikel 133a 

Uafhængige sagkyndiges ansvar 

 

Medlemsstaterne fastsætter regler for det 

privatretlige ansvar, som påhviler de 

uafhængige sagkyndige, der skal 

udarbejde den i artikel 125 og artikel 

160b, stk. 2, litra a), omhandlede rapport, 

herunder på grund af uforsvarlig adfærd 

udvist under udførelsen af deres hverv." 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  393 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 133 a – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 133a Artikel 133a 

Uafhængige sagkyndiges ansvar Uafhængige sagkyndiges samt medlemmer 

af ledelses- eller administrationsorganets 
ansvar 

Or. en 

Begrundelse 

De ændringer, der foreslås i denne artikel, hænger sammen med den foreslåede erklæring fra 

ledelses- eller administrationsorganet i ændringsforslaget til artikel 86e, stk. 3, og artikel 

160g, stk. 3. Opfyldelsen af denne forpligtelse bør garanteres ved hjælp af bestemmelser om 



PE627.755v01-00 110/163 M\1162715DA.docxDA 

straffeansvar for afgivelse af falske erklæringer. 

 

Ændringsforslag  394 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 133 a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter regler for det 

privatretlige ansvar, som påhviler de 

uafhængige sagkyndige, der skal udarbejde 

den i artikel 125 og artikel 160b, stk. 2, 

litra a), omhandlede rapport, herunder på 

grund af uforsvarlig adfærd udvist under 

udførelsen af deres hverv. 

1. Medlemsstaterne fastsætter regler for det 

privatretlige ansvar, som påhviler de 

uafhængige sagkyndige, der skal udarbejde 

den i artikel 125 og artikel 160b, stk. 2, 

litra a), omhandlede rapport, herunder på 

grund af uforsvarlig adfærd udvist under 

udførelsen af deres hverv. 

 2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 

det strafferetlige ansvar, som påhviler 

medlemmer af selskabets ledelses- eller 

administrationsorgan, der afgiver en falsk 

erklæring om forretningssteder som 

omhandlet i artikel 86e, stk. 3. 

 3. Et medlem af ledelses- eller 

administrationsorganet har ikke det 

ansvar, der er omhandlet i stk. 2, hvis 

forretningsstedet ændres af økonomiske 

årsager, som det pågældende medlem ikke 

burde have haft kendskab til på det 

tidspunkt, hvor erklæringen blev afgivet. 

Or. en 

Begrundelse 

De foreslåede ændringer hænger sammen med den foreslåede erklæring fra ledelses- eller 

administrationsorganet i ændringsforslaget til artikel 86e, stk. 3, og artikel 160g, stk. 3. 

Opfyldelsen af denne forpligtelse bør garanteres ved hjælp af bestemmelser om straffeansvar 

for afgivelse af falske erklæringer. 

 

Ændringsforslag  395 

Andreas Schwab 
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 DA 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 133 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter regler for det 

privatretlige ansvar, som påhviler de 

uafhængige sagkyndige, der skal udarbejde 

den i artikel 125 og artikel 160b, stk. 2, 

litra a), omhandlede rapport, herunder på 

grund af uforsvarlig adfærd udvist under 

udførelsen af deres hverv. 

Medlemsstaterne fastsætter regler for det 

privatretlige ansvar, som påhviler de 

uafhængige sagkyndige, der skal udarbejde 

den i artikel 125 og artikel 160b, stk. 2, 

litra a), omhandlede rapport, over for 

selskabsdeltagere og kreditorer på grund 

af strafskyldig adfærd udvist under 

udførelsen af deres hverv. 

Or. de 

Begrundelse 

Det er nødvendigt med en præcisering af, at der påhviler ansvar over for selskabsdeltagerne 

og kreditorerne. 

 

Ændringsforslag  396 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Overskrift II – Kapitel IV (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  397 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 b – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. "kunstigt arrangement": enhver 

transaktion, plan, handling, operation 

eller aftale eller en serie af disse, som er 

oprettet med henblik omgåelse af 

selskabers forpligtelser, der følger af de 

juridiske og aftalemæssige rettigheder for 

medarbejdere, kreditorer eller 

selskabsdeltagere, herunder relateret til 

medarbejdernes medbestemmelse eller 

forpligtelser relateret til skat eller social 

sikring, og som vurderes at være uden 

egentlig økonomisk substans, uanset 

skatteyderens hensigter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  398 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 b – stk. 1 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. "økonomisk substans": de faktiske 

kriterier, der kan anvendes til at definere 

en virksomheds skattepligtige 

tilstedeværelse, såsom eksistensen af 

menneskelige og fysiske ressourcer, der er 

specifikke for virksomheden, dens 

forvaltningsmæssige uafhængighed, dens 

juridiske virkelighed, de indtægter, den 

skaber, og i givet fald karakteren af dens 

aktiver 

Or. en 

 

Ændringsforslag  399 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 160d udgår 

Betingelser for grænseoverskridende 

spaltninger 

 

Or. de 

Begrundelse 

Total deletion of Article 160d for the following reasons: (1) The exclusions in paragraph 2 

essentially exclude companies in crisis from the option of a cross-border division. Divisions 

can be perfectly suitable for leading a company out of a crisis. The categorical exclusion of 

such companies has therefore been rejected. (2) The proposed abuse clause in paragraph 3 

places EU-based companies under general suspicion. This is disproportionate, and conflicts 

with a number of ECJ decisions on the freedom of establishment. Even if the prevention of 

abusive arrangements is important, this abuse clause carries an excessive danger of legal 

uncertainty and restriction of the freedom of establishment due to unclear legal terminology. 

(3) The fight against tax-related abuses is already addressed by other legislation at EU level 

which is still being implemented by the Member States. To create another regulation now as 

part of this proposal for a directive is disproportionate. (4) Moreover, the extent to which 

renewed protections for employees, creditors and minority shareholders are necessary is 

doubtful. The provisions created by the Directive itself in Articles 160l, 160m and 160n are 

adequate to protect against these groups’ rights being unduly prejudiced. 

 

Ændringsforslag  400 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 d a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 160da 

 Overholdelse af regler til bekæmpelse af 

metoder til skatteundgåelse 

 Medlemsstaterne sikrer, at et selskab, der 

påtænker en grænseoverskridende 

omdannelse, overholder de nationale 

regler for omdannelse i direktiv (EU) 
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2016/1164. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  401 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 d – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) der er indledt procedurer med henblik 

på det pågældende selskabs opløsning, 

likvidation, insolvens 

a) der er indledt procedurer med henblik på 

det pågældende selskabs opløsning, 

likvidation, insolvens eller overtrædelse af 

arbejdstagernes rettigheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  402 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1.º – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 d – stk. 2 – litra a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) tidligere tildelt statsstøtte 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  403 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 d – stk. 2 – litra b 
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 DA 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) selskabet er omfattet af forebyggende 

rekonstruktionsprocedurer indledt på 

grund af sandsynligheden for insolvens  

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

En generel undtagelse for omdannelse eller spaltning af selskaber, der er omfattet af 

rekonstruktionsprocedurer, er for vidtgående, eftersom omdannelsen eller spaltningen i sig 

selv kan opfylde formålet om at omstrukturere/undgå insolvens. 

 

Ændringsforslag  404 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 d – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) selskabet er genstand for 

efterforskning eller er i løbet af de seneste 

tre år blevet dømt for socialt bedrageri, 

skattesvig, skatteunddragelse, 

skatteundgåelse eller hvidvaskning af 

penge eller enhver anden form for 

økonomisk kriminalitet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  405 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 d – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. For et selskab, som er omfattet af en 

forebyggende rekonstruktionsprocedure 

indledt på grund af sandsynligheden for 

insolvens, skal de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne 

kontrollere, hvorvidt omdannelsen eller 

spaltningen i sig selv kan opfylde formålet 

om at omdanne eller undgå insolvens. 

Efter denne kontrol skal de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne træffe en 

selvstændig beslutning om, hvorvidt det 

pågældende selskab kan foretage en 

grænseoverskridende omdannelse. 

Or. en 

Begrundelse 

En generel undtagelse for omdannelse eller spaltning af selskaber, der er omfattet af 

rekonstruktionsprocedurer, er for vidtgående, eftersom omdannelsen eller spaltningen i sig 

selv kan opfylde formålet om at omstrukturere/undgå insolvens. 

 

Ændringsforslag  406 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 d – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaten, hvor selskabet under 

spaltning er etableret, sikrer, at den 

kompetente myndighed ikke godkender 

spaltningen, hvis den efter en undersøgelse 

af den konkrete sag og under hensyntagen 

til alle relevante kendsgerninger og 

omstændigheder fastslår, 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. 

3. Medlemsstaten, hvor selskabet under 

spaltning er etableret, sikrer, at den 

kompetente myndighed ikke godkender 

spaltningen, hvis den efter en undersøgelse 

af den konkrete sag og under hensyntagen 

til alle relevante kendsgerninger og 

omstændigheder fastslår, at der er tale om 

et kunstigt arrangement, som bør forstås 

som et arrangement, der er tilrettelagt 

med det hovedformål, eller der som et af 

hovedformålene har, at opnå en 

skattefordel, som virker mod formålet og 

hensigten med gældende skatteret, eller 
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foretage et indgreb i arbejdstagernes, 

kreditorernes eller minoritetsinteressernes 

juridiske eller kontraktmæssige rettigheder. 

Or. en 

Begrundelse 

Den nye ordlyd stemmer overens med den generelle regel om bekæmpelse af misbrug inden 

for beskatning i artikel 6 i direktiv (EU) 2016/1164 om regler til bekæmpelse af metoder til 

skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde. 

 

Ændringsforslag  407 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 d – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaten, hvor selskabet under 

spaltning er etableret, sikrer, at den 

kompetente myndighed ikke godkender 

spaltningen, hvis den efter en undersøgelse 

af den konkrete sag og under hensyntagen 

til alle relevante kendsgerninger og 

omstændigheder fastslår, 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. 

3. Medlemsstaten, hvor selskabet under 

spaltning er etableret, sikrer, at den 

kompetente myndighed ikke godkender 

spaltningen, hvis den efter en undersøgelse 

af den konkrete sag og under hensyntagen 

til alle relevante kendsgerninger og 

omstændigheder fastslår, at der er tale om 

et kunstigt arrangement, eller har kraftig 

mistanke om, 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  408 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 d – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Med hensyn til stk. 3 betragtes 

arrangementer eller serier af 

arrangementer som værende ikke reelle, i 

det omfang de ikke er tilrettelagt af 

velbegrundede kommercielle årsager, der 

afspejler den økonomiske virkelighed. 

Or. en 

Begrundelse 

Se ændringsforslaget til stk. 3. 

 

Ændringsforslag  409 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 d – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Dette direktiv berører ikke 

håndhævelsen af skattereglerne i den 

nationale lovgivning, herunder 

muligheden for, at 

oprindelsesmedlemsstaten opkræver skat 

på skjulte reserver i det selskab, der 

spaltes, før spaltningen får virkning, i 

overensstemmelse med EU-Domstolens 

retspraksis. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  410 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 e – stk. 1 – litra r a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ra) det ultimative moderselskabs navn og, 

hvor det er relevant, en liste over alle dets 

datterselskaber, en kort beskrivelse af 

arten af deres aktiviteter og deres 

respektive geografiske beliggenhed 

 antal beskæftigede udregnet i 

fuldtidsækvivalenter 

 andre faste aktiver end likvide midler 

nettoomsætningen, herunder en sondring 

mellem den omsætning, der er skabt med 

forbundne parter, og den omsætning, der 

er skabt med ikkeforbundne parter 

 fortjeneste eller tab før skat 

 beregnet selskabsskat (indeværende år), 

dvs. den beregnede selskabsskat af det 

skattepligtige overskud eller underskud i 

regnskabsåret for datterselskaber og 

filialer, der er skattemæssigt 

hjemmehørende i den relevante 

skattejurisdiktion 

 betalt selskabsskat, dvs. indbetaling af 

selskabsskat i det pågældende 

regnskabsår for datterselskaber og 

filialer, der er skattemæssigt 

hjemmehørende i den relevante 

skattejurisdiktion 

 akkumuleret overskud 

 opgivet kapital 

 modtagne offentlige tilskud og eventuelle 

donationer til politikere, politiske partier 

og politiske fonde. 

 om virksomheder, datterselskaber eller 

filialer drager fordel af en skattemæssig 

præferencebehandling fra et patent eller 

tilsvarende ordninger. 

Or. en 
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Ændringsforslag  411 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 e – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Ud over de officielle sprog i de 

modtagende selskabers og selskabet under 

spaltnings medlemsstater tillader 

medlemsstaterne, at selskabet anvender et 

sprog, der er gængs i internationale 

forretnings- og finanskredse, ved 

udarbejdelsen af planen for den 

grænseoverskridende spaltning og alle 

andre relevante dokumenter. 

Medlemsstaterne angiver det sprog, der 

skal have forrang i tilfælde af 

uoverensstemmelser mellem de forskellige 

sprogversioner af disse dokumenter. 

4. Ud over de officielle sprog i de 

modtagende selskabers og selskabet under 

spaltnings medlemsstater tillader 

medlemsstaterne, at selskabet anvender et 

sprog, der er gængs i internationale 

forretnings- og finanskredse, ved 

udarbejdelsen af planen for den 

grænseoverskridende spaltning og alle 

andre relevante dokumenter. 

Medlemsstaterne angiver det sprog, der 

skal have forrang i tilfælde af 

uoverensstemmelser mellem de forskellige 

sprogversioner af disse dokumenter. 

Selskabsdeltagere, medarbejdere eller 

kreditorer skal have mulighed for at 

fremsætte bemærkninger til planen. 

Bemærkningerne skal indgå i den 

endelige rapport og skal offentliggøres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  412 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 f – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Regnskabsdatoen i planen for den 

grænseoverskridende spaltning er det 

tidspunkt, på hvilket den 

grænseoverskridende spaltning får 

virkning, jf. artikel 160t, medmindre 

selskabet fastsætter andre datoer for at lette 

spaltningsprocessen.  

Regnskabsdatoen i planen for den 

grænseoverskridende spaltning er det 

tidspunkt, på hvilket selskabet, der 

foretager spaltningen, for sidste gang 

fremlægger deres ultimobalance, 
medmindre selskabet fastsætter andre 

datoer for at lette spaltningsprocessen.  
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Or. de 

Begrundelse 

Regnskabsdatoen skal ligge forud for fusionens ikrafttræden, da organerne i det overførte 

selskab stadig skal kunne handle. 

 

Ændringsforslag  413 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 f – stk. 1 – afsnit 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) den må ikke ligge før 

balancetidspunktet for det seneste 

årsregnskab udarbejdet og offentliggjort af 

selskabet under spaltning  

a) den må ikke ligge før balancetidspunktet 

for det seneste årsregnskab udarbejdet og 

gjort tilgængelig af selskabet under 

spaltning  

Or. en 

 

Ændringsforslag  414 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 160g Artikel 160g 

Rapport fra ledelses- eller 

administrationsorganet til 

selskabsdeltagerne  

Rapport fra ledelses- eller 

administrationsorganet til 

selskabsdeltagerne og medarbejderne  

Or. de 
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Begrundelse 

Det ville ud fra et udgiftsmæssigt synspunkt være mere hensigtsmæssigt at sammenfatte 

direktionens eller bestyrelsens rapporter i en enkelt rapport, især da begge rapporter under 

alle omstændigheder skal stilles til rådighed for både selskabsdeltagere og medarbejdere. 

 

Ændringsforslag  415 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 160g Artikel 160g 

Rapport fra ledelses- eller 

administrationsorganet til 

selskabsdeltagerne  

Rapport fra ledelses- eller 

administrationsorganet 

Or. en 

Begrundelse 

Rapporterne har ikke kun til formål at beskytte aktionærernes interesser, men kan også være 

nyttig i vurderingen af, hvorvidt det kunstige arrangement er blevet tilrettelagt med det formål 

at opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i medarbejdernes, 

kreditorernes eller minoritetsinteressernes rettigheder i henhold til lovgivningen samt de 

kontraktmæssige rettigheder, der er omhandlet i artikel 86c, stk. 3, og artikel 160d, artikel 3.  

 

Ændringsforslag  416 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) følgerne af den grænseoverskridende 

spaltning for de modtagende selskabers 

fremtidige virksomhed, og i forbindelse 

a) begrundelsen for transaktionen og 

følgerne af den grænseoverskridende 

spaltning for de modtagende selskabers 
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med en partiel spaltning, ligeledes for 

selskabet under spaltning og for ledelsens 

strategiplan 

fremtidige virksomhed, og i forbindelse 

med en partiel spaltning, ligeledes for 

selskabet under spaltning og for ledelsens 

strategiplan 

Or. en 

 

Ændringsforslag  417 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) indvirkningerne af den 

grænseoverskridende omdannelse på 

sikring af arbejdsforholdene 

Or. de 

 

Ændringsforslag  418 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – stk. 2 – litra e b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 eb) betydelige ændringer i 

beskæftigelsesforholdene og på de steder, 

hvor selskaberne etablerer sig 

Or. de 

 

Ændringsforslag  419 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – stk. 2 – litra e c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ec) hvordan de faktorer, der henvises til i 

litra a), f) og g), også vedrører de 

fusionerende datterselskaber til det 

selskab, der foretager spaltningen. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  420 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Den i denne artikels stk. 1 

omhandlede rapport skal ledsages af en 

erklæring fra selskabets administrations- 

eller ledelsesorganet om forretningssteder 

efter omdannelsen, herunder oplysninger 

om delvis eller fuld fortsættelse af 

virksomheden i oprindelsesmedlemsstaten 

og, hvor det er relevant, med angivelse af 

virksomhed, der kun skal udøves i 

oprindelsesmedlemsstaten. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne yderligere erklæring vil gøre det lettere for myndighederne at foretage en korrekt 

vurdering og dermed undgå kunstige arrangementer, der er tilrettelagt med det formål at 

opnå uberettigede skattefordele eller foretage et uretmæssigt indgreb i medarbejdernes, 

kreditorernes eller mindretalsaktionærernes rettigheder. Den er i overensstemmelse med og 

støtter realiseringen af beskatningen af kapitalgevinster i forbindelse med overførsel af 

aktiver, skattemæssigt hjemsted eller fast driftssted, jf. Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. 

juli 2016. 
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Ændringsforslag  421 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede 

rapport stilles som minimum elektronisk 

til rådighed for selskabsdeltagerne i 

selskabet under spaltning senest to 

måneder før den i artikel 160k 

omhandlede generalforsamling. 

Rapporten stilles ligeledes til rådighed for 
medarbejderrepræsentanterne i selskabet 

under spaltning eller, såfremt der ikke 

findes sådanne repræsentanter, for 

medarbejderne selv. 

3. Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede 

rapport stilles til rådighed i elektronisk 

form for selskabsdeltagerne og 

medarbejderrepræsentanterne i selskabet 

under spaltning eller, såfremt der ikke 

findes sådanne repræsentanter, for 

medarbejderne selv senest en måned før 

tidspunktet for generalforsamlingen 

omhandlet i artikel 160k. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  422 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Hvis ledelses- eller 

administrationsorganet i det selskab, der 

er under spaltning, i overensstemmelse 

med national ret rettidigt modtager en 

udtalelse fra repræsentanterne for dets 

arbejdstagere eller, hvis der ikke er 

sådanne repræsentanter, medarbejderne 

selv, underrettes selskabsdeltagerne 

herom, og denne udtalelse vedlægges 

rapporten. 

Or. de 
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Ændringsforslag  423 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den i stk. 1 omhandlede rapport er 

imidlertid ikke påkrævet, hvis alle 

selskabsdeltagerne i selskabet under 

spaltning er blevet enige om at fravige 

dette krav. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  424 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den i stk. 1 omhandlede rapport er 

imidlertid ikke påkrævet, hvis alle 

selskabsdeltagerne i selskabet under 

spaltning er blevet enige om at fravige 

dette krav. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Idet rapporten er vigtig i bekæmpelsen af svig eller skattesvig, bør den være obligatorisk, og 

det bør ikke være muligt for alle selskabsdeltagerne at fravige kravet. 

 

Ændringsforslag  425 
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 DA 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den i stk. 1 omhandlede rapport er 

imidlertid ikke påkrævet, hvis alle 

selskabsdeltagerne i selskabet under 

spaltning er blevet enige om at fravige 

dette krav. 

4. Hvis alle selskabsdeltagerne i selskabet 

under grænseoverskridende spaltning er 

blevet enige om at fravige kravet om 

rapport, skal denne rapport kun vedrøre 

de faktorer, der er anført i stk. 2, litra a), 

f), g) og h), og gøres tilgængelig for 

repræsentanterne for selskabets 

arbejdstagere eller, hvis der ikke er 

sådanne repræsentanter, medarbejderne 

selv. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  426 

Andreas Schwab, Axel Voss 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Men hvis det selskab, der er under 

spaltning, og i givet fald dets 

datterselskaber ikke har andre ansatte end 

dem, der er medlemmer af ledelses- eller 

administrationsorganet, kan rapporten 

begrænses til de i stk. 2, litra a), f), g) og 

h), omhandlede faktorer. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  427 

Andreas Schwab, Axel Voss 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 g – stk. 4 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Stk. 1 til 5 berører ikke gældende ret 

til og procedurer for orientering og 

høring, der er fastlagt på nationalt plan 

efter gennemførelse af direktiv 

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

2009/38/EF. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  428 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 h 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 160h udgår 

Rapport fra ledelses- eller 

administrationsorganet til arbejdstagerne 

 

Or. de 

Begrundelse 

Udgår, da artikel 160h er integreret i artikel 160g. 

 

Ændringsforslag  429 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 h – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(a) følgerne af den grænseoverskridende 

spaltning for de modtagende selskabers 

fremtidige virksomhed, og i forbindelse 

med en partiel spaltning, ligeledes for 

selskabet under spaltning og for ledelsens 

strategiplan  

a) begrundelsen for transaktionen og 

følgerne af den grænseoverskridende 

spaltning for de modtagende selskabers 

fremtidige virksomhed, og i forbindelse 

med en partiel spaltning, ligeledes for 

selskabet under spaltning og for ledelsens 

strategiplan  

Or. en 

 

Ændringsforslag  430 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 h – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis selskabet under spaltning og alle 

dets eventuelle datterselskaber ikke har 

andre medarbejdere end dem, der er 

medlemmer af ledelses- eller 

administrationsorganet, er den i stk. 1 

omhandlede rapport imidlertid ikke 

påkrævet. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  431 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 160i Artikel 160i 

Undersøgelse af en uafhængig sagkyndig Undersøgelse af kompetente myndigheder 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  432 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at selskabet 

under spaltning senest to måneder før den 

i artikel 160k omhandlede 

generalforsamling anmoder den 

kompetente myndighed, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, 

om at udpege en sagkyndig, der skal 

undersøge og vurdere planen for den 

grænseoverskridende omdannelse og de 

rapporter, der er omhandlet i artikel 160g 

og 160h, med forbehold af stk. 6 i denne 

artikel. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at selskabet 

under spaltning anmoder den kompetente 

myndighed, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, 

om at udpege en sagkyndig, der skal 

undersøge og vurdere planen for den 

grænseoverskridende spaltning og den 

rapport, der er omhandlet i artikel 160g, 

med forbehold af stk. 6 i denne artikel. 

Or. de 

Begrundelse 

Direktiv (EU) 2017/1132 indeholder endnu ikke en frist for anmodningen om udpegning af 

den sagkyndige i forbindelse med fusioner. Tidsfristerne bør også harmoniseres her. 

 

Ændringsforslag  433 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at selskabet 

under spaltning senest to måneder før den i 

artikel 160k omhandlede generalforsamling 

anmoder den kompetente myndighed, der 

er udpeget i overensstemmelse med 

1. Medlemsstaterne sikrer, at selskabet 

under spaltning senest to måneder før den i 

artikel 160k omhandlede generalforsamling 

anmoder den kompetente myndighed, der 

er udpeget i overensstemmelse med 
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artikel 160o, stk. 1, om at udpege en 

sagkyndig, der skal undersøge og vurdere 

planen for den grænseoverskridende 

omdannelse og de rapporter, der er 

omhandlet i artikel 160g og 160h, med 

forbehold af stk. 6 i denne artikel. 

artikel 160o, stk. 1. Den kompetente 

myndighed skal undersøge og vurdere 

planen for den grænseoverskridende 

omdannelse og de rapporter, der er 

omhandlet i artikel 160g og 160h, med 

forbehold af stk. 6 i denne artikel. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  434 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Anmodningen om udpegelse af en 

sagkyndig skal ledsages af følgende:  

Anmodningen til den kompetente 

myndighed skal ledsages af følgende:  

Or. en 

 

Ændringsforslag  435 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 1 – afsnit 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) rapporterne som omhandlet i 

artikel 160g og 160h. 

b) rapporten som omhandlet i artikel 160g. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  436 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed udpeger en 

uafhængig sagkyndig senest fem 

arbejdsdage efter ansøgningen som 

omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af 

planen og rapporterne. Den sagkyndige 

skal være uafhængig af det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, og kan være en fysisk eller 

en juridisk person afhængigt af 

lovgivningen i oprindelsesmedlemsstaten. 

Medlemsstaterne tager ved vurderingen af 

den sagkyndiges uafhængighed hensyn til 

den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 

22b i direktiv 2006/43/EF.  

2. Den kompetente myndighed indleder 

behandlingen af ansøgningen som 

omhandlet i stk. 1 senest fem arbejdsdage 

efter modtagelsen af planen og 

rapporterne.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  437 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed udpeger en 

uafhængig sagkyndig senest fem 

arbejdsdage efter ansøgningen som 

omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af 

planen og rapporterne. Den sagkyndige 

skal være uafhængig af selskabet under 

spaltning og kan være en fysisk eller en 

juridisk person afhængigt af lovgivningen i 

den pågældende medlemsstat. 

Medlemsstaterne tager ved vurderingen af 

den sagkyndiges uafhængighed hensyn til 

den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 

22b i direktiv 2006/43/EF. 

2. Den kompetente myndighed udpeger en 

uafhængig sagkyndig senest fem 

arbejdsdage efter ansøgningen som 

omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af 

planen og rapporten. Den sagkyndige skal 

være uafhængig af selskabet under 

spaltning og kan være en fysisk eller en 

juridisk person afhængigt af lovgivningen i 

den pågældende medlemsstat. 

Medlemsstaterne tager ved vurderingen af 

den sagkyndiges uafhængighed hensyn til 

den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 

22b i direktiv 2006/43/EF. 

Or. de 
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Ændringsforslag  438 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 3 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den sagkyndige udarbejder en skriftlig 

rapport, der som minimum indeholder: 

3. Den kompetente myndighed udarbejder 

en skriftlig rapport, der som minimum 

indeholder: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  439 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 3 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) en beskrivelse af alle faktuelle 

elementer, som den kompetente 

myndighed, der er udpeget i henhold til 

artikel 160o, stk. 1, skal bruge til at 

foretage en tilbundsgående vurdering for 

at fastslå, om den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning udgør et 

kunstigt arrangement i henhold til artikel 

160p, der minimum omfatter følgende: de 

nærmere forhold ved etableringen i de 

modtagende selskabers medlemsstater, 

herunder hensigten, sektoren, 

investeringen, nettoomsætningen og 

resultatet, antal medarbejdere, balancens 

sammensætning, det skattemæssige 

hjemsted, aktiverne og deres placering, 

medarbejdernes og specifikke 

medarbejdergruppers sædvanlige 

udgår 
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arbejdssted, det sted, hvor selskabet under 

spaltning betaler bidrag til sociale 

sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i de modtagende 

selskabers medlemsstater.  

Or. de 

Begrundelse 

Ikke relevant efter sletning af artikel 160d. 

 

Ændringsforslag  440 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 3 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) en beskrivelse af alle faktuelle 

elementer, som den kompetente 

myndighed, der er udpeget i henhold til 

artikel 160o, stk. 1, skal bruge til at 

foretage en tilbundsgående vurdering for at 

fastslå, om den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning udgør et 

kunstigt arrangement i henhold til 

artikel 160p, der minimum omfatter 

følgende: de nærmere forhold ved 

etableringen i de modtagende selskabers 

medlemsstater, herunder hensigten, 

sektoren, investeringen, nettoomsætningen 

og resultatet, antal medarbejdere, 

balancens sammensætning, det 

skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres 

placering, medarbejdernes og specifikke 

medarbejdergruppers sædvanlige 

arbejdssted, det sted, hvor selskabet under 

spaltning betaler bidrag til sociale 

sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i de modtagende 

selskabers medlemsstater.  

f) en beskrivelse af alle faktuelle 

elementer, der er udpeget i henhold til 

artikel 160o, stk. 1, skal bruge til at 

foretage en tilbundsgående vurdering for at 

fastslå, om den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning udgør et 

kunstigt arrangement i henhold til 

artikel 160p, der minimum omfatter 

følgende: de nærmere forhold ved 

etableringen i de modtagende selskabers 

medlemsstater, herunder hensigten, 

sektoren, investeringen, nettoomsætningen 

og resultatet, antal medarbejdere, 

balancens sammensætning, det 

skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres 

placering, medarbejdernes og specifikke 

medarbejdergruppers sædvanlige 

arbejdssted, det sted, hvor selskabet under 

spaltning betaler bidrag til sociale 

sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i de modtagende 

selskabers medlemsstater.  

Or. en 
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 DA 

 

Ændringsforslag  441 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Den kompetente myndighed skal altid 

afholde et møde med selskabets 

medarbejdere, før den udarbejder sin 

skriftlige rapport. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  442 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 

uafhængige sagkyndige har ret til hos 

selskabet under spaltning at få adgang til 

alle nødvendige oplysninger og 

dokumenter samt til at foretage enhver 

nødvendig kontrol for at verificere alle 

elementer i planen eller ledelsens 

rapporter. Den uafhængige sagkyndige har 

ligeledes ret til at modtage bemærkninger 

og udtalelser fra 

medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt 

der ikke findes sådanne repræsentanter, fra 

medarbejderne selv og fra kreditorerne og 

selskabsdeltagerne. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at deres 

kompetente myndighed har ret til hos 

selskabet under spaltning at få adgang til 

alle nødvendige oplysninger og 

dokumenter samt til at foretage enhver 

nødvendig kontrol for at verificere alle 

elementer i planen eller ledelsens 

rapporter. Den kompetente myndighed har 

ligeledes ret til at modtage bemærkninger 

og udtalelser fra 

medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt 

der ikke findes sådanne repræsentanter, fra 

medarbejderne selv og fra kreditorerne og 

selskabsdeltagerne. 

Or. en 
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Ændringsforslag  443 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 

uafhængige sagkyndige har ret til hos 

selskabet under spaltning at få adgang til 

alle nødvendige oplysninger og 

dokumenter samt til at foretage enhver 

nødvendig kontrol for at verificere alle 

elementer i planen eller ledelsens 

rapporter. Den uafhængige sagkyndige har 

ligeledes ret til at modtage bemærkninger 

og udtalelser fra 

medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt 

der ikke findes sådanne repræsentanter, fra 

medarbejderne selv og fra kreditorerne og 

selskabsdeltagerne. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 

uafhængige sagkyndige har ret til hos 

selskabet under spaltning at få adgang til 

alle nødvendige oplysninger og 

dokumenter samt til at foretage enhver 

nødvendig kontrol for at verificere alle 

elementer i planen eller ledelsens rapport. 

Den uafhængige sagkyndige har ligeledes 

ret til at modtage bemærkninger og 

udtalelser fra medarbejderrepræsentanterne 

eller, såfremt der ikke findes sådanne 

repræsentanter, fra medarbejderne selv og 

fra kreditorerne og selskabsdeltagerne. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  444 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 i – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

oplysninger, der forelægges for den 

sagkyndige, kun kan anvendes med 

henblik på udarbejdelsen af rapporten, og 

at fortrolige oplysninger, herunder 

forretningshemmeligheder, ikke 

offentliggøres. I givet fald kan den 

sagkyndige forelægge et særskilt 

dokument med fortrolige oplysninger for 

den kompetente myndighed, der er 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 

oplysninger, der forelægges, kun kan 

anvendes med henblik på udarbejdelsen af 

rapporten, og at fortrolige oplysninger, 

ikke offentliggøres. I givet fald kan den 

kompetente myndighed udarbejde et 

særskilt dokument med fortrolige 

oplysninger, og dette særskilte dokument 

stilles kun til rådighed for selskabet under 

spaltning og videregives ikke til 
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udpeget i overensstemmelse med 

artikel 160o, stk. 1, og dette særskilte 

dokument stilles kun til rådighed for 

selskabet under spaltning og videregives 

ikke til tredjemand. 

tredjemand. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  445 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 j – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) den uafhængige ekspertrapport, der er 

omhandlet i artikel 160i, hvis det er 

relevant  

b) rapporten fra den kompetente 

myndighed, der er omhandlet i artikel 160i, 

hvis det er relevant  

Or. en 

 

Ændringsforslag  446 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 j – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) oplysninger om de endelige reelle 

ejere før og efter den 

grænseoverskridende spaltning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  447 
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Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 j – stk. 4 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der 

er omhandlet i stk. 1 og 3, kan opfyldes 

online i deres helhed uden at give 

personligt møde for en kompetent 

myndighed i de pågældende 

medlemsstater.  

4. Medlemsstaterne sikrer, at de krav, der 

er omhandlet i stk. 1 og 3, kan opfyldes 

online i deres helhed uden at give 

personligt møde for en kompetent 

myndighed, eller en hvilken som helst 

anden person, der varetager ansøgninger 

om registrering, i de pågældende 

medlemsstater.  

Or. de 

Begrundelse 

Med dette ændringsforslag skal der sikres sammenhæng med forslag til direktiv 

(COM(2018)0239) for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer inden for 

selskabsret. 

 

Ændringsforslag  448 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 j – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 
kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed. 

Medlemsstaterne kan dog, hvis det af 

hensyn til almenvellet er tvingende 

nødvendigt, kræve personligt møde for en 

kompetent myndighed. 

Or. de 

Begrundelse 

Begrebet "mistanke om svig" har forskellige betydninger i medlemsstaterne. Desuden er det 

tvivlsomt, om den foreslåede formulering dækker alle tænkelige situationer. 
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Ændringsforslag  449 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 j – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 

kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed. 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet mistanke om svig kræve 

personligt møde for en kompetent 

myndighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  450 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 j – stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Medlemsstaterne sikrer, at fortrolige 

oplysninger, navnlig 

forretningshemmeligheder, ikke må 

fremlægges. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  451 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 k – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 160k Artikel 160k 
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Generalforsamlingens godkendelse Generalforsamlingens og arbejdstagernes 

plenarforsamlings godkendelse 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  452 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 k – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Efter at have gjort sig bekendt med de i 

artikel 160g, 160h og 160i nævnte 

rapporter træffer selskabet under spaltnings 

generalforsamling beslutning om 

godkendelsen af planen for den 

grænseoverskridende spaltning. Selskabet 

underretter den kompetente myndighed, 

der er udpeget i overensstemmelse med 

artikel 160o, stk. 1, om 

generalforsamlingens beslutning. 

1. Efter at have gjort sig bekendt med de i 

artikel 160g, 160h og 160i nævnte 

rapporter træffer selskabet under spaltnings 

generalforsamling og arbejdstagernes 

plenarforsamling beslutning om 

godkendelsen af planen for den 

grænseoverskridende spaltning. Selskabet 

underretter den kompetente myndighed, 

der er udpeget i overensstemmelse med 

artikel 160o, stk. 1, om 

generalforsamlingens og arbejdstagernes 

plenarforsamlings beslutning. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  453 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 k – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Efter at have gjort sig bekendt med de i 

artikel 160g, 160h og 160i nævnte 

rapporter træffer selskabet under spaltnings 

generalforsamling beslutning om 

godkendelsen af planen for den 

grænseoverskridende spaltning. Selskabet 

underretter den kompetente myndighed, 

1. Efter at have gjort sig bekendt med de i 

artikel 160g og 160i nævnte rapporter 

træffer selskabet under spaltnings 

generalforsamling beslutning om 

godkendelsen af planen for den 

grænseoverskridende spaltning. Selskabet 

underretter den kompetente myndighed, 
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der er udpeget i overensstemmelse med 

artikel 160o, stk. 1, om 

generalforsamlingens beslutning. 

der er udpeget i overensstemmelse med 

artikel 160o, stk. 1, om 

generalforsamlingens beslutning. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  454 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 k – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Generalforsamlingen kan forbeholde sig 

ret til at gøre den grænseoverskridende 

spaltnings gennemførelse betinget af 

generalforsamlingens udtrykkelige 

godkendelse af de nærmere regler, der er 

omhandlet i artikel 160n. 

2. Generalforsamlingen og arbejdstagernes 

plenarforsamling kan forbeholde sig ret til 

at gøre den grænseoverskridende 

spaltnings gennemførelse betinget af 

generalforsamlingens udtrykkelige 

godkendelse af de nærmere regler, der er 

omhandlet i artikel 160n. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  455 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 k – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Generalforsamlingen beslutter 

ligeledes, om den grænseoverskridende 

spaltning kræver ændringer af selskabet 

under spaltnings stiftelsesoverenskomst.  

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Dette stykke er ikke nødvendigt, fordi stiftelsesoverenskomsten allerede er en del af planen for 
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spaltning som omhandlet i artikel 160e, litra k). 

 

Ændringsforslag  456 

Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 k – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Generalforsamlingen beslutter ligeledes, 

om den grænseoverskridende spaltning 

kræver ændringer af selskabet under 

spaltnings stiftelsesoverenskomst.  

4. Generalforsamlingen og arbejdstagernes 

plenarforsamling beslutter ligeledes, om 

den grænseoverskridende spaltning kræver 

ændringer af selskabet under spaltnings 

stiftelsesoverenskomst.  

Or. pt 

Ændringsforslag  457 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 l – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 

selskabsdeltagere i selskabet under 

spaltning har ret til at afhænde deres 

kapitalandele på de betingelser, der er 

fastsat i stk. 2-6:  

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

selskabsdeltagere, der afviser spaltning har 

ret til at afhænde deres kapitalandele på de 

betingelser, der er fastsat i stk. 2-6:  

Or. de 

Begrundelse 

Det er mere hensigtsmæssigt at begrænse berettigelsen til krav til de selskabsdeltagere, der 

udtrykkeligt har gjort indsigelse mod beslutningen om spaltning. Dette er allerede formuleret 

således i artikel 160g, stk. 2, nummer 3. 

 

Ændringsforslag  458 

Andreas Schwab 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 l – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) selskabsdeltagere med aktier med 

stemmeret, som ikke har stemt for 

godkendelsen af planen for den 

grænseoverskridende spaltning  

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Se ændringen til artikel 160l, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  459 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 l – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) selskabsdeltagere med aktier uden 

stemmeret.  

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Se ændringen til artikel 160l, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  460 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 l – stk. 3 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at selskabet 

under spaltning fremsætter et tilbud om 

tilstrækkelig kontant kompensation i 

planen for den grænseoverskridende 

spaltning, jf. artikel 160e, stk. 1, litra q), til 

de selskabsdeltagere, der er omhandlet i 

stk. 1 i denne artikel, som ønsker at udøve 

deres ret til at afhænde deres kapitalandele. 

Medlemsstaterne fastsætter ligeledes 

fristen for accept af tilbuddet, der under 

alle omstændigheder ikke må strække sig 

over mere end en måned efter den i 

artikel 160k omhandlede 

generalforsamling. Medlemsstaterne 

sikrer endvidere, at selskabet kan acceptere 

et tilbud fremsendt elektronisk til en 

adresse angivet af selskabet til dette 

formål. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at selskabet 

under spaltning fremsætter et tilbud om 

tilstrækkelig kontant kompensation i 

planen for den grænseoverskridende 

spaltning, jf. artikel 160e, stk. 1, litra q), til 

de selskabsdeltagere, der er omhandlet i 

stk. 1 i denne artikel, som ønsker at udøve 

deres ret til at afhænde deres kapitalandele. 

Medlemsstaterne fastsætter ligeledes 

fristen for accept af tilbuddet, der ikke må 

strække sig mere end en måned efter 

tidspunktet, hvor registreringen af den 

nye selskabsform i registeret er 

offentliggjort. Uanset nationale 

formforskrifter for overdragelse af 

selskabsandele sikrer medlemsstaterne 

endvidere, at selskabet kan acceptere et 

tilbud fremsendt elektronisk til en adresse 

angivet af selskabet til dette formål. 

Or. de 

Begrundelse 

Det giver her mere mening med en tilknytning til meddelelsen om registrering af den nye 

selskabsform. Desuden bør dette direktiv ikke berøre de nationale formkrav vedrørende 

overdragelse af kapitalandele. 

 

Ændringsforslag  461 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 l – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne sikrer, at en 

selskabsdeltager, der har accepteret det i 

stk. 3 omhandlede tilbud om kontant 

kompensation, men mener, at 

kompensationen ikke er tilstrækkelig, har 

ret til at kræve, at den tilbudte kontante 

kompensation beregnes på ny ved en 

national domstol senest en måned efter 

accept af tilbuddet.  

5. Medlemsstaterne sikrer, at en 

selskabsdeltager, der ikke har accepteret 

det i stk. 3 omhandlede tilbud om kontant 

kompensation, og mener, at 

kompensationen ikke er tilstrækkelig, har 

ret til at kræve, at den tilbudte kontante 

kompensation beregnes på ny ved en 

national domstol senest en måned efter 

fristen for accept af tilbuddet.  
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Or. de 

Begrundelse 

Det ville give mere mening at fastsætte en ensartet tidsfrist for alle selskabsdeltagere. 

Derudover er det tvivlsomt, hvorfor en selskabsdeltager, der har accepteret tilbuddet om 

kontant kompensation, kan anmode om domstolskontrol, selv om denne selskabsdeltager 

forlader selskabet efter accept af tilbuddet. 

 

Ændringsforslag  462 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 m – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer, 

der er utilfreds med beskyttelsen af deres 

interesser i planen for den 

grænseoverskridende spaltning som 

omhandlet i artikel 160e, kan anmode den 

relevante administrative eller retslige 

myndighed om hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger senest en måned 

efter offentliggørelsen af de i artikel 160j 

omhandlede oplysninger.  

2. Medlemsstaterne sikrer, at kreditorer kan 

anmode den relevante administrative eller 

retslige myndighed om hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger senest en måned 

efter offentliggørelsen af de i artikel 160j 

omhandlede oplysninger, når disse trods 

den påtænkte beskyttelse af deres 

interesser som omhandlet i artikel 160e 

mener, at de vil være til ulempe for dem.  

Or. de 

Begrundelse 

Udtrykket "utilfredse" giver mulighed for subjektive vurderinger af kreditorerne. Det giver 

mere mening at bruge udtrykket "påføres ulempe". 

 

Ændringsforslag  463 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 m – stk. 3 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) hvis selskabet sammen med 

omdannelsesplanen offentliggør en 

uafhængig ekspertrapport, hvori det 

konkluderes, at der ikke er nogen rimelig 

sandsynlighed for, at kreditorernes 

rettigheder vil blive uretmæssigt 

indskrænket. Den uafhængige sagkyndige 

udpeges eller godkendes af den 

kompetente myndighed og skal opfylde de 

krav, der er fastsat i artikel 60i, stk. 2 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  464 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 n – stk. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De regler vedrørende medbestemmelse, 

der eventuelt måtte gælde i den 

medlemsstat, hvor det selskab, der er 

resultatet af den grænseoverskridende 

spaltning, har sit vedtægtsmæssige 

hjemsted, finder imidlertid ikke 

anvendelse, når selskabet under spaltning i 

de seks måneder, der går forud for 

offentliggørelsen af planen for den 

grænseoverskridende spaltning som 

omhandlet i artikel 160e i dette direktiv, 

har et gennemsnitligt antal ansatte 

svarende til fire femtedele af den tærskel, 

der er fastsat i lovgivningen i selskabet 

under spaltnings medlemsstat, som 

udløser medarbejdernes medbestemmelse i 

henhold til artikel 2, litra k), i direktiv 

2001/86/EF, eller hvis den nationale 

lovgivning, der finder anvendelse på de 

modtagende selskaber, ikke: 

2. De regler vedrørende medbestemmelse, 

der eventuelt måtte gælde i den 

medlemsstat, hvor det selskab, der er 

resultatet af den grænseoverskridende 

spaltning, har sit vedtægtsmæssige 

hjemsted, finder imidlertid ikke 

anvendelse, når selskabet under spaltning i 

de seks måneder, der går forud for 

offentliggørelsen af planen for den 

grænseoverskridende spaltning som 

omhandlet i artikel 160e i dette direktiv, 

gennemsnitligt beskæftiger mere end 500 

medarbejdere, og der i selskabet eksisterer 

en ordning for medarbejdernes 

medbestemmelse i henhold til artikel 2, 

litra k), i direktiv 2001/86/EF, eller hvis 

den nationale lovgivning, der finder 

anvendelse på de modtagende selskaber, 

ikke: 

Or. de 
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Begrundelse 

Der er behov for at skabe sammenhæng: Tærsklen på 500 ansatte, som også er fastsat i de 

grænseoverskridende bestemmelser for fusioner, særlig artikel 133, har længe været praksis 

og bør derfor anvendes konsekvent på alle omstruktureringsforanstaltninger i hele EU. 

 

Ændringsforslag  465 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 n – stk. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De regler vedrørende medbestemmelse, 

der eventuelt måtte gælde i den 

medlemsstat, hvor det selskab, der er 

resultatet af den grænseoverskridende 

spaltning, har sit vedtægtsmæssige 

hjemsted, finder imidlertid ikke 

anvendelse, når selskabet under spaltning i 

de seks måneder, der går forud for 

offentliggørelsen af planen for den 

grænseoverskridende spaltning som 

omhandlet i artikel 160e i dette direktiv, 

har et gennemsnitligt antal ansatte svarende 

til fire femtedele af den tærskel, der er 

fastsat i lovgivningen i selskabet under 

spaltnings medlemsstat, som udløser 

medarbejdernes medbestemmelse i henhold 

til artikel 2, litra k), i direktiv 2001/86/EF, 

eller hvis den nationale lovgivning, der 

finder anvendelse på de modtagende 

selskaber, ikke: 

2. De regler vedrørende medbestemmelse, 

der eventuelt måtte gælde i den 

medlemsstat, hvor det selskab, der er 

resultatet af den grænseoverskridende 

spaltning, har sit vedtægtsmæssige 

hjemsted, finder imidlertid ikke 

anvendelse, når selskabet under spaltning i 

de seks måneder, der går forud for den 

dato, hvor planen for den 

grænseoverskridende spaltning som 

omhandlet i artikel 160e i dette direktiv, 

blev gjort tilgængelig, har et 

gennemsnitligt antal ansatte svarende til 

fire femtedele af den tærskel, der er fastsat 

i lovgivningen i selskabet under spaltnings 

medlemsstat, som udløser medarbejdernes 

medbestemmelse i henhold til artikel 2, 

litra k), i direktiv 2001/86/EF, eller hvis 

den nationale lovgivning, der finder 

anvendelse på de modtagende selskaber, 

ikke: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  466 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 o – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne udpeger den nationale 

myndighed, der har kompetence til at 

kontrollere den grænseoverskridende 

spaltnings lovlighed for den del af 

proceduren, som reguleres af lovgivningen 

i den medlemsstat, hvor selskabet under 

spaltning er etableret, og til at udstede en 

attest forud for spaltningen, der beviser, at 

alle de relevante betingelser er opfyldt, og 

at alle procedurer og formaliteter i den 

pågældende medlemsstat er afsluttet.  

1. Medlemsstaterne udpeger den domstol, 

notar eller anden myndighed, der 

kontrollerer den grænseoverskridende 

spaltnings lovlighed for den del af 

proceduren, som reguleres af lovgivningen 

i den medlemsstat, hvor selskabet under 

spaltning er etableret, og udsteder en attest 

forud for spaltningen, der beviser, at alle de 

relevante betingelser er opfyldt, og at alle 

procedurer og formaliteter i den 

pågældende medlemsstat er afsluttet.  

Or. de 

Begrundelse 

Sammenhæng med direktiv (EU) 2017/1132 om grænseoverskridende fusioner, særlig artikel 

127, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  467 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 o – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) de relevante rapporter som omhandlet i 

artikel 160g, 160h eller 160i 

b) de relevante rapporter som omhandlet i 

artikel 160g eller 160i 

Or. de 

 

Ændringsforslag  468 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 
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Artikel 160 o – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) de relevante rapporter som omhandlet i 

artikel 160g, 160h eller 160i 

b) de relevante rapporter som omhandlet i 

artikel 160g og 160h 

Or. en 

 

Ændringsforslag  469 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 o – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den plan og de rapporter, der forelægges 

i henhold til artikel 160i, skal ikke 

forelægges på ny for den kompetente 

myndighed. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  470 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 o – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den plan og de rapporter, der forelægges i 

henhold til artikel 160i, skal ikke 

forelægges på ny for den kompetente 

myndighed. 

Den plan og de rapporter, der forelægges i 

henhold til artikel 160j, skal ikke 

forelægges på ny for den kompetente 

myndighed. 

Or. de 
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Begrundelse 

Det er mere hensigtsmæssigt at henvise til artikel 86h med henblik på offentliggørelse. 

 

Ændringsforslag  471 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 o – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen 

som omhandlet i stk. 2, herunder 

fremlæggelse af alle oplysninger og 

dokumenter, kan udfyldes online i sin 

helhed uden at give personligt møde for 

den kompetente myndighed som 

omhandlet i stk. 1.  

3. Medlemsstaterne sikrer, at ansøgningen 

som omhandlet i stk. 2, herunder 

fremlæggelse af alle oplysninger og 

dokumenter, kan udfyldes online i sin 

helhed uden at give personligt møde for 

den kompetente myndighed eller en anden 

person eller et andet organ, der har 

ansvaret for behandlingen af 

ansøgningerne om registrering.  

Or. de 

Begrundelse 

Med dette ændringsforslag skal der sikres sammenhæng med forslaget til direktiv 

(COM(2018)0239) for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer inden for 

selskabsret. 

 

Ændringsforslag  472 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 o – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 
kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed med henblik på fremlæggelse 

af relevante oplysninger eller dokumenter. 

Medlemsstaterne kan dog, hvis det af 

hensyn til almenvellet er tvingende 

nødvendigt, kræve personligt møde for en 

kompetent myndighed.  
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Or. de 

Begrundelse 

Begrebet "mistanke om svig" har forskellige betydninger i medlemsstaterne. Desuden er det 

tvivlsomt, om den foreslåede formulering dækker alle tænkelige situationer. 

 

Ændringsforslag  473 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 o – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. For så vidt angår overholdelsen af de 

nærmere regler for arbejdstagernes 

medbestemmelse som fastsat i artikel 

160n, kontrollerer den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, at 

planen for den grænseoverskridende 

spaltning som omhandlet i artikel 160e 

indeholder oplysninger om procedurerne 

for fastlæggelse af de relevante nærmere 

regler og om mulighederne for sådanne 

nærmere regler.  

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

De krævede oplysninger i planen for omdannelse skal allerede undersøges i 

overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel. 

 

Ændringsforslag  474 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 o – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. For så vidt angår overholdelsen af de 

nærmere regler for arbejdstagernes 

medbestemmelse som fastsat i artikel 160n, 

kontrollerer den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, at 

planen for den grænseoverskridende 

spaltning som omhandlet i artikel 160e 

indeholder oplysninger om procedurerne 

for fastlæggelse af de relevante nærmere 

regler og om mulighederne for sådanne 

nærmere regler.  

4. For så vidt angår overholdelsen af de 

nærmere regler for arbejdstagernes 

medbestemmelse som fastsat i artikel 160n, 

kontrollerer den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, at 

planen og rapporterne for den 

grænseoverskridende spaltning som 

omhandlet i artikel 160e indeholder 

oplysninger om procedurerne for 

fastlæggelse af de relevante nærmere regler 

og om mulighederne for sådanne nærmere 

regler.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  475 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 o – stk. 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndigheds vurdering 

foretages senest en måned efter 

modtagelsen af oplysningerne vedrørende 

godkendelsen af spaltningen på selskabets 

generalforsamling. Undersøgelsen kan få 

følgende udfald: 

7. Medlemsstaterne sikrer, at den 

kompetente myndigheds vurdering 

foretages senest tre måneder efter 

modtagelsen af oplysningerne vedrørende 

godkendelsen af spaltningen på selskabets 

generalforsamling. Undersøgelsen kan få 

følgende udfald: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  476 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 o – stk. 7 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) når den kompetente myndighed nærer 

alvorlig bekymring for, at den 

grænseoverskridende spaltning udgør et 

kunstigt arrangement som omhandlet i 

artikel 160d, stk. 3, kan den beslutte at 

foretage en tilbundsgående vurdering i 

overensstemmelse med artikel 160p og 

underretter i så fald selskabet om sin 

beslutning om at foretage en sådan 

vurdering og om det efterfølgende 

resultat. 

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Ikke aktuel, da artikel 160d er udgået. 

 

Ændringsforslag  477 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 p 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 160p udgår 

Tilbundsgående vurdering   

Or. de 

Begrundelse 

Ikke aktuel, da artikel 86c er udgået. 

 

Ændringsforslag  478 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 
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Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 p – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med henblik på at vurdere, om den 

grænseoverskridende spaltning udgør et 

kunstigt arrangement i henhold til 

artikel 160d, stk. 3, i dette direktiv, 

foretager den kompetente myndighed, der 

fører tilsyn med selskabet under spaltning, 

en tilbundsgående vurdering af alle de 

relevante kendsgerninger og 

omstændigheder og tager som minimum 

hensyn til følgende: de nærmere forhold 

ved etableringen i de pågældende 

medlemsstater, herunder hensigten, 

sektoren, investeringen, nettoomsætningen 

og resultatet, antal medarbejdere, 

balancens sammensætning, det 

skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres 

placering, medarbejdernes og specifikke 

medarbejdergruppers sædvanlige 

arbejdssted, det sted, hvor selskabet under 

spaltning betaler bidrag til sociale 

sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i selskabet under 

spaltnings og de modtagende selskabers 

medlemsstater. 

1. Med henblik på at vurdere, om den 

grænseoverskridende spaltning udgør et 

kunstigt arrangement i henhold til dette 

direktiv, foretager den kompetente 

myndighed, der fører tilsyn med selskabet 

under spaltning, en tilbundsgående 

vurdering af alle de relevante 

kendsgerninger og omstændigheder og 

tager som minimum hensyn til følgende: de 

nærmere forhold ved etableringen i de 

pågældende medlemsstater, herunder 

hensigten, sektoren, investeringen, 

nettoomsætningen og resultatet, antal 

medarbejdere, balancens sammensætning, 

det skattemæssige hjemsted, aktiverne og 

deres placering, medarbejdernes og 

specifikke medarbejdergruppers 

sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor 

selskabet under spaltning betaler bidrag til 

sociale sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i selskabet under 

spaltnings og de modtagende selskabers 

medlemsstater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  479 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 q – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen 

om at udstede eller afslå attesten forud for 

spaltningen, når den kompetente 

myndighed ikke er en domstol, er 

underlagt domstolskontrol i 

overensstemmelse med national ret. 

Medlemsstaterne sikrer desuden, at attesten 

1. Medlemsstaterne sikrer, at beslutningen 

om at udstede eller afslå attesten forud for 

spaltningen er underlagt domstolskontrol i 

overensstemmelse med national ret. 

Medlemsstaterne sikrer desuden, at attesten 

forud for spaltningen først har virkning 

efter udløbet af en vis periode for at give 
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forud for spaltningen først har virkning 

efter udløbet af en vis periode for at give 

parterne mulighed for at indbringe sagen 

for den kompetente domstol og i givet fald 

få anordnet foreløbige forholdsregler. 

selskabet mulighed for at indbringe sagen 

for den kompetente domstol. 

Or. de 

Begrundelse 

Spørgsmålet er, hvorfor muligheden for domstolskontrol ikke også skal gælde for de tilfælde, 

hvor en foreløbig attest er udstedt af en domstol. 

 

Ændringsforslag  480 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 r – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne udpeger en 

myndighed, der har kompetence til at 

kontrollere den grænseoverskridende 

spaltnings lovlighed for den del af 

proceduren, som reguleres af lovgivningen 

i de modtagende selskabers medlemsstater, 

og til at godkende den 

grænseoverskridende spaltning, hvis den 

opfylder alle de relevante betingelser, og 

alle procedurerne og formaliteterne i den 

pågældende medlemsstat er afsluttet. 

1. Medlemsstaterne udpeger den domstol, 

notar eller anden myndighed, der 

kontrollerer den grænseoverskridende 

spaltnings lovlighed for den del af 

proceduren, som reguleres af lovgivningen 

i de modtagende selskabers medlemsstater, 

og godkender den grænseoverskridende 

spaltning, hvis den opfylder alle de 

relevante betingelser, og alle procedurerne 

og formaliteterne i den pågældende 

medlemsstat er afsluttet. 

Or. de 

Begrundelse 

Sammenhæng med direktiv (EU) 2017/1132 om grænseoverskridende fusioner, særlig artikel 

127, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  481 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 r – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten sender 

resultatet af sin vurdering af den 

grænseoverskridende spaltning til de 

kompetente myndigheder i 

bestemmelsesmedlemsstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  482 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 r – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 

modtagende selskabers ansøgning som 

omhandlet i stk. 1, herunder fremlæggelse 

af alle oplysninger og dokumenter, kan 

udfyldes online i sin helhed uden at give 

personligt møde for den kompetente 

myndighed som omhandlet i stk. 1. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 

modtagende selskabers ansøgning som 

omhandlet i stk. 1, herunder fremlæggelse 

af alle oplysninger og dokumenter, kan 

udfyldes online i sin helhed uden at give 

personligt møde for den kompetente 

myndighed eller en anden person eller et 

andet organ, der har ansvaret for 

behandlingen af ansøgningerne om 

registrering. 

Or. de 

Begrundelse 

Med dette ændringsforslag skal der sikres sammenhæng med forslaget til direktiv 

(COM(2018)0239) for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer inden for 

selskabsret 

 

Ændringsforslag  483 

Andreas Schwab 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 r – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 
kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed i en medlemsstat med henblik 

på fremlæggelse af relevante oplysninger 

eller dokumenter. 

Medlemsstaterne kan dog, hvis det af 

hensyn til almenvellet er tvingende 

nødvendigt, kræve personligt møde for en 

kompetent myndighed i en medlemsstat 

med henblik på fremlæggelse af relevante 

oplysninger eller dokumenter. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  484 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 r – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet reel mistanke om svig 

kræve personligt møde for en kompetent 

myndighed i en medlemsstat med henblik 

på fremlæggelse af relevante oplysninger 

eller dokumenter. 

Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af en 

rimelig begrundet mistanke om svig kræve 

personligt møde for en kompetent 

myndighed i en medlemsstat med henblik 

på fremlæggelse af relevante oplysninger 

eller dokumenter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  485 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 s – stk. 2 – litra d a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) oplysninger om de endelige reelle 

ejere før og efter den 

grænseoverskridende omdannelse i 

overensstemmelse med direktiv (EU) 

2015/849. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  486 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 u – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Selskabet under spaltning hæfter for 

ethvert tab, der opstår som følge af 

eventuelle forskelle i de nationale 

retssystemer i selskabet under spaltnings 

og de modtagende selskabers 

medlemsstater, hvis en kontraherende 

part eller modpart til det selskab, der 

foretager spaltningen, ikke var blevet 

underrettet om den grænseoverskridende 

spaltning af dette selskab forud for 

indgåelsen af den pågældende kontrakt. 

udgår 

Or. de 

Begrundelse 

Modstand mod oplysningspligten omhandlet i artikel 86h, stk. 1, litra c). Det ville være 

uforholdsmæssigt at skulle oplyse de kontraherende parter om alle relevante juridiske 

forskelle. 

 

Ændringsforslag  487 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 
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Artikel 160 v 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 160v udgår 

De uafhængige sagkyndiges ansvar  

Or. en 

 

Ændringsforslag  488 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

Zbigniew Kuźmiuk 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 v – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 160v Artikel 160v 

De uafhængige sagkyndiges ansvar De uafhængige sagkyndiges og 

medlemmerne af ledelses- eller 

administrationsorganets ansvar 

Or. en 

Begrundelse 

De foreslåede ændringer hænger sammen med den foreslåede erklæring fra ledelses- eller 

administrationsorganet i ændringsforslaget til artikel 86e, stk. 3, og artikel 160g, stk. 3. 

Opfyldelsen af denne forpligtelse bør garanteres ved hjælp af bestemmelser om straffeansvar 

for afgivelse af falske erklæringer. 

 

Ændringsforslag  489 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 v 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter som minimum 

regler for det privatretlige ansvar, som 

påhviler de uafhængige sagkyndige, der 

skal udarbejde den i artikel 160i og artikel 

160m, stk. 2, litra a), omhandlede rapport, 

herunder på grund af uforsvarlig adfærd 

udvist under udførelsen af deres hverv. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  490 

Stanisław Ożóg 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 v 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter som minimum 

regler for det privatretlige ansvar, som 

påhviler de uafhængige sagkyndige, der 

skal udarbejde den i artikel 160i og artikel 

160m, stk. 2, litra a), omhandlede rapport, 

herunder på grund af uforsvarlig adfærd 

udvist under udførelsen af deres hverv. 

1. Medlemsstaterne fastsætter som 

minimum regler for det privatretlige 

ansvar, som påhviler de uafhængige 

sagkyndige, der skal udarbejde den i artikel 

160i og artikel 160m, stk. 2, litra a), 

omhandlede rapport, herunder på grund af 

uforsvarlig adfærd udvist under udførelsen 

af deres hverv. 

 2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 

det strafferetlige ansvar, som påhviler 

medlemmer af selskabets ledelses- eller 

administrationsorgan, der afgiver en falsk 

erklæring om forretningssteder som 

omhandlet i artikel 86e, stk. 3. 

 3. Et medlem af ledelses- eller 

administrationsorganet har ikke det 

ansvar, der er omhandlet i stk. 2, hvis 

forretningsstedet ændres af økonomiske 

årsager, som det pågældende medlem ikke 

burde have haft kendskab til på det 

tidspunkt, hvor erklæringen blev afgivet. 

Or. en 
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Begrundelse 

De foreslåede ændringer hænger sammen med den foreslåede erklæring fra ledelses- eller 

administrationsorganet i ændringsforslaget til artikel 86e, stk. 3, og artikel 160g, stk. 3. 

Opfyldelsen af denne forpligtelse bør garanteres ved hjælp af bestemmelser om straffeansvar 

for afgivelse af falske erklæringer. 

 

Ændringsforslag  491 

Andreas Schwab 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 v 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne fastsætter som minimum 

regler for det privatretlige ansvar, som 

påhviler de uafhængige sagkyndige, der 

skal udarbejde den i artikel 160i og artikel 

160m, stk. 2, litra a), omhandlede rapport, 

herunder på grund af uforsvarlig adfærd 

udvist under udførelsen af deres hverv. 

Medlemsstaterne fastsætter som minimum 

regler for det privatretlige ansvar, som 

påhviler de uafhængige sagkyndige, der 

skal udarbejde den i artikel 160i og artikel 

160m, stk. 2, litra a), omhandlede rapport, 

over for selskabsdeltagere og kreditorer på 

grund af strafskyldig adfærd d udvist under 

udførelsen af deres hverv. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  492 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 160 v – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis de kompetente myndigheder i løbet 

af året efter, at den grænseoverskridende 

spaltning får virkning, får kendskab til 

nye oplysninger om denne 

grænseoverskridende spaltning, som giver 

anledning til en reel mistanke om svig, 

skal de kompetente myndigheder tage 
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sagens kendsgerninger op til fornyet 

vurdering og kan vedtage effektive, 

forholdsmæssige og afskrækkende 

sanktioner i tilfælde af kunstige 

arrangementer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  493 

Martin Schirdewan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen foretager senest fem år 

efter [OP please insert the date of the end 

of the transposition period of this 

Directive] en evaluering af dette direktiv 

og forelægger en rapport om resultaterne 

for Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg ledsaget, hvor det er relevant, af et 

lovgivningsforslag. Medlemsstaterne giver 

Kommissionen de oplysninger, der er 

nødvendige for at udarbejde denne rapport, 

navnlig oplysninger om antallet af 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner og spaltninger, deres varighed og 

de dermed forbundne omkostninger. 

1. Kommissionen foretager senest fem år 

efter [OP please insert the date of the end 

of the transposition period of this 

Directive] og derefter hvert femte år en 

evaluering af dette direktiv og forelægger 

en rapport om resultaterne for Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg ledsaget, 

hvor det er relevant, af et 

lovgivningsforslag. Ved evalueringen skal 

især vurderes, hvorvidt der har været en 

positiv indvirkning på fjernelsen af 

kunstige og/eller skadelige 

arrangementer, og hvilken indvirkning 

det har haft på arbejdstagernes 

rettigheder. Kommissionen hører de 

europæiske arbejdsmarkedsparter. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen de 

oplysninger, der er nødvendige for at 

udarbejde denne rapport, navnlig 

oplysninger om antallet af 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner og spaltninger, deres varighed og 

de dermed forbundne omkostninger. 

Or. de 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen foretager senest fem år 

efter [OP please insert the date of the end 

of the transposition period of this 

Directive] en evaluering af dette direktiv 

og forelægger en rapport om resultaterne 

for Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg ledsaget, hvor det er relevant, af et 

lovgivningsforslag. Medlemsstaterne giver 

Kommissionen de oplysninger, der er 

nødvendige for at udarbejde denne rapport, 

navnlig oplysninger om antallet af 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner og spaltninger, deres varighed og 

de dermed forbundne omkostninger. 

1. Kommissionen foretager senest tre år 

efter [OP please insert the date of the end 

of the transposition period of this 

Directive] en evaluering af dette direktiv 

og forelægger en rapport om resultaterne 

for Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg ledsaget, hvor det er relevant, af et 

lovgivningsforslag. Medlemsstaterne giver 

Kommissionen de oplysninger, der er 

nødvendige for at udarbejde denne rapport, 

navnlig oplysninger om antallet af 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner og spaltninger, deres varighed og 

de dermed forbundne omkostninger. 

Denne evaluering skal især fokusere på 

virkningen af dette direktiv med hensyn til 

at opdage og undgå grænseoverskridende 

omdannelser, fusioner eller spaltninger, 

som er kunstige arrangementer. 

Or. en 

 


