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 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 

2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger 

(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2018)0241), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50, stk. 1 og 2, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 

forslaget for Parlamentet (C8-0167/2018), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Økonomi- og 

Valutaudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0000/2018), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. godkender sin erklæring, der er vedføjet denne beslutning; 

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 20172 

regulerer grænseoverskridende fusioner af 

selskaber med begrænset ansvar. Disse 

regler udgør en væsentlig milepæl i 

indsatsen for at forbedre det indre markeds 

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 20172 

regulerer grænseoverskridende fusioner af 

selskaber med begrænset ansvar. Disse 

regler udgør en væsentlig milepæl i 

indsatsen for at forbedre det indre markeds 
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funktion for selskaber og lette udøvelsen af 

etableringsfriheden. Evalueringen af disse 

regler viser imidlertid, at der er behov for 

ændringer af reglerne om 

grænseoverskridende fusioner. Der bør 

desuden fastsættes regler om 

grænseoverskridende omdannelser og 

spaltninger. 

funktion for selskaber og lette udøvelsen af 

etableringsfriheden og sikre en stærk 

beskyttelse af alle interessenter. 

Evalueringen af disse regler viser 

imidlertid, at der er behov for ændringer af 

reglerne om grænseoverskridende fusioner. 

Der bør desuden fastsættes regler om 

grænseoverskridende omdannelser og 

spaltninger. 

__________________ __________________ 

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

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

aspekter af selskabsretten (kodificering) 

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

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

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

aspekter af selskabsretten (kodificering) 

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

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Denne udvikling i retspraksis har 

åbnet op for nye muligheder for selskaber i 

det indre marked med henblik på at 

fremme økonomisk vækst, effektiv 

konkurrence og produktivitet. Målet om et 

indre marked uden indre grænser for 

selskaber skal samtidig ligeledes bringes i 

overensstemmelse med andre mål for 

europæisk integration såsom social 

beskyttelse (navnlig beskyttelsen af 

arbejdstagere, beskyttelsen af kreditorer og 

beskyttelsen af aktionærer). I mangel af 

harmoniserede regler, navnlig for 

grænseoverskridende omdannelser, 

forfølger medlemsstaterne disse mål på 

grundlag af en række vidt forskellige 

juridiske bestemmelser og en vidt 

forskellig administrativ praksis. Selv om 

selskaberne allerede kan fusionere på tværs 

af grænserne, støder de derfor på en række 

retlige og praktiske problemer, når de 

ønsker at foretage en grænseoverskridende 

(4) Denne udvikling i retspraksis har 

åbnet op for nye muligheder for selskaber i 

det indre marked med henblik på at 

fremme økonomisk vækst, effektiv 

konkurrence og produktivitet. Målet om et 

indre marked uden indre grænser for 

selskaber skal samtidig ligeledes bringes i 

overensstemmelse med andre mål for 

europæisk integration såsom social 

beskyttelse i overensstemmelse med 

artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den 

Europæiske Union samt artikel 151 og 

152 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, den europæiske 

søjle for sociale rettigheder og EU's 

charter om grundlæggende rettigheder 

(navnlig beskyttelsen af arbejdstagere), 

beskyttelsen af kreditorer og beskyttelsen 

af aktionærer. I mangel af harmoniserede 

regler, navnlig for grænseoverskridende 

omdannelser, forfølger medlemsstaterne 

disse mål på grundlag af en række vidt 
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omdannelse. I den nationale lovgivning i 

mange medlemsstater er der desuden 

fastsat en procedure for interne 

omdannelser, men ikke en tilsvarende 

procedure for grænseoverskridende 

omdannelser. 

forskellige juridiske bestemmelser og en 

vidt forskellig administrativ praksis. Selv 

om selskaberne allerede kan fusionere på 

tværs af grænserne, støder de derfor på en 

række retlige og praktiske problemer, når 

de ønsker at foretage en 

grænseoverskridende omdannelse. I den 

nationale lovgivning i mange 

medlemsstater er der desuden fastsat en 

procedure for interne omdannelser, men 

ikke en tilsvarende procedure for 

grænseoverskridende omdannelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt at 

indføre proceduremæssige og materielle 

regler om grænseoverskridende 

omdannelser, hvilket vil bidrage til at 

fjerne hindringerne for 
etableringsfriheden og samtidig sikre en 

passende og forholdsmæssig beskyttelse af 

interessenter såsom arbejdstagere, 

kreditorer og mindretalsaktionærer. 

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt at 

indføre proceduremæssige og materielle 

regler om grænseoverskridende 

omdannelser, hvilket vil lette 

etableringsfriheden og samtidig sikre en 

stærk beskyttelse af interessenter såsom 

arbejdstagere, kreditorer og 

mindretalsaktionærer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Udviklingen af det indre marked 

bør ske på en harmonisk måde, således at 

de vigtige værdier, som vort samfund 

hviler på, bevares, og det sikres, at alle 
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borgere kan drage fordel af den 

økonomiske udvikling. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6b) Rettidig information og høring af 

arbejdstagerne og disses medbestemmelse 

er en forudsætning for, at virksomheder 

med held kan omstruktureres og tilpasses 

de nye forhold, der følger af det indre 

marked og økonomiens globalisering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Retten til at omdanne et 

eksisterende selskab oprettet i en 

medlemsstat til et selskab, der er reguleret 

af en anden medlemsstat, kan i visse 

tilfælde misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers og 

mindretalsaktionærers rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip i 

EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende omdannelse til at 

skabe kunstige arrangementer, som har til 

formål at opnå uberettigede skattefordele 

eller foretage et uretmæssigt indgreb i 

(7) Retten til at omdanne et 

eksisterende selskab oprettet i en 

medlemsstat til et selskab, der er reguleret 

af en anden medlemsstat, må under ingen 

omstændigheder misbruges til bl.a. at 

omgå arbejdsstandarder, sociale 

sikringsydelser, skattemæssige 

forpligtelser, kreditorers og 

mindretalsaktionærers rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes medbestemmelse 

gennem f.eks. et fiktivt forretningssted, 

som ikke udøver nogen væsentlig eller 

reel økonomisk aktivitet i 

værtsmedlemsstaten, navnlig i tilfælde af 

datterselskab, der er et postkasseselskab 

eller et dækfirma. Som et generelt princip i 

EU-retten skal medlemsstaterne for at 
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arbejdstagernes, kreditorernes eller 

selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. For så vidt 

som det udgør en undtagelse fra en 

grundlæggende frihedsrettighed, skal 

bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 

og være baseret på en individuel vurdering 

af alle relevante omstændigheder. Der bør 

fastlægges en proceduremæssig og materiel 

ramme for medlemsstaternes skønsmargen, 

der giver dem mulighed for at anvende 

forskellige tilgange, hvor der samtidig 

stilles krav om strømlining af de nationale 

myndigheders foranstaltninger til 

bekæmpelse af misbrug i 

overensstemmelse med EU-retten. 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

omdannelser eller fusioner af selskaber 

svarer til en reel etablering, hvorfra der 

faktisk udøves økonomisk virksomhed i 

værtsmedlemsstaten, og at de ikke 

benytter proceduren for 

grænseoverskridende omdannelse til at 

skabe kunstige arrangementer, som ikke 

afspejler den økonomiske virkelighed og 

har til formål at undgå den normalt 

skyldige skat af overskud, der optjenes ved 

virksomhed, betalinger til sociale 

sikringsordninger og/eller omgå eller 

overtræde arbejdstagernes, kreditorernes 

eller selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. For så vidt 

som det udgør en undtagelse fra en 

grundlæggende frihedsrettighed, skal 

bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 

og være baseret på en individuel vurdering 

af alle relevante omstændigheder. Der bør 

fastlægges en proceduremæssig og materiel 

ramme for medlemsstaternes skønsmargen, 

der giver dem mulighed for at anvende 

forskellige tilgange, hvor der samtidig 

stilles krav om strømlining af de nationale 

myndigheders foranstaltninger til 

bekæmpelse af misbrug i 

overensstemmelse med EU-retten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Enhver undtagelse fra en 

grundlæggende ret eller frihedsrettighed 

bør fortolkes strengt og være baseret på 

en individuel vurdering af alle relevante 

omstændigheder. Der bør fastlægges en 

proceduremæssig og materiel ramme for 

medlemsstaternes skønsmargen, der giver 

dem mulighed for at anvende forskellige 
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tilgange, hvor der samtidig stilles krav om 

strømlining af de nationale myndigheders 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

misbrug i overensstemmelse med EU-

retten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Uden at det berører eventuelle 

grundlæggende rettigheder, bør der tages 

hensyn til alle relevante strafferegistre 

eller administrative registre med henblik 

på at vurdere omdømmet, ærligheden og 

integriteten hos medlemmerne af 

ledelsesorganerne i selskaber, der 

foretager en grænseoverskridende 

omdannelse eller fusion. I den forbindelse 

tages der hensyn til typen af domfældelse 

eller tiltale, den pågældende persons rolle, 

den pålagte sanktion, fasen i den retslige 

proces og eventuelle 

rehabiliteringsforanstaltninger, der har 

fået virkning. Der bør endvidere tages 

hensyn til de konkrete omstændigheder, 

herunder formildende omstændigheder, 

alvoren af enhver relevant overtrædelse 

eller administrative eller tilsynsmæssige 

handling, den tid, der er gået siden 

overtrædelsen, medlemmets adfærd siden 

overtrædelsen eller handlingen, og 

overtrædelsens eller handlingens relevans 

for medlemmets rolle. Alle relevante 

strafferegistre eller administrative registre 

bør tages i betragtning under hensyntagen 

til de forældelsesfrister, der er gældende i 

den nationale lovgivning. Uden at dette 

berører princippet om 

uskyldsformodningen i straffesager og 

andre grundlæggende rettigheder, bør 

vurderingen mindst omfatte følgende 
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faktorer: domfældelser eller 

igangværende retsforfølgelser for en 

strafbar handling, navnlig strafbare 

handlinger i henhold til lovgivning om 

bank-, finans-, værdipapir-, 

forsikringsaktiviteter eller vedrørende 

værdipapirmarkeder eller finansielle 

instrumenter eller betalingsinstrumenter, 

herunder lovgivning om hvidvaskning af 

penge, korruption, markedsmanipulation 

eller insiderhandel og åger; 

lovovertrædelser vedrørende uærlighed, 

svig eller økonomisk kriminalitet; 

overtrædelser af skattelovgivningen og 

andre overtrædelser af lovgivning 

vedrørende selskaber, herunder 

arbejdsret, konkurs, insolvens eller 

forbrugerbeskyttelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) For at gøre det muligt at tage 

hensyn til alle interessenternes legitime 

interesser i forbindelse med proceduren for 

en grænseoverskridende omdannelse, bør 

selskabet offentliggøre planen for den 

grænseoverskridende omdannelse med de 

vigtigste oplysninger om den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse, 

herunder den påtænkte nye selskabsform, 

stiftelsesoverenskomsten og den påtænkte 

tidsplan for omdannelsen. 

Selskabsdeltagere, kreditorer og 

arbejdstagere i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende omdannelse, bør 

informeres, således at de kan fremsætte 

bemærkninger til den påtænkte 

omdannelse. 

(10) For at gøre det muligt at tage 

hensyn til alle interessenternes legitime 

interesser i forbindelse med proceduren for 

en grænseoverskridende omdannelse, bør 

selskabet offentliggøre planen for den 

grænseoverskridende omdannelse med de 

vigtigste oplysninger om den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse, 

herunder den påtænkte nye selskabsform, 

stiftelsesoverenskomsten og den påtænkte 

tidsplan for omdannelsen. 

Selskabsdeltagere, kreditorer og 

arbejdstagere i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende omdannelse, bør 

informeres rettidigt og på en sådan måde, 

at de kan mødes med selskabets 

repræsentanter og formulere deres 

synspunkter med henblik på at fremsætte 

bemærkninger til den påtænkte 
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omdannelse. Arbejdstagernes inddragelse 

bør respektere de standarder, der er 

fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2002/14/EF1a samt direktiv 

2009/38/EF1b og 2001/86/EF1c, hvor det 

er relevant.  

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/14/EF af 11. marts 2002 om 

indførelse af en generel ramme for 

information og høring af arbejdstagerne i 

Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 

23.3.2002, s. 29). 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

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

af europæiske samarbejdsudvalg eller en 

procedure i fællesskabsvirksomheder og 

fællesskabskoncerner med henblik på at 

informere og høre arbejdstagerne 

(omarbejdning) (EUT L 122 af 16.5.2009, 

s. 28-44). 

 1c Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. 

oktober 2001 om fastsættelse af 

supplerende bestemmelser til statut for det 

europæiske selskab (SE) for så vidt angår 

medarbejderindflydelse (EFT L 294 af 

10.11.2001, s. 22-32). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Med henblik på at informere 

selskabsdeltagerne bør det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, udarbejde en rapport. I 

rapporten forklares og begrundes de 

juridiske og økonomiske aspekter af den 

påtænkte grænseoverskridende 

omdannelse, især følgerne af den 

(11) Med henblik på at informere 

selskabsdeltagerne bør det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, udarbejde en rapport. I 

rapporten forklares og begrundes de 

juridiske og økonomiske aspekter af den 

påtænkte grænseoverskridende 

omdannelse, især følgerne af den 
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grænseoverskridende omdannelse for 

selskabsdeltagerne med hensyn til 

selskabets fremtidige virksomhed og 

ledelsesorganets strategiske plan. Der bør 

ligeledes redegøres for de potentielle 

retsmidler, der er til rådighed for 

selskabsdeltagerne, hvis de ikke er enige i 

afgørelsen om at foretage en 

grænseoverskridende omdannelse. Denne 

rapport bør ligeledes stilles til rådighed for 

medarbejderne i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende omdannelse. 

grænseoverskridende omdannelse for 

selskabsdeltagerne med hensyn til 

selskabets fremtidige virksomhed og 

ledelsesorganets strategiske plan. Der bør 

ligeledes redegøres for de potentielle 

retsmidler, der er til rådighed for 

selskabsdeltagerne, hvis de ikke er enige i 

afgørelsen om at foretage en 

grænseoverskridende omdannelse. Denne 

rapport bør ligeledes stilles til rådighed for 

medarbejderne i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende omdannelse, og i 

givet fald for det europæiske 

samarbejdsudvalg. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Med henblik på at informere 

arbejdstagerne bør det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, udarbejde en rapport, hvori 

der redegøres for følgerne af den 

grænseoverskridende omdannelse for 

arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende omdannelse for 

beskyttelsen af medarbejdernes job, for 

eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene og placeringen af 

selskabernes forretningssteder og for, 

hvordan de enkelte faktorer vedrører 

selskabets eventuelle datterselskaber. Dette 

krav bør imidlertid ikke gælde, hvis alle 

medarbejderne i selskabet er ansat i 

administrationsorganet. Forelæggelsen af 

rapporten bør ikke berøre de gældende 

informations- og høringsprocedurer, der er 

indført på nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/14/EF4 eller Europa-

(12) Med henblik på at informere 

arbejdstagerne bør det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, udarbejde en rapport, hvori 

der redegøres for følgerne af den 

grænseoverskridende omdannelse for 

arbejdstagerne og med oplysninger om de 

procedurer, der fastsætter nærmere regler 

for arbejdstagernes medbestemmelse ved 

fastlæggelsen af deres rettigheder med 

hensyn til medbestemmelse i det 

omdannede selskab, og om mulighederne 

for sådanne nærmere regler. I rapporten 

bør der navnlig redegøres for følgerne af 

den påtænkte grænseoverskridende 

omdannelse for beskyttelsen af 

medarbejdernes job, for eventuelle 

væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene og af anvendelsen 

af kollektive overenskomster samt 

placeringen af selskabets vedtægtsmæssige 

hjemsted eller forretningssteder og for, 

hvordan de enkelte faktorer vedrører 
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Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/38/EF5. 

selskabets eventuelle datterselskaber. 

Rapporten bør forelægges rettidigt og på 

en sådan måde, at medarbejderne får 

mulighed for at mødes med selskabets 

repræsentanter, formulere deres 

synspunkter og søge ekstern 

ekspertbistand, uden at det berører de 

gældende informations- og 

høringsprocedurer, der er indført på 

nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/14/EF43 eller Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/38/EF44. 

__________________ __________________ 

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/14/EF af 11. marts 2002 om 

indførelse af en generel ramme for 

information og høring af arbejdstagerne i 

Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 

23.3.2002, s. 29). 

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/14/EF af 11. marts 2002 om 

indførelse af en generel ramme for 

information og høring af arbejdstagerne i 

Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 

23.3.2002, s. 29). 

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

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

af europæiske samarbejdsudvalg eller en 

procedure i fællesskabsvirksomheder og 

fællesskabskoncerner med henblik på at 

informere og høre arbejdstagerne 

(omarbejdning) (EUT L 122 af 16.5.2009, 

s. 28). 

44 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

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

af europæiske samarbejdsudvalg eller en 

procedure i fællesskabsvirksomheder og 

fællesskabskoncerner med henblik på at 

informere og høre arbejdstagerne 

(omarbejdning) (EUT L 122 af 16.5.2009, 

s. 28). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at vurdere nøjagtigheden af 

oplysningerne i omdannelsesplanen og i 

rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte omdannelse 

udgør et kunstigt arrangement, bør der 

udgår 
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stilles krav om udarbejdelse af en 

uafhængig ekspertrapport for at vurdere 

den påtænkte grænseoverskridende 

omdannelse. For at sikre den sagkyndiges 

uafhængighed bør den sagkyndige 

udpeges af den kompetente myndighed på 

selskabets anmodning. I denne 

forbindelse bør den sagkyndiges rapport 

indeholde alle relevante oplysninger, 

således at den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten kan træffe en 

kvalificeret beslutning om, hvorvidt den 

skal udstede attesten forud for 

omdannelsen. Den sagkyndige bør således 

have ret til at få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for 

at indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den sagkyndige bør 

anvende oplysninger, navnlig om 

nettoomsætning og resultat, antal 

medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af 

selskabet med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

sagkyndiges endelige rapport, der vil blive 

offentliggjort. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Med henblik på at undgå 

uforholdsmæssigt store omkostninger og 

byrder for mindre virksomheder, der 

foretager grænseoverskridende 

omdannelser, bør mikrovirksomheder og 

udgår 
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små virksomheder som defineret i 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF6 

være fritaget for kravet om at udarbejde 

en uafhængig ekspertrapport. Disse 

virksomheder kan dog udarbejde en 

uafhængig ekspertrapport for at undgå 

omkostninger forbundet med retstvister 

med kreditorerne. 

__________________  

6 Kommissionens henstilling 2003/361/EF 

af 6. maj 2003 om definitionen af 

mikrovirksomheder, små og mellemstore 

virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 

36). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Selskabsdeltagerne træffer 

beslutning om planens vedtagelse på 

generalforsamlingen på grundlag af 

omdannelsesplanen og rapporterne Det er 

vigtigt, at det krævede flertal er 

tilstrækkelig stort, således at det er en 

fælles beslutning. Selskabsdeltagerne bør 

desuden ligeledes have ret til at stemme 

om de nærmere regler for arbejdstagernes 

medbestemmelse, hvis de har forbeholdt 

sig ret hertil på generalforsamlingen. 

(15) Selskabsdeltagerne træffer 

beslutning om planens vedtagelse på 

generalforsamlingen på grundlag af 

omdannelsesplanen og rapporterne Det er 

vigtigt, at det krævede flertal er 

tilstrækkelig stort, således at det er en 

fælles beslutning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For at sikre, at arbejdstagernes 

medbestemmelsesret ikke indskrænkes 

uretmæssigt som følge af den 

grænseoverskridende omdannelse, hvis 

det selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, er 

omfattet af regler om medbestemmelse i 

oprindelsesmedlemsstaten, bør selskabet 

være forpligtet til at antage en retlig form, 

der giver mulighed for at udøve 

medbestemmelsesret, herunder gennem 

medarbejderrepræsentanternes deltagelse 

i selskabets relevante ledelses- eller 

tilsynsorgan i 

bestemmelsesmedlemsstaten. I så fald bør 

der derudover indledes reelle 

forhandlinger mellem selskabet og 

medarbejderne i overensstemmelse med 

den procedure, der er fastsat i direktiv 

2001/86/EF, for at finde en mindelig 

løsning, der forener selskabets ret til at 

foretage en grænseoverskridende 

omdannelse med arbejdstagernes 

medbestemmelsesret. Som et resultat af 

disse forhandlinger bør enten en særlig 

og aftalt løsning, eller hvis der ikke er 

indgået en aftale, de almindelige regler i 

henhold til bilaget til direktiv 2001/86/EF 

finde tilsvarende anvendelse. For at sikre 

gennemførelsen af den aftalte løsning 

eller anvendelsen af disse almindelige 

regler bør selskabet ikke have mulighed 

for at ophæve medbestemmelsesretten 

gennem en efterfølgende intern eller 

grænseoverskridende omdannelse, fusion 

eller spaltning i de første tre år. 

(19) Det er et grundlæggende princip 

og erklærede mål for dette direktiv at sikre 

arbejdstagernes ret til at blive inddraget. 
For at afspejle den grænseoverskridende 

karakter af et selskabs omdannelse, 

fusion eller spaltning bør de nationale 

informations- og høringsrettigheder 

sikres. Derfor bør der i det selskab, der er 

resultatet af den grænseoverskridende 

omdannelse, fusion eller spaltning, fortsat 

være mindst samme niveau for alle 

aspekter af medarbejderindflydelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (19a) De mange forskellige regler og 

praksisser i medlemsstaterne med hensyn 

til den måde, arbejdstagernes 

repræsentanter inddrages på i 

beslutningstagningen i selskaber, bør 

respekteres og anerkendes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (19b) Informations- og 

høringsprocedurer på nationalt og 

tværnationalt plan bør dog sikres i alle de 

selskaber, der er resultatet af den 

grænseoverskridende omdannelse eller 

fusion. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (19c) For at sikre, at arbejdstagernes 

medbestemmelsesret ikke indskrænkes 

som følge af den grænseoverskridende 

omdannelse, hvis det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, er omfattet af regler om 

medbestemmelse i 

oprindelsesmedlemsstaten, bør selskabet 

være forpligtet til at antage en retlig form, 

der giver mulighed for at udøve 
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medbestemmelsesret, herunder gennem 

medarbejderrepræsentanternes deltagelse 

i selskabets relevante ledelses- eller 

tilsynsorgan i 

bestemmelsesmedlemsstaten. I så fald bør 

der derudover indledes reelle 

forhandlinger mellem selskabet og 

medarbejderne i overensstemmelse med 

den procedure, der er fastsat i direktiv 

2001/86/EF1a, med henblik på at sikre 

medarbejdernes ret til national og 

tværnational information og høring samt 

medbestemmelse. Som et resultat af disse 

forhandlinger bør enten en særlig og 

aftalt løsning, eller hvis der ikke er 

indgået en aftale, de almindelige regler i 

henhold til bilaget til direktiv 

2001/86/EF1b finde tilsvarende 

anvendelse. Et selskab bør informere sine 

ansatte om resultatet af disse 

forhandlinger eller anvendelsen af 

standardregler som anført i bilaget til 

direktiv 2001/86/EF1c. For at sikre 

gennemførelsen af den aftalte løsning 

eller anvendelsen af disse almindelige 

regler bør selskabet ikke have mulighed 

for at ophæve eller mindske 

medbestemmelsesretten gennem 

efterfølgende interne eller 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner eller spaltninger i de første ti år.  

 __________________ 

 1a Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. 

oktober 2001 om fastsættelse af 

supplerende bestemmelser til statut for det 

europæiske selskab (SE) for så vidt angår 

medarbejderindflydelse (EFT L 294 af 

10.11.2001, s. 22-32). 

 1b Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. 

oktober 2001 om fastsættelse af 

supplerende bestemmelser til statut for det 

europæiske selskab (SE) for så vidt angår 

medarbejderindflydelse (EFT L 294 af 

10.11.2001, s. 22-32). 

 1c Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. 

oktober 2001 om fastsættelse af 

supplerende bestemmelser til statut for det 
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europæiske selskab (SE) for så vidt angår 

medarbejderindflydelse (EFT L 294 af 

10.11.2001, s. 22-32). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) For at forebygge omgåelse af 

arbejdstagernes medbestemmelsesret 

gennem en grænseoverskridende 

omdannelse bør det selskab, der foretager 

en omdannelse, og som er registreret i den 

medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes 

medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 

en grænseoverskridende omdannelse uden 

først at indlede forhandlinger med 

medarbejderne eller deres repræsentanter, 

når det gennemsnitlige antal ansatte i det 

pågældende selskab svarer til fire 

femtedele af den nationale tærskel for 

udløsning af denne medbestemmelse. 

(20) Et selskab bør ikke kunne omgå 

arbejdstagernes medbestemmelsesret 

gennem en grænseoverskridende 

omdannelse. Det selskab, der foretager en 

omdannelse, og som er registreret i en 

medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes 

medbestemmelsesret, bør ikke kunne 

foretage en grænseoverskridende 

omdannelse uden først at indlede 

forhandlinger med medarbejderne eller 

deres repræsentanter, når det 

gennemsnitlige antal ansatte i det 

pågældende selskab svarer til to tredjedele 

af den nationale tærskel for udløsning af 

denne medbestemmelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Oprindelsesmedlemsstatens 

udstedelse af attesten forud for 

omdannelsen bør kontrolleres for at sikre 

lovligheden af den grænseoverskridende 

omdannelse af selskabet. Den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 

bør træffe afgørelse om spørgsmålet om 

(22) Oprindelsesmedlemsstatens 

udstedelse af attesten forud for 

omdannelsen bør kontrolleres for at sikre 

lovligheden af den grænseoverskridende 

omdannelse af selskabet. For at vurdere 

nøjagtigheden af oplysningerne i 

omdannelsesplanen og i rapporterne til 
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udstedelse af attesten forud for 

omdannelsen senest en måned efter 

selskabets ansøgning, medmindre den 

nærer alvorlig bekymring for, at der er 

tale om et kunstigt arrangement, som har 

til formål at opnå uberettigede 

skattefordele eller foretage et uretmæssigt 

indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes 

eller selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. I så fald bør 

den kompetente myndighed foretage en 

tilbundsgående vurdering. Denne 

tilbundsgående vurdering bør dog ikke 

foretages systematisk, men fra sag til sag, 

når der er alvorlig bekymring for, at der 

er tale om et kunstigt arrangement. Ved 

vurderingen bør de kompetente 

myndigheder som minimum tage hensyn 

til en række faktorer, der er omhandlet i 

dette direktiv, som imidlertid kun bør 

betragtes som vejledende faktorer i den 

samlede vurdering og ikke bør betragtes 

isoleret. For at undgå at bebyrde 

selskaberne med en alt for langsommelig 

procedure bør denne tilbundsgående 

vurdering under alle omstændigheder 

afsluttes senest to måneder efter 

meddelelsen til selskabet om, at der vil 

blive foretaget en tilbundsgående 

vurdering. 

selskabsdeltagerne og medarbejderne og 

for at tilvejebringe faktuelle elementer, 

der er nødvendige for at vurdere, om den 

påtænkte omdannelse udgør et kunstigt 

arrangement, bør der stilles krav om, at 

den kompetente myndighed skal vurdere 

den påtænkte grænseoverskridende 

omdannelse eller fusion. I denne 

forbindelse bør selskabet fremlægge alle 

relevante oplysninger, således at den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten kan træffe en 

kvalificeret beslutning om, hvorvidt den 

skal udstede attesten forud for 

omdannelsen. Myndigheden bør således 

have ret til at få adgang til alle relevante 

selskabsoplysninger og dokumenter og til 

at foretage enhver nødvendig kontrol for 

at indsamle hele den nødvendige 

dokumentation. Den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 

kan også i denne forbindelse stille 

spørgsmål til den kompetente myndighed i 

bestemmelsesmedlemsstaten. 

Myndigheden bør i overensstemmelse med 

EU-retten og lovgivningen i 

medlemsstaterne anvende oplysninger om 

navnlig 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 eller skattemæssige 

forpligtelser og påtager sig kommercielle 

risici i bestemmelsesmedlemsstaten og 

oprindelsesmedlemsstaten. For at beskytte 

fortrolige oplysninger, herunder 

selskabets forretningshemmeligheder, bør 

sådanne oplysninger imidlertid ikke blive 

offentliggjort, men bør ikke desto mindre 

være til rådighed, under krav om 

fortrolighed, for den kompetente 

myndighed og 

medarbejderrepræsentanterne. Den 

kompetente myndighed bør endvidere 
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inden udstedelsen af attesten forud for 

omdannelsen kontrollere, at der er fastsat 

endelige nærmere regler for alle 

gældende rettigheder til arbejdstagernes 

medbestemmelse i overensstemmelse med 

national lovgivning og praksis. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22a) Den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten bør træffe 

afgørelse om spørgsmålet om udstedelse 

af attesten forud for omdannelsen senest 

to måneder efter selskabets ansøgning, 

medmindre den nærer bekymring for, at 

der er tale om et kunstigt arrangement. I 

så fald bør den kompetente myndighed 

foretage en tilbundsgående vurdering. 

Denne tilbundsgående vurdering bør dog 

ikke foretages systematisk, men fra sag til 

sag, når der er bekymring for, at der er 

tale om et kunstigt arrangement. Ved 

vurderingen bør de kompetente 

myndigheder som minimum tage hensyn 

til en række faktorer, der er omhandlet i 

dette direktiv, men som imidlertid kun bør 

betragtes som objektive forhold i den 

samlede vurdering og ikke bør betragtes 

isoleret. For at undgå at bebyrde 

selskaberne med en alt for langsommelig 

procedure bør denne tilbundsgående 

vurdering under alle omstændigheder 

afsluttes senest fem måneder efter 

meddelelsen til selskabet om, at der vil 

blive foretaget en tilbundsgående 

vurdering. 

Or. en 
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Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Efter modtagelsen af attesten forud 

for omdannelsen og kontrollen af, at 

kravene i bestemmelsesmedlemsstaten er 

opfyldt, bør de kompetente myndigheder i 

bestemmelsesmedlemsstaten indføre 

selskabet i den pågældende medlemsstats 

selskabsregister. Først efter denne 

registrering bør den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 

slette selskabet i sit eget register. Det bør 

ikke være muligt for den kompetente 

myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten 

at anfægte rigtigheden af oplysningerne i 

attesten forud for omdannelsen. Som følge 

af den grænseoverskridende omdannelse 

bør det omdannede selskab bevare sin 

status som juridisk person, sine aktiver og 

passiver og alle rettigheder og forpligtelser, 

herunder rettigheder og forpligtelser, der 

følger af kontrakter, handlinger eller 

undladelser. 

(23) Efter modtagelsen af attesten forud 

for omdannelsen og kontrollen af, at 

kravene i bestemmelsesmedlemsstaten er 

opfyldt, bør de kompetente myndigheder i 

bestemmelsesmedlemsstaten indføre 

selskabet i den pågældende medlemsstats 

selskabsregister. Først efter denne 

registrering bør den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 

slette selskabet i sit eget register. Det bør 

være muligt for den kompetente 

myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten 

at stille spørgsmål til den kompetente 

myndighed i oprindelsesmedlemsstaten 

med hensyn til rigtigheden af 

oplysningerne i attesten forud for 

omdannelsen, navnlig med henblik på at 

undgå et kunstigt arrangement. Den 

kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstaten skal besvare 

sådanne forespørgsler uden unødig 

forsinkelse. Som følge af den 

grænseoverskridende omdannelse bør det 

omdannede selskab bevare sin status som 

juridisk person, sine aktiver og passiver og 

alle rettigheder og forpligtelser, herunder 

rettigheder og forpligtelser, der følger af 

kontrakter, handlinger eller undladelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Evalueringen af gennemførelsen af 

reglerne om grænseoverskridende fusioner 

(26) Evalueringen af gennemførelsen af 

reglerne om grænseoverskridende fusioner 
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i medlemsstaterne har vist, at antallet af 

grænseoverskridende fusioner i EU er 

steget betydeligt. Denne evaluering har 

imidlertid også afsløret visse mangler i 

relation til kreditorbeskyttelse og 

beskyttelse af aktionærer samt manglen på 

forenklede procedurer, der er til hinder for, 

at disse regler om grænseoverskridende 

fusioner kan være fuldt ud effektive. 

i medlemsstaterne har vist, at antallet af 

grænseoverskridende fusioner i EU er 

steget betydeligt. Denne evaluering har 

imidlertid også afsløret visse mangler i 

relation til beskyttelsen af arbejdstagere, 

kreditorer og aktionærer samt manglen på 

forenklede procedurer, der er til hinder for, 

at disse regler om grænseoverskridende 

fusioner kan være fuldt ud effektive. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Den gældende EU-ret omfatter 

ikke en retlig ramme for 

grænseoverskridende spaltninger af 

selskaber, eftersom direktiv (EU) 

2017/1132 kun indeholder bestemmelser i 

kapitel III om interne spaltninger af 

aktieselskaber. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Europa-Parlamentet har opfordret 

Kommissionen til at vedtage 

harmoniserede regler om 

grænseoverskridende spaltninger. Denne 

harmoniserede retlige ramme vil bidrage 

yderligere til at fjerne hindringerne for 

etableringsfriheden og samtidig sikre en 

passende beskyttelse af interessenter 

såsom arbejdstagere, kreditorer og 

udgår 
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selskabsdeltagere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Betragtning 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) I dette direktiv fastsættes regler om 

grænseoverskridende spaltninger, både 

partielle og fuldstændige spaltninger, men 

kun gennem oprettelse af nye selskaber. 

Direktivet sikrer imidlertid ikke en 

harmoniseret ramme for 

grænseoverskridende spaltninger, inden 

for hvilken et selskab kan overføre aktiver 

og passiver til mere end et eksisterende 

selskab, da dette er blevet betragtet som 

meget komplekst og kræver inddragelse af 

kompetente myndigheder fra forskellige 

medlemsstater og medfører yderligere 

risici for svig og omgåelse af disse regler. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Betragtning 39 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(39) I forbindelse med en 

grænseoverskridende spaltning, der 

involverer nyoprettede modtagende 

selskaber, bør de modtagende selskaber, 

som er underlagt lovgivningen i andre 

medlemsstater end den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, 

være forpligtet til at overholde 

stiftelseskravene i disse medlemsstater. 

Disse betingelser omfatter betingelserne 

udgår 
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vedrørende medlemmerne af 

ledelsesorganets uegnethed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Betragtning 40 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Selskabernes ret til at foretage en 

grænseoverskridende spaltning kan i visse 

tilfælde misbruges, f.eks. til at omgå 

arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 

skattemæssige forpligtelser, kreditorers 

eller selskabsdeltageres rettigheder eller 

regler om arbejdstagernes 

medbestemmelse. Som et generelt princip 

i EU-retten skal medlemsstaterne for at 

bekæmpe dette misbrug sikre, at 

selskaberne ikke benytter proceduren for 

grænseoverskridende spaltning til at 

skabe kunstige arrangementer, som har til 

formål at opnå uberettigede skattefordele 

eller foretage et uretmæssigt indgreb i 

arbejdstagernes, kreditorernes eller 

selskabsdeltagernes juridiske eller 

kontraktmæssige rettigheder. For så vidt 

som det udgør en undtagelse fra en 

grundlæggende frihedsrettighed, skal 

bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 

og være baseret på en individuel 

vurdering af alle relevante 

omstændigheder. Der bør fastlægges en 

proceduremæssig og materiel ramme for 

medlemsstaternes skønsmargen, der giver 

dem mulighed for at anvende forskellige 

tilgange, hvor der samtidig stilles krav om 

strømlining af de nationale myndigheders 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

misbrug i overensstemmelse med EU-

retten. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Betragtning 41 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(41) I betragtning af kompleksiteten af 

grænseoverskridende spaltninger og de 

mange forskellige berørte interesser er det 

hensigtsmæssigt at foretage en 

forudgående kontrol for at skabe 

retssikkerhed. Der bør i denne forbindelse 

indføres en struktureret og flerstrenget 

procedure, hvor de kompetente 

myndigheder i både den medlemsstat, 

hvor selskabet under spaltning er 

etableret, og i de modtagende selskabers 

medlemsstat sikrer, at en afgørelse om 

godkendelse af en grænseoverskridende 

spaltning træffes på en retfærdig, objektiv 

og ikkediskriminerende måde på grundlag 

af alle relevante elementer og under 

hensyntagen til alle legitime interesser, 

navnlig beskyttelsen af arbejdstagere, 

aktionærer og kreditorer. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Betragtning 42 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(42) For at gøre det muligt at tage 

hensyn til alle interessenternes legitime 

interesser bør selskabet under spaltning 

offentliggøre planen for den 

grænseoverskridende spaltning med de 

vigtigste oplysninger om den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning, herunder 

kapitalandelenes påtænkte 

ombytningsforhold, de modtagende 

udgår 



 

PE625.524v02-00 28/97 PR\1161004DA.docx 

DA 

selskabers stiftelsesoverenskomster og den 

påtænkte tidsplan for den 

grænseoverskridende spaltning. 

Selskabsdeltagere, kreditorer og 

arbejdstagere i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende spaltning, bør 

informeres om, at de kan fremsætte 

bemærkninger til spaltningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Betragtning 43 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(43) Med henblik på at informere 

selskabsdeltagerne bør selskabet under 

spaltning udarbejde en rapport. I 

rapporten forklares og begrundes de 

juridiske og økonomiske aspekter af den 

påtænkte grænseoverskridende spaltning, 

især følgerne af den grænseoverskridende 

spaltning for selskabsdeltagerne med 

hensyn til selskabets fremtidige 

virksomhed og ledelsesorganernes 

strategiske plan. Der bør ligeledes 

redegøres for ombytningsforholdet, hvor 

det er relevant, og for kriterierne for 

aktiernes fordeling og for de potentielle 

retsmidler, der er til rådighed for 

selskabsdeltagerne, hvis de ikke er enige i 

afgørelsen om at foretage en 

grænseoverskridende spaltning. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Betragtning 44 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) Med henblik på at informere 

arbejdstagerne bør selskabet under 

spaltning udarbejde en rapport, hvori der 

redegøres for følgerne af den påtænkte 

grænseoverskridende spaltning for 

arbejdstagerne. I rapporten bør der 

navnlig redegøres for følgerne af den 

påtænkte grænseoverskridende spaltning 

for beskyttelsen af medarbejdernes job, 

for eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene og placeringen af 

selskabernes forretningssteder og for, 

hvordan de enkelte faktorer vedrører 

selskabets eventuelle datterselskaber. 

Forelæggelsen af rapporten bør ikke 

berøre de gældende informations- og 

høringsprocedurer, der er indført på 

nationalt plan i forbindelse med 

gennemførelsen af direktiv 2001/23/EF, 

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

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Betragtning 45 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(45) For at sikre nøjagtigheden af 

oplysningerne i spaltningsplanen og i 

rapporterne til selskabsdeltagerne og 

medarbejderne og for at tilvejebringe 

faktuelle elementer, der er nødvendige for 

at vurdere, om den påtænkte spaltning 

udgør et kunstigt arrangement, der ikke 

kan godkendes, bør der stilles krav om 

udarbejdelse af en uafhængig 

ekspertrapport med en vurdering af 

spaltningsplanen. For at sikre den 

sagkyndiges uafhængighed bør den 

sagkyndige udpeges af den kompetente 

myndighed på selskabets anmodning. I 

udgår 
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denne forbindelse bør den sagkyndiges 

rapport indeholde alle relevante 

oplysninger, således at den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, kan 

træffe en kvalificeret beslutning om, 

hvorvidt den skal udstede attesten forud 

for spaltningen. Den sagkyndige bør 

således have ret til at få adgang til alle 

relevante selskabsoplysninger og 

dokumenter og til at foretage enhver 

nødvendig kontrol for at indsamle hele 

den nødvendige dokumentation. Den 

sagkyndige bør anvende oplysninger, 

navnlig om nettoomsætning og resultat, 

antal medarbejdere og balancens 

sammensætning, der indsamles af 

selskabet med henblik på udarbejdelsen af 

regnskaber i overensstemmelse med EU-

retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 

For at beskytte fortrolige oplysninger, 

herunder selskabets 

forretningshemmeligheder, bør sådanne 

oplysninger imidlertid ikke indgå i den 

sagkyndiges endelige rapport, der vil blive 

offentliggjort. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Betragtning 46 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(46) Med henblik på at undgå 

uforholdsmæssigt store omkostninger og 

byrder for mindre virksomheder, der 

foretager grænseoverskridende 

spaltninger, bør mikrovirksomheder og 

små virksomheder som defineret i 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF 

af 6. maj 2003 være fritaget for kravet om 

at udarbejde en uafhængig 

ekspertrapport. 

udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Betragtning 47 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(47) Selskabsdeltagerne i selskabet 

under spaltning træffer beslutning om 

planens vedtagelse på 

generalforsamlingen på grundlag af 

planen for den grænseoverskridende 

spaltning og rapporterne Det er vigtigt, at 

det krævede flertal er tilstrækkelig stort, 

således at beslutningen om spaltning er 

en fælles beslutning. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Betragtning 48 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(48) Det er hensigtsmæssigt, at 

selskabsdeltagere, som har stemmeret og 

ikke har stemt for godkendelsen af planen 

for den grænseoverskridende spaltning, 

og selskabsdeltagere uden stemmeret, som 

ikke havde mulighed for at give udtryk for 

deres holdning, har ret til at udtræde af 

selskabet. Disse selskabsdeltagere bør 

have mulighed for at udtræde af selskabet 

og modtage den kontante kompensation 

for deres aktier svarende til værdien 

heraf. De bør endvidere have ret til at 

anfægte beregningen og 

tilstrækkeligheden af den tilbudte 

kontante kompensation samt aktiernes 

ombytningsforhold ved en domstol, hvis 

de ønsker at forblive selskabsdeltagere i 

de modtagende selskaber. Som led i denne 

udgår 
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procedure bør retten kunne pålægge alle 

selskaber, der deltager i den 

grænseoverskridende spaltning, at betale 

en yderligere kontant kompensation eller 

at tildele yderligere aktier. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Betragtning 49 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(49) Selskabet under spaltning bør 

fastlægge passende midler til at beskytte 

kreditorer i forbindelse med den 

grænseoverskridende spaltning i planen. 

Med henblik på at styrke beskyttelsen af 

kreditorer i tilfælde af insolvens efter den 

grænseoverskridende spaltning bør 

medlemsstaterne kunne kræve, at 

selskabet afgiver en erklæring om, at det 

ikke har kendskab til forhold, der gør, at 

det omdannede selskab ikke kan opfylde 

sine forpligtelser. Medlemsstaterne bør 

kunne holde ledelsesorganet personligt 

ansvarligt for erklæringens nøjagtighed. 

Da medlemsstaternes retstraditioner er 

forskellige med hensyn til 

solvenserklæringer og deres mulige 

konsekvenser, bør det være op til 

medlemsstaterne at drage de fornødne 

konsekvenser af urigtige eller vildledende 

erklæringer, herunder i form af 

sanktioner og ansvarspådragelse, i 

overensstemmelse med EU-retten. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Betragtning 50 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(50) For at sikre en passende 

beskyttelse af kreditorer, hvis de ikke er 

tilfreds med den beskyttelse, der tilbydes 

af selskabet i planen for den 

grænseoverskridende spaltning, kan de 

kreditorer, der lider tab som følge af den 

grænseoverskridende spaltning, anmode 

den kompetente retslige eller 

administrative myndighed i den 

medlemsstat, hvor selskabet under 

spaltning er etableret, om 

hensigtsmæssige 

sikkerhedsforanstaltninger. For at lette 

vurderingen af skaden bør der fastsættes 

visse formodninger om, at kreditorerne 

ikke lider tab som følge af en 

grænseoverskridende spaltning, hvis 

risikoen for kreditortab er meget lille. Der 

bør opstå en formodning, hvis det i en 

uafhængig ekspertrapport konkluderes, at 

der ikke er nogen rimelig sandsynlighed 

for, at kreditorerne vil lide tab, eller hvis 

kreditorerne tilbydes en ret til betaling, 

enten fra det selskab, der er resultatet af 

den grænseoverskridende spaltning, eller 

fra en tredjemandsgarant, som svarer til 

værdien af deres oprindelige krav, som 

kan indbringes i samme jurisdiktion som 

det oprindelige krav. Kreditorbeskyttelsen 

i henhold til dette direktiv bør ikke berøre 

national lovgivning i den medlemsstat, 

hvor selskabet under spaltning er 

etableret, vedrørende betalinger til 

offentlige organer, herunder af skatter 

eller bidrag til sociale sikringsordninger. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Betragtning 51 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(51) For at sikre en korrekt fordeling af 

opgaverne mellem medlemsstaterne og en 

effektiv forudgående kontrol af 

grænseoverskridende spaltninger bør den 

kompetente myndighed i den medlemsstat, 

hvor selskabet under spaltning er 

etableret, have beføjelse til at udstede 

attesten forud for spaltningen, og 

myndighederne i de modtagende 

selskabers medlemsstater bør ikke kunne 

gennemføre proceduren for den 

grænseoverskridende spaltning uden 

denne attest. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Betragtning 52 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(52) Udstedelsen af attesten forud for 

spaltningen i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, bør 

kontrolleres for at sikre lovligheden af 

den grænseoverskridende spaltning. Den 

kompetente myndighed bør træffe 

afgørelse om udstedelse af en attest forud 

for spaltningen senest en måned efter 

selskabets indgivelse af en ansøgning, 

medmindre den nærer alvorlig bekymring 

for, at der er tale om et kunstigt 

arrangement, som har til formål at opnå 

uberettigede skattefordele eller foretage et 

uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, 

kreditorernes eller selskabsdeltagernes 

juridiske eller kontraktmæssige 

rettigheder. I så fald bør den kompetente 

myndighed foretage en tilbundsgående 

vurdering. Denne tilbundsgående 

vurdering bør dog ikke foretages 

systematisk, men fra sag til sag, når der er 

udgår 
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alvorlig bekymring for, at der er tale om et 

kunstigt arrangement. Ved vurderingen 

bør de kompetente myndigheder som 

minimum tage hensyn til en række 

faktorer, der er omhandlet i dette direktiv, 

som imidlertid kun bør betragtes som 

vejledende faktorer i den samlede 

vurdering og ikke bør betragtes isoleret. 

For at undgå at bebyrde selskaberne med 

en alt for langsommelig procedure bør 

denne tilbundsgående vurdering under 

alle omstændigheder afsluttes senest to 

måneder efter meddelelsen til selskabet 

om, at der vil blive foretaget en 

tilbundsgående vurdering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Betragtning 53 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(53) Efter modtagelsen af attesten 

forud for spaltningen og kontrollen af, at 

stiftelseskravene i den eller de 

modtagende selskabers medlemsstater er 

opfyldt, bør de kompetente myndigheder i 

de modtagende selskabers medlemsstater 

indføre selskaberne i deres 

selskabsregistre. Først efter denne 

registrering bør den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, hvor 

selskabet under spaltning er etableret, 

slette selskabet i sit eget register. De 

kompetente myndigheder, der fører tilsyn 

i de modtagende selskabers 

medlemsstater, kan ikke anfægte 

rigtigheden af oplysningerne i attesten 

forud for spaltningen. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Betragtning 54 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(54) I forbindelse med den 

grænseoverskridende spaltning overføres 

selskabet under spaltnings aktiver og 

passiver til de modtagende selskaber i 

overensstemmelse med den fordeling, der 

er fastsat i spaltningsplanen, og 

selskabsdeltagerne i selskabet under 

spaltning bliver selskabsdeltagere i de 

modtagende selskaber, forbliver 

selskabsdeltagere i selskabet under 

spaltning eller bliver selskabsdeltagere i 

begge selskaber. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Betragtning 55 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(55) For at sikre, at arbejdstagernes 

medbestemmelsesret ikke indskrænkes 

uretmæssigt som følge af den 

grænseoverskridende spaltning, hvis det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende spaltning, er 

omfattet af regler om medbestemmelse i 

oprindelsesmedlemsstaten, bør de 

selskaber, der er resultatet af spaltningen, 

være forpligtet til at antage en retlig form, 

der giver mulighed for at udøve 

medbestemmelsesret, herunder gennem 

medarbejderrepræsentanternes deltagelse 

i selskabernes relevante ledelses- eller 

tilsynsorganer. I så fald bør der derudover 

indledes reelle forhandlinger mellem 

selskabet og medarbejderne i 

overensstemmelse med den procedure, der 

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

finde en mindelig løsning, der forener 

selskabets ret til at foretage en 

grænseoverskridende spaltning med 

arbejdstagernes medbestemmelsesret. Som 

et resultat af disse forhandlinger bør 

enten en særlig og aftalt løsning, eller 

hvis der ikke er indgået en aftale, de 

almindelige regler i henhold til bilaget til 

direktiv 2001/86/EF finde tilsvarende 

anvendelse. For at sikre gennemførelsen 

af den aftalte løsning eller anvendelsen af 

disse almindelige regler bør selskabet ikke 

have mulighed for at ophæve 

medbestemmelsesretten gennem 

efterfølgende interne eller 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner eller spaltninger i de første tre 

år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Betragtning 56 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(56) For at forebygge omgåelse af 

arbejdstagernes medbestemmelsesret 

gennem en grænseoverskridende 

spaltning bør det selskab, der foretager en 

spaltning, og som er registreret i den 

medlemsstat, der sikrer arbejdstagernes 

medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 

en grænseoverskridende spaltning uden 

først at indlede forhandlinger med 

medarbejderne eller deres repræsentanter, 

når det gennemsnitlige antal ansatte i det 

pågældende selskab svarer til fire 

femtedele af den nationale tærskel for 

udløsning af denne medbestemmelse. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Betragtning 58 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(58) Bestemmelserne i dette direktiv 

berører ikke de retlige eller administrative 

bestemmelser, herunder håndhævelsen af 

skattereglerne i forbindelse med 

grænseoverskridende omdannelser, 

fusioner og spaltninger, i national 

lovgivning om skatter i medlemsstaterne 

eller deres territoriale eller administrative 

underafdelinger. 

(58) Bestemmelserne i dette direktiv 

berører ikke de retlige eller administrative 

bestemmelser, herunder håndhævelsen af 

skattereglerne i forbindelse med 

grænseoverskridende omdannelser og 

fusioner, i national lovgivning om skatter i 

medlemsstaterne eller deres territoriale 

eller administrative underafdelinger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Betragtning 60 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(60) Da målene for dette direktiv, 

nemlig at lette grænseoverskridende 

omdannelser, fusioner og spaltninger, ikke 

i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne, men bedre kan nås på 

EU-plan, kan Unionen derfor vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

(60) Da målene for dette direktiv, 

nemlig at lette grænseoverskridende 

omdannelser og fusioner, ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne, men bedre kan nås på 

EU-plan, kan Unionen derfor vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

Or. en 
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Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Betragtning 61 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(61) I dette direktiv overholdes de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som navnlig anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder. 

(61) Dette direktiv overholder de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, der anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, navnlig 

friheden til at drive virksomhed (artikel 

16), arbejdstagernes ret til information og 

høring på arbejdspladsen (artikel 27), 

forhandlingsret og ret til kollektive skridt 

(artikel 28), beskyttelse i tilfælde af 

ubegrundet opsigelse (artikel 30), 

retfærdige og rimelige arbejdsforhold 

(artikel 31), retten til adgang til effektive 

retsmidler og til en upartisk domstol 

(artikel 47), og skal gennemføres i 

overensstemmelse med disse rettigheder 

og principper. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Betragtning 63 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(63) Kommissionen bør foretage en 

evaluering af dette direktiv. I henhold til 

punkt 22 i den interinstitutionelle aftale 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 

Europæiske Union og Europa-

Kommissionen om bedre lovgivning af 13. 

april 201613 bør denne evaluering være 

baseret på de fem kriterier om effektivitet, 

virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng 

og merværdi for EU og danne grundlag for 

konsekvensanalyser af muligheder for 

yderligere tiltag. 

(63) Kommissionen bør foretage en 

evaluering af dette direktiv. Den bør især 

undersøge, hvilken indvirkning det har på 

udøvelsen af arbejdstagernes rettigheder, 

navnlig med hensyn til arbejdstagernes 

medbestemmelsesret. I henhold til punkt 

22 i den interinstitutionelle aftale mellem 

Europa-Parlamentet, Rådet for Den 

Europæiske Union og Europa-

Kommissionen om bedre lovgivning af 

13. april 201652 bør denne evaluering være 

baseret på de fem kriterier om effektivitet, 

virkningsfuldhed, relevans, sammenhæng 
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og merværdi for EU og danne grundlag for 

konsekvensanalyser af muligheder for 

yderligere tiltag. 

__________________ __________________ 

13 EUT L 123 af 12.5. 2016, s. 1. 13 EUT L 123 af 12.5. 2016, s. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel -1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1) Før artikel 1 indsættes følgende 

artikel -1a: 

 Artikel -1 a (ny) 

 Selskabets interesse 

 Et selskabs ledelse eller administrative 

organ påtager sig det fulde ansvar for at 

lede selskabet i selskabet bedste interesse, 

dvs. tage hensyn til aktionærernes, 

medarbejdernes og andre interessenters 

interesser, med henblik på bæredygtig 

værdiskabelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-2) efter artikel 1 indsættes følgende 

artikel 1a: 
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 Artikel 1 a (ny) 

 Definitioner 

 I dette direktiv forstås ved: 

 (1) "selskab med begrænset ansvar" i 

afsnit II, kapitel I, og kapitel II benævnt 

"selskab": 

 a) et selskab som omhandlet i bilag II 

til dette direktiv, 

 b) i afsnit II, kapitel II et selskab med 

aktiekapital, der har status af juridisk 

person og ejer en separat formue, som 

alene hæfter for virksomhedens 

forpligtelser, og som i henhold til sin 

nationale lovgivning er underlagt 

betingelserne vedrørende garantier, som 

fastsat i afsnit I, kapitel II, afdeling 2, og 

afsnit I, kapitel III, afdeling 1, til 

beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes 

som tredjemands interesser 

 (2) "grænseoverskridende 

omdannelse": den transaktion, hvorved et 

selskab uden afvikling, opløsning eller 

likvidation omdanner den retlige form, 

hvorunder det er registreret i 

oprindelsesmedlemsstaten, til en retlig 

form i bestemmelsesmedlemsstaten og 

som minimum flytter sit vedtægtsmæssige 

hjemsted til bestemmelsesmedlemsstaten, 

men bevarer sin status som juridisk 

person 

 (3) "oprindelsesmedlemsstat": den 

medlemsstat, hvor et selskab er registreret 

i sin retlige form før den 

grænseoverskridende omdannelse 

 (4) "bestemmelsesmedlemsstat": den 

medlemsstat, hvor et selskab registreres 

efter den grænseoverskridende 

omdannelse 

 (5) "register": det centrale register, 

handelsregistret eller selskabsregistret 

som omhandlet i artikel 16, stk. 1 

 (6) "omdannet selskab": det 

nyoprettede selskab i 

bestemmelsesmedlemsstaten fra det 
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tidspunkt, hvor den grænseoverskridende 

omdannelse får virkning 

 (7) "fusion ved overtagelse" i afsnit 

II, kapitel I: den fremgangsmåde, hvorved 

et eller flere selskaber ved opløsning uden 

likvidation overdrager deres aktiver og 

passiver som helhed til et andet selskab 

mod vederlag i form af aktier i det 

overtagende selskab til aktionærerne i det 

eller de overtagne selskaber og eventuelt 

et kontant udligningsbeløb, der ikke kan 

overstige 10 % af de pågældende aktiers 

pålydende værdi eller, ved aktier uden 

pålydende værdi, af den bogførte 

pariværdi. 

 I henhold til en medlemsstats lovgivning 

kan der også ske fusion ved overtagelse af 

et eller flere selskaber i likvidation, 

såfremt de endnu ikke har påbegyndt 

udlodning af deres aktiver til 

aktionærerne. 

 (8) "fusion ved stiftelse af et nyt 

selskab" i afsnit II, kapitel I: den 

fremgangsmåde, hvorved flere selskaber 

ved opløsning uden likvidation overdrager 

deres aktiver og passiver som helhed til et 

selskab, som de stifter, mod vederlag i 

form af aktier i det nye selskab til deres 

aktionærer og eventuelt et kontant 

udligningsbeløb, der ikke kan overstige 10 

% af de pågældende aktiers pålydende 

værdi eller, ved aktier uden pålydende 

værdi, af den bogførte pariværdi. 

 I henhold til en medlemsstats lovgivning 

kan der også ske fusion ved stiftelse af et 

nyt selskab, når et eller flere af de 

ophørende selskaber er i likvidation, 

såfremt de endnu ikke har påbegyndt 

udlodning af deres aktiver til 

aktionærerne. 

 (9) "fusion" i afsnit II, kapitel II: en 

operation, hvorved 

 (a) et eller flere selskaber i forbindelse 

med deres opløsning uden likvidation 

overfører deres samlede aktiver og 

passiver til et andet, eksisterende selskab 
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(det overtagende selskab), ved at de 

tildeler deres selskabsdeltagere 

kapitalandele i det andet selskab og 

eventuelt et kontant udligningsbeløb på 

højst 10 % af disse kapitalandeles 

pålydende værdi, eller, når der ikke 

eksisterer en pålydende værdi, af deres 

bogførte pariværdi, eller 

 (b) to eller flere selskaber i forbindelse 

med deres opløsning uden likvidation 

overfører deres samlede aktiver og 

passiver til et selskab, som de opretter (det 

nye selskab), ved at de tildeler deres 

selskabsdeltagere kapitalandele i det nye 

selskab og eventuelt et kontant 

udligningsbeløb på højst 10 % af disse 

kapitalandeles pålydende værdi, eller, når 

der ikke eksisterer en pålydende værdi, af 

deres bogførte pariværdi, eller 

 (c) et selskab i forbindelse med sin 

opløsning uden likvidation overfører sine 

samlede aktiver og passiver til det selskab, 

der besidder samtlige kapitalandele af 

aktiekapitalen i selskabet 

 (9) "arbejdstagerrepræsentanter": 

repræsentanter for arbejdstagerne i 

henhold til EU-ret eller national ret 

og/eller praksis 

 (10) "arbejdstagernes inddragelse": 

enhver mekanisme, herunder 

information, høring og medbestemmelse, 

hvorigennem 

arbejdstagerrepræsentanterne kan udøve 

en indflydelse på de afgørelser, der skal 

træffes i selskabet 

 (11) "information": underretning af 

repræsentanten for de ansatte og/eller 

medarbejderrepræsentanterne af 

selskabets kompetente organ om 

spørgsmål, der vedrører selskabet selv og 

et eller flere af dets datterselskaber eller 

virksomheder, som er beliggende i en 

anden medlemsstat, eller som går ud over 

de besluttende organers beføjelser i én 

medlemsstat ad gangen, på en måde og 

med et indhold, der gør det muligt for 

arbejdstagerrepræsentanterne at foretage 
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en tilbundsgående vurdering af de mulige 

virkninger og i givet fald at forberede 

høringer af selskabets kompetente organ 

 (12)  "høring": etablering af en dialog 

og udveksling af synspunkter mellem det 

organ, der repræsenterer de ansatte, 

og/eller medarbejdernes repræsentanter 

og det kompetente organ på et tidspunkt, 

på en måde og med et indhold, der gør det 

muligt for arbejdstagerrepræsentanterne 

på grundlag af de fremlagte oplysninger 

at afgive udtalelse om foranstaltninger, 

som det kompetente organ påtænker at 

træffe, og som kan indgå i selskabets 

beslutningsproces 

 (13) "medbestemmelse": 

medarbejderrepræsentationsorganets 

og/eller medarbejderrepræsentanternes 

indflydelse på et selskabs anliggender i 

kraft af: retten til at vælge eller udpege 

nogle af medlemmerne af selskabets 

tilsyns- eller administrationsorgan eller 

retten til at anbefale og/eller modsætte sig 

udpegelsen af nogle af eller alle 

medlemmerne af selskabets tilsyns- eller 

administrationsorgan. 

 (14) "kunstigt arrangement": en 

selskabsstruktur, som er oprettet med 

henblik på misbrug, uretmæssigt eller 

svigagtigt udnytter bestemmelserne i EU-

lovgivningen og national lovgivning, 

herunder omgåelse af juridiske og 

aftalemæssige rettigheder for 

medarbejdere, kreditorer, 

mindretalsaktionærer, undgåelse af regler 

om arbejdstagernes inddragelse, 

betalinger til sociale sikringsordninger 

eller af normalt skyldig skat af overskud, 

der er optjent gennem f.eks. et fiktivt 

forretningssted, som ikke udøver nogen 

væsentlig eller reel økonomisk aktivitet 

understøttet af personale, udstyr, aktiver 

og lokaler, navnlig i tilfælde af et 

datterselskab, der er et postkasseselskab 

eller et dækfirma. 

Or. en 
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Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86a – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne kan beslutte ikke 

at anvende dette kapitel på 

grænseoverskridende omdannelser, der 

omfatter et andelsselskab, selv i tilfælde, 

hvor sidstnævnte er omfattet af 

definitionen på et "selskab med begrænset 

ansvar" i artikel 86a, stk. 1. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 86b udgår 

Definitioner  

Med henblik på dette kapitel forstås ved:  

(1) "selskab med begrænset ansvar" (i 

det følgende benævnt "selskab"): et 

selskab med en af de i bilag II opførte 

selskabsformer 

 

(2) "grænseoverskridende 

omdannelse": den transaktion, hvorved et 

selskab uden afvikling, opløsning eller 

likvidation omdanner den retlige form, 

hvorunder det er registreret i 

oprindelsesmedlemsstaten, til en retlig 

form i bestemmelsesmedlemsstaten og 

som minimum flytter sit vedtægtsmæssige 

hjemsted til bestemmelsesmedlemsstaten, 
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men bevarer sin status som juridisk 

person 

(3) "oprindelsesmedlemsstat": den 

medlemsstat, hvor et selskab er registreret 

i sin retlige form før den 

grænseoverskridende omdannelse 

 

(4) "bestemmelsesmedlemsstat": den 

medlemsstat, hvor et selskab registreres 

efter den grænseoverskridende 

omdannelse 

 

(5) "register": det centrale register, 

handelsregistret eller selskabsregistret 

som omhandlet i artikel 16, stk. 1 

 

(6) "omdannet selskab": det 

nyoprettede selskab i 

bestemmelsesmedlemsstaten fra det 

tidspunkt, hvor den grænseoverskridende 

omdannelse får virkning. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86c – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

oprindelses- og 

bestemmelsesmedlemsstaten, hvis et 

selskab påtænker at foretage en 

grænseoverskridende omdannelse, 

kontrollerer, at den grænseoverskridende 

omdannelse opfylder de betingelser, der er 

fastsat i stk. 2. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

domstol, notar eller anden myndighed, der 

har kompetence i oprindelses- og 

bestemmelsesmedlemsstaten, hvis et 

selskab påtænker at foretage en 

grænseoverskridende omdannelse, 

kontrollerer, at den grænseoverskridende 

omdannelse opfylder de betingelser, der er 

fastsat i stk. 2. 

Or. en 
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Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ca) selskabet er genstand for en sag 

vedrørende socialt bedrageri eller 

krænkelse af arbejdstagernes rettigheder, 

eller der er mistanke om, at et sådant svig 

eller sådanne overtrædelser har fundet 

sted 

Or. en 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) selskabet er genstand for 

kontroller, inspektioner og undersøgelser 

i henhold til kapitel VI i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/123/EF1a eller Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2014/67/EU1b. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/123/EF af 12. december 2006 om 

tjenesteydelser i det indre marked, EUT L 

376 af 27.11.2006, s. 36-68. 

 1b Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om 

håndhævelse af direktiv 96/71/EF om 

udstationering af arbejdstagere som led i 

udveksling af tjenesteydelser og om 

ændring af forordning (EU) nr. 

1024/2012 om administrativt samarbejde 

via informationssystemet for det indre 
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marked ("IMI-forordningen") ( EUT L 

159 af 28.5.2014, s. 11-31). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (db) et medlem af ledelsesorganet er 

genstand for en disciplinærsag, 

strafferetlige sanktioner eller er blevet 

frataget ledelsen i en hvilken som helst 

medlemsstat, hvor selskabet har 

aktiviteter, uden at det berører 

uskyldsformodningen for straffesager og 

andre grundlæggende rettigheder. I denne 

forbindelse tages følgende i betragtning: 

 i. domfældelser eller igangværende 

retsforfølgelser for en strafbar handling, 

navnlig strafbare handlinger i henhold til 

lovgivning om bank-, finans-, værdipapir-

, forsikringsaktiviteter eller vedrørende 

værdipapirmarkeder eller finansielle 

instrumenter eller betalingsinstrumenter, 

herunder lovgivning om hvidvaskning af 

penge, korruption, markedsmanipulation 

eller insiderhandel og åger 

 ii. lovovertrædelser vedrørende uærlighed, 

svig eller økonomisk kriminalitet 

 iii. overtrædelser af skattelovgivningen, 

og 

 iv. andre lovovertrædelser i henhold til 

lovgivning vedrørende selskaber, konkurs, 

insolvens, arbejdsret eller 

forbrugerbeskyttelse 

 v. andre relevante gældende eller tidligere 

foranstaltninger, der er truffet af en 

tilsynsorgan eller en faglig organisation 

med henblik på manglende overholdelse 
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af relevante bestemmelser vedrørende 

bank-, finans-, værdipapir- eller 

forsikringsvirksomhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

86c – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) de nationale myndigheder har 

truffet forebyggende foranstaltninger for at 

undgå indledningen af de procedurer, der 

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

(e) de nationale myndigheder har 

truffet forebyggende foranstaltninger for at 

undgå indledningen af de procedurer, der 

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

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86c – 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. Selskabet, som gennemfører 

den grænseoverskridende omdannelse, skal 

på grundlag af verificerbare objektive 

faktorer godtgøre , at det faktisk er 

etableret og driver reel økonomisk aktivitet 

i bestemmelsesmedlemsstaten i et ikke 
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nærmere angivet tidsrum. 

 Selskabet, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, 

antages at have et faktisk forretningssted 

og drive reel økonomisk aktivitet i 

bestemmelsesmedlemsstaten, hvor det kan 

godtgøre, at det har et fast 

forretningssted, der udadtil objektivt set 

fremstår som permanent, i den 

pågældende medlemsstat, har en 

bestyrelse og er materielt udstyret til at 

forhandle med tredjemand, således at 

sidstnævnte ikke behøver handle direkte 

med moderselskabet, som befinder sig i 

udlandet, og kan gøre forretninger med 

selskabet på det forretningssted, som 

udgør selskabets forretningssted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86d – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ledelses- eller 

administrationsorganet i det selskab, der 

påtænker at foretage en 

grænseoverskridende omdannelse, 

udarbejder planen for den 

grænseoverskridende omdannelse. Planen 

for den grænseoverskridende omdannelse 

skal mindst indeholde følgende 

oplysninger: 

1. Ledelses- eller 

administrationsorganet i det selskab, der 

påtænker at foretage en 

grænseoverskridende omdannelse, 

udarbejder planen for den 

grænseoverskridende omdannelse. Planen 

for den grænseoverskridende omdannelse. 

Hvis selskabet er genstand for 

medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, 

skal bestyrelsen inddrages i afgørelsen om 

udarbejdelsen af planen i 

overensstemmelse med national 

lovgivning og praksis. Planen for den 

grænseoverskridende omdannelse skal 

mindst indeholde følgende oplysninger: 

Or. en 
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Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86d – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) retlig form, navn og 

vedtægtsmæssigt hjemsted for selskabet i 

oprindelsesmedlemsstaten 

(a) retlig form, navn og placeringen af 

det vedtægtsmæssige hjemsted for 

selskabet i oprindelsesmedlemsstaten 

Or. en 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) detaljerede oplysninger om 

flytningen af den centrale administration 

eller hovedforretningsstedet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86d – stk. 1 – litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(h) eventuelle særlige fordele, der 

indrømmes medlemmerne af det 

omdannede selskabs administrations-, 

ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganer 

(h) supplerende løn, bonusser i 

forbindelse med omdannelsen eller andre 

eventuelle særlige fordele, der indrømmes 

medlemmerne af det omdannede selskabs 

administrations-, ledelses-, tilsyns- eller 
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kontrolorganer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ia) konsekvenserne af den 

grænseoverskridende omdannelse for de 

ansatte, herunder de sandsynlige 

ændringer af arbejdsstyrken, dens 

organisation, arbejdsbeskrivelsen eller 

placeringen af specifikke stillinger og 

konsekvenserne for de ansatte, der har 

sådanne stillinger, herunder i 

datterselskaber og filialer, der er 

beliggende i medlemsstaterne, og som 

foretager en grænseoverskridende 

omdannelse 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86d – stk. 1 – litra k 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(k) hvis det er hensigtsmæssigt, 

oplysninger om de procedurer, hvorefter 

der i henhold til artikel 86l er fastsat 

nærmere regler for arbejdstagernes 

inddragelse i fastlæggelsen af deres 

rettigheder med hensyn til 

medbestemmelse i det omdannede selskab, 

og om mulighederne for sådanne nærmere 

(k) den grænseoverskridende 

omdannelses sandsynlige følger for 

beskæftigelsen, oplysninger om de 

procedurer, hvorefter der i henhold til 

artikel 86l er fastsat nærmere regler for 

arbejdstagernes inddragelse i fastlæggelsen 

af deres rettigheder med hensyn til 

information, høring og medbestemmelse i 
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regler. det omdannede selskab, og om 

mulighederne for sådanne nærmere regler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86d – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Inden ledelses- eller 

administrationsorganet træffer beslutning 

om planen for den grænseoverskridende 

omdannelse informeres det europæiske 

samarbejdsudvalg og repræsentanterne 

for medarbejderne i det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse eller, hvis der ikke findes 

sådanne repræsentanter, informeres 

medarbejderne selv og de repræsenterede 

fagforeninger i overensstemmelse med 

artikel 4 i direktiv 2002/14/EF1a. 

 __________________ 

 1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/14/EF af 11. marts 2002 om 

indførelse af en generel ramme for 

information og høring af arbejdstagerne i 

Det Europæiske Fællesskab – Europa-

Parlamentets, Rådets og Kommissionens 

fælles erklæring om 

arbejdstagerrepræsentation (EFT L 80 af 

23.3.2002, s. 29-34). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86e – stk. 3 
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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 

samtidig ligeledes til rådighed for det 

europæiske samarbejdsudvalg og 
medarbejderrepræsentanterne i det selskab, 

der foretager den grænseoverskridende 

omdannelse eller, såfremt der ikke findes 

sådanne repræsentanter, for medarbejderne 

selv og for de repræsenterede 

fagforeninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86e – 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 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86f – stk. 2 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) følgerne af den 

grænseoverskridende omdannelse for 

beskyttelsen af ansættelsesforhold 

(b) følgerne af den 

grænseoverskridende omdannelse for 

beskyttelsen af ansættelsesforhold og 

arbejdstagernes inddragelse samt de 

foranstaltninger, der skal træffes for at 

beskytte dem 

Or. en 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86f – 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 gennem 

kollektive overenskomster, og placeringen 

af selskabets forretningssteder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86f – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) om de faktorer, der er anført i litra 

a), b) og c), ligeledes vedrører selskabets 

eventuelle datterselskaber. 

(d) om de faktorer, der er anført i litra 

a), b) og c), ligeledes vedrører selskabets 

eventuelle datterselskaber eller filialer. 

Or. en 
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Ændringsforslag  71 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) oplysninger om procedurerne for 

information, høring og 

medbestemmelsesret for de ansatte i det 

selskab, der er resultatet af denne 

omdannelse, i overensstemmelse med 

bestemmelserne i dette direktiv 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86f – stk. 2 – litra d b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (db) følgerne af den 

grænseoverskridende omdannelse for 

selskabets fremtidige virksomhed og for 

ledelsens strategiplan 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

 Artikel 86f – stk. 2 – litra d c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (dc) de retsmidler, der står til rådighed 

for selskabsdeltagere, som modsætter sig 
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omdannelsen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

 Artikel 86f – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Inden ledelses- eller 

administrationsorganet træffer beslutning 

om rapporten til selskabsdeltagerne, 

informeres og høres 

medarbejderrepræsentanterne i det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse eller, 

såfremt der ikke findes sådanne 

repræsentanter, medarbejderne selv i 

overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 

2002/14/EF1a. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/14/EF af 11. marts 2002 om 

indførelse af en generel ramme for 

information og høring af arbejdstagerne i 

Det Europæiske Fællesskab – Europa-

Parlamentets, Rådets og Kommissionens 

fælles erklæring om 

arbejdstagerrepræsentation (EFT L 80 af 

23.3.2002, s. 29-34). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86f – stk. 3 
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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 det europæiske 

samarbejdsudvalg og 

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 de 

fagforeninger, der er repræsenteret i 

selskabet, og for selskabsdeltagerne i det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86f – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Modtager ledelses- eller 

administrationsorganet i det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, 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. Ledelses- eller 

administrationsorganet i det selskab, der 

foretager den grænseoverskridende 

omdannelse, anmoder om en udtalelse fra 

medarbejderrepræsentanterne inden for en 

måned eller, hvis der ikke findes sådanne 

repræsentanter, fra medarbejderne selv, i 

henhold til national lovgivning. 

Selskabsdeltagerne underrettes herom, og 

denne udtalelse vedlægges rapporten. 

Or. en 
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Ændringsforslag  77 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86g – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 86g Artikel 86g 

Undersøgelse af en uafhængig sagkyndig Undersøgelse af den kompetente 

myndighed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86g – 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, 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 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  79 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86g – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Anmodningen om udpegelse af en 

sagkyndig skal ledsages af følgende: 

Anmodningen om vurderingen skal 

ledsages af følgende: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86g – 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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86g – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den sagkyndige udarbejder en 

skriftlig rapport, der som minimum 

3. Efter at have hørt tredjeparter med 

en rimelig interesse i omdannelsen af 
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indeholder: selskabet, udarbejder den kompetente 

myndighed en skriftlig rapport, der som 

minimum indeholder: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86g – 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 den 

kompetente myndighed 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 kompetente myndighed kan 

desuden ved behov stille spørgsmål til den 

kompetente myndighed i 

bestemmelsesmedlemsstaten og har 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  83 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86g – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
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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. 

oplysninger, der forelægges for den 

kompetente myndighed, kun kan anvendes 

med henblik på udarbejdelsen af rapporten, 

og at fortrolige oplysninger, herunder 

forretningshemmeligheder, ikke 

videregives til andre end 

medarbejderrepræsentanterne i 

overensstemmelse med national ret og 

praksis. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86g – 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. en 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86g a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 86ga (ny) 
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 Manglende præklusion 

 Den kompetente myndighed i 

oprindelsesmedlemsstatens afgørelse om 

at udstede en attest forud for 

omdannelsen eller enhver godkendelse fra 

den tilsvarende myndighed i 

bestemmelseslandet er ikke til hinder for, 

at der efterfølgende foretages procedurer 

eller træffes afgørelser af myndighederne 

i disse stater vedrørende f.eks. beskatning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86h – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) en meddelelse til 

selskabsdeltagerne, kreditorerne og 

medarbejderne i det selskab, der foretager 

den grænseoverskridende omdannelse, om, 

at de inden generalforsamlingen kan 

indgive bemærkninger vedrørende de 

dokumenter, der er omhandlet i første 

afsnit, litra a) og b), til selskabet og til den 

kompetente myndighed, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1. 

(c) en meddelelse til 

selskabsdeltagerne, kreditorerne og 

medarbejderne eller fagforeningerne i det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende omdannelse, om, at 

de inden generalforsamlingen kan indgive 

bemærkninger vedrørende de dokumenter, 

der er omhandlet i første afsnit, litra a) og 

b), til selskabet og til den kompetente 

myndighed, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86h – 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  88 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86i – 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, 

beslutning om godkendelse af planen for 

den grænseoverskridende omdannelse. 

Inden der træffes en afgørelse skal 

medarbejderrepræsentanterne være blevet 

informeret og hørt i så god tid, at 

medarbejdernes udtalelse kan tages i 

betragtning i overensstemmelse med 

direktiv 2002/14/EF1a samt direktiv 

2009/38/EF1b og 2001/86/EF1c., hvor det 

er relevant. Selskabet underretter den 

kompetente myndighed, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, 

om generalforsamlingens beslutning. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/14/EF af 11. marts 2002 om 

indførelse af en generel ramme for 

information og høring af arbejdstagerne i 

Det Europæiske Fællesskab – Europa-

Parlamentets, Rådets og Kommissionens 

fælles erklæring om 

arbejdstagerrepræsentation (EFT L 80 af 

23.3.2002, s. 29-34). 
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 1b Kommissionens direktiv 2009/98/EF af 

4. august 2009 om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF 

med henblik på at optage boroxid som et 

aktivt stof i bilag I hertil (EUT L 203 af 

5.8.2009, s. 58-61). 

 1c Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. 

oktober 2001 om fastsættelse af 

supplerende bestemmelser til statut for det 

europæiske selskab (SE) for så vidt angår 

medarbejderindflydelse (EFT L 294 af 

10.11.2001, s. 22-32). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 86l Artikel 86l 

Medbestemmelse Information og høring af medarbejderne 

samt medarbejdernes medbestemmelse 

Or. en 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – stk. -1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1a. I de tilfælde, hvor ledelses- eller 

administrationsorganerne i de deltagende 

selskaber er udarbejder en plan for 

omdannelse, skal de så hurtigt som muligt 

efter offentliggørelsen af 
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omdannelsesplanen tage de nødvendige 

skridt, herunder give oplysninger om 

identiteten af de deltagende selskaber, 

berørte datterselskaber eller 

forretningssteder og antallet af ansatte, til 

at indlede forhandlinger med selskabets 

repræsentanter om nærmere regler for 

arbejdstagernes inddragelse i det eller de 

selskaber, der er resultatet af 

omdannelsen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – stk. 2 – indledning 

 

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 svarende til 

to tredjedele 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: 

Or. en 
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Ændringsforslag  92 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) fastsætter mindst samme niveau for 

medbestemmelse som det, der gælder i 

selskabet før omdannelsen, målt i forhold 

til andelen af medarbejderrepræsentanter 

blandt medlemmerne i de administrations- 

eller tilsynsorganer, udvalg eller 

ledelsesgrupper, herunder i selskabets 

profitcentre, der er omfattet af 

medbestemmelse, eller 

(a) fastsætter mindst samme niveau for 

og elementer af medbestemmelse som det, 

der gælder i selskabet før omdannelsen, 

målt i forhold til andelen af 

medarbejderrepræsentanter blandt 

medlemmerne i de administrations- eller 

tilsynsorganer, udvalg eller 

ledelsesgrupper, herunder i selskabets 

profitcentre, der er omfattet af 

medbestemmelse, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. Hvad angår information og høring 

af arbejdstagerne og disses 

medbestemmelse i det omdannede selskab 

og deres inddragelse i definitionen af 

sådanne rettigheder og 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: 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, 

litra a), g) og h), og artikel 4, stk. 3 og 4 

(b) artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, 

litra a), b), c), d), e), g) og h), og artikel 4, 

stk. 3 og 4 

Or. en 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – stk. 3 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(g) del 3, litra a), i bilaget. (g) bilaget 

Or. en 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Ved anvendelsen af de i stk. 3 

omhandlede principper og 

fremgangsmåder: 

4. Ved anvendelsen af de i stk. 3 

omhandlede principper og fremgangsmåder 

sikrer medlemsstaterne, at de regler for 

medbestemmelse, der gjaldt forud for den 

grænseoverskridende omdannelse, fortsat 
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finder anvendelse indtil datoen for 

anvendelsen af efterfølgende aftalte regler 

eller, hvis der ikke er indgået en aftale, 

indtil anvendelsen af de almindelige regler 

i overensstemmelse med del 3, litra a), i 

bilaget. 

(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 

 

(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. 

 

(c) sikrer medlemsstaterne, at de regler 

for medbestemmelse, der gjaldt forud for 

den grænseoverskridende omdannelse, 

fortsat finder anvendelse indtil datoen for 

anvendelsen af efterfølgende aftalte regler 

eller, hvis der ikke er indgået en aftale, 

indtil anvendelsen af de almindelige regler 

i overensstemmelse med del 3, litra a), i 

bilaget. 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  97 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – 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 også er beskyttet i 

tilfælde af efterfølgende 

grænseoverskridende eller interne fusioner, 

spaltninger eller omdannelser i de første ti 

år efter den grænseoverskridende 

omdannelse, ved at lade de bestemmelser, 

der er fastsat i stk. 1-3, finde tilsvarende 

anvendelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – stk. 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Medlemsstaterne sikrer i 

overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 

2002/14/EF1a, at 

arbejdstagerrepræsentanterne i 

forbindelse med varetagelsen af deres 

opgaver nyder en sådan beskyttelse og har 

sådanne garantier, at de kan udføre de 

opgaver, de har fået, på en 

hensigtsmæssig måde. 

 __________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/14/EF af 11. marts 2002 om 

indførelse af en generel ramme for 
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information og høring af arbejdstagerne i 

Det Europæiske Fællesskab – Europa-

Parlamentets, Rådets og Kommissionens 

fælles erklæring om 

arbejdstagerrepræsentation (EFT L 80 af 

23.3.2002, s. 29-34). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  99 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – stk. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. Medlemsstaterne sørger for at 

træffe passende foranstaltninger, hvis det 

selskab, der omdannes, ikke overholder 

bestemmelserne i denne artikel. De sørger 

navnlig for, at der findes passende 

administrative eller retslige procedurer til 

at sikre, at de forpligtelser, der følger af 

denne artikel, kan håndhæves. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – stk. 8 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8b. Medlemsstaterne skal også 

fastsætte passende sanktioner i tilfælde af, 

at det selskab, der omdannes, overtræder 

denne artikel. Disse sanktioner skal være 

effektive, stå i rimeligt forhold til 

overtrædelsen og have afskrækkende 

virkning. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  101 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86l – stk. 8 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8c. Så snart der overskrides en tærskel 

i oprindelsesmedlemsstaten som følge af 

anvendeligheden af artikel 86l, stk. 3, i det 

første tilfælde, der henvises til i stk. 2, skal 

der indledes forhandlinger i henhold til de 

følgende bestemmelser i denne artikel. I 

modsætning til artikel 86l, stk. 5, henviser 

de almindelige regler til det niveau for 

medbestemmelse, der ville være retligt 

fastsat for selskabet i oprindelseslandet 

over tærsklen, hvis selskabet ikke havde 

gennemgået den grænseoverskridende 

omdannelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86m – 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 

1. Medlemsstaterne udpeger den 

domstol, notar eller anden 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 
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afsluttet. formaliteter i oprindelsesmedlemsstaten er 

afsluttet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86m – 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. en 

 

Ændringsforslag  104 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86m – 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  105 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86m – 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. 

(c) når den kompetente myndighed 

nærer alvorlig bekymring for, at den 

grænseoverskridende omdannelse udgør et 

kunstigt arrangement foretager den 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  106 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86n – 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 

1. Med henblik på at vurdere, om den 

grænseoverskridende omdannelse udgør et 

kunstigt arrangement 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 

sektoren, investeringen, nettoomsætningen 

og resultatet, antal medarbejdere, 

balancens sammensætning, det 

skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres 

placering, medarbejdernes og specifikke 
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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. 

medarbejdergruppers sædvanlige 

arbejdssted, det sted, hvor det omdannede 

selskab betaler bidrag til sociale 

sikringsordninger og påtager sig 

kommercielle risici i 

bestemmelsesmedlemsstaten og 

oprindelsesmedlemsstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  107 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86n – 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  108 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86p – stk. 1 – afsnit 1 
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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 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  109 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86p – 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  110 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86s a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 86sa (ny) 

 Medlemmerne af det omdannede selskabs 

administrations- eller ledelsesorganers 

privatretlige ansvar 

 I medlemsstaternes lovgivning skal der i 

det mindste fastsættes regler for det 

privatretlige ansvar, som påhviler 

medlemmerne af det omdannede selskabs 

administrations- eller ledelsesorganer i 

forhold til selskabets aktionærer på grund 

af uforsvarlig adfærd udvist af 

medlemmerne af de nævnte organer i 

forbindelse med fusionens forberedelse og 

gennemførelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  111 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 86t 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 86t udgår 

De uafhængige sagkyndiges ansvar  

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. 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  112 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 89 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Artikel 89 udgår. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  113 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt) 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 90 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Artikel 90 udgår. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  114 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 
Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 119 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) I artikel 119, nr. 2), foretages 

følgende ændringer: 

(4) Artikel 119 udgår. 

(a) I slutningen af litra c) tilføjes 

følgende: "eller"  

 

(b) Følgende litra d) tilføjes:  

"(d) et eller flere selskaber i forbindelse 

med deres opløsning uden likvidation 

overfører deres samlede aktiver og 

passiver til et andet, eksisterende selskab 
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(det overtagende selskab) uden det 

overtagende selskabs udstedelse af nye 

aktier, forudsat at en person direkte eller 

indirekte besidder alle aktierne i de 

fusionerende selskaber, eller 

selskabsdeltagerne i de fusionerende 

selskabers aktieandel er den samme i alle 

de fusionerende selskaber. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  115 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt) 
Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 90 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) I artikel 120 udgår stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  116 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv (EU) 2017/1132 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ba) selskabet er genstand for en sag 

vedrørende socialt bedrageri eller 

krænkelse af arbejdstagernes rettigheder, 

eller der er mistanke om, at et sådant svig 

eller sådanne overtrædelser har fundet 

sted 

Or. en 
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Ændringsforslag  117 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 120 – stk. 4 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (bb) selskabet er genstand for 

kontroller, inspektioner og undersøgelser 

i henhold til kapitel VI i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/123/EF, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  118 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv (EU) 2017/1132 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) et medlem af ledelsesorganet er 

genstand for en disciplinærsag, 

strafferetlige sanktioner eller er blevet 

frataget ledelsen i en hvilken som helst 

medlemsstat, hvor selskabet har 

aktiviteter, uden at det berører 

uskyldsformodningen for straffesager og 

andre grundlæggende rettigheder. I denne 

forbindelse tages følgende i betragtning: 

 i. domfældelser eller igangværende 

retsforfølgelser for en strafbar handling, 

navnlig strafbare handlinger i henhold til 

lovgivning om bank-, finans-, værdipapir-

, forsikringsaktiviteter eller vedrørende 

værdipapirmarkeder eller finansielle 

instrumenter eller betalingsinstrumenter, 

herunder lovgivning om hvidvaskning af 

penge, korruption, markedsmanipulation 

eller insiderhandel og åger 

 ii. lovovertrædelser vedrørende uærlighed, 
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svig eller økonomisk kriminalitet 

 iii. overtrædelser af skattelovgivningen, 

og 

 iv. andre lovovertrædelser i henhold til 

lovgivning vedrørende selskaber, konkurs, 

insolvens eller forbrugerbeskyttelse 

 v. andre relevante gældende eller tidligere 

foranstaltninger, der er truffet af en 

tilsynsorgan eller en faglig organisation 

med henblik på manglende overholdelse 

af relevante bestemmelser vedrørende 

bank-, finans-, værdipapir- eller 

forsikringsvirksomhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  119 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 122 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) I artikel 122 foretages følgende 

ændringer: 

(7) I artikel 122 foretages følgende 

ændringer: 

 Første afsnit affattes således: 

 De fusionerende selskabers ledelses- eller 

administrationsorgan udarbejder en 

fælles plan for den grænseoverskridende 

fusion. Hvis selskabet er genstand for 

medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, 

skal bestyrelsen inddrages i afgørelsen om 

udarbejdelsen af planen i 

overensstemmelse med national 

lovgivning og praksis. Denne fælles plan 

skal mindst indeholde følgende 

oplysninger: 

 (a) Litra a) affattes således: 

 (a) "de fusionerende selskabers 

selskabsform, navn og hjemsted samt 

form, navn og hjemsted for det selskab, 

der er resultatet af den 
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grænseoverskridende fusion 

 (b) Følgende litra tilføjes efter litra a): 

 (aa) (nyt) om nødvendigt, detaljerede 

oplysninger om flytningen af den centrale 

administration eller 

hovedvirksomhedsstedet" 

 (c) Følgende litra tilføjes efter litra d): 

 "(d a nyt) omfattende tal for 

arbejdsstyrken i selskabet, herunder 

datterselskaber og filialer, der er 

beliggende i medlemsstaterne, og som 

foretager en grænseoverskridende fusion" 

(a) Litra i) affattes således: (d) Litra i) affattes således: 

"i) stiftelsesoverenskomsten eller 

stiftelsesoverenskomsterne for det selskab, 

der er resultatet af den 

grænseoverskridende fusion" 

"i) stiftelsesoverenskomsten eller 

stiftelsesoverenskomsterne for det selskab, 

der er resultatet af den 

grænseoverskridende fusion" 

 Litra j) affattes således: 

 "oplysninger om de procedurer, hvorefter 

der i henhold til artikel 133 er fastsat 

nærmere regler for arbejdstagernes 

inddragelse i fastlæggelsen af deres 

rettigheder med hensyn til information, 

høring og medbestemmelse i det selskab, 

der er resultatet af den 

grænseoverskridende fusion" 

(b) Som litra m) og n) tilføjes: (e) Som litra m) og n) tilføjes: 

"(m) nærmere oplysninger om tilbuddet 

om kontant kompensation til de 

selskabsdeltagere, der modsætter sig den 

grænseoverskridende fusion, jf. 

artikel 126a 

"(m) nærmere oplysninger om tilbuddet 

om kontant kompensation til de 

selskabsdeltagere, der modsætter sig den 

grænseoverskridende fusion, jf. 

artikel 126a 

(n) nærmere oplysninger om 

sikkerhedsforanstaltningerne for 

kreditorer." 

(n) nærmere oplysninger om 

sikkerhedsforanstaltningerne for 

kreditorer." 

(c) Som andet afsnit indsættes: (f) Som andet afsnit indsættes: 

"Ud over det officielle sprog i de 

fusionerende selskabers medlemsstater 

tillader medlemsstaterne, at de 

fusionerende selskaber anvender et sprog, 

der er gængs i internationale forretnings- 

og finanskredse, ved udarbejdelsen af den 

fælles plan for den grænseoverskridende 

"Ud over det officielle sprog i de 

fusionerende selskabers medlemsstater 

tillader medlemsstaterne, at de 

fusionerende selskaber anvender et sprog, 

der er gængs i internationale forretnings- 

og finanskredse, ved udarbejdelsen af den 

fælles plan for den grænseoverskridende 
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fusion og alle andre relevante dokumenter. 

Medlemsstaterne angiver det sprog, der 

skal have forrang i tilfælde af 

uoverensstemmelser mellem de forskellige 

sprogversioner af disse dokumenter." 

fusion og alle andre relevante dokumenter. 

Medlemsstaterne angiver det sprog, der 

skal have forrang i tilfælde af 

uoverensstemmelser mellem de forskellige 

sprogversioner af disse dokumenter." 

 Følgende afsnit tilføjes: 

 2. Inden ledelses- eller 

administrationsorganet træffer beslutning 

om planen for den grænseoverskridende 

fusion informeres og høres 

repræsentanterne for medarbejderne og 

det europæiske samarbejdsudvalg i det 

selskab, der foretager den 

grænseoverskridende fusion eller, hvis der 

ikke findes sådanne repræsentanter, 

informeres og høres medarbejderne selv 

og de repræsenterede fagforeninger om 

den foreslåede fusion i overensstemmelse 

med artikel 4 i direktiv 2002/14/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  120 

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. en 

 

Ændringsforslag  121 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124 – stk. 3 
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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 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 

samtidig ligeledes til rådighed for det 

europæiske samarbejdsudvalg og 
medarbejderrepræsentanterne i hvert af de 

fusionerende selskaber eller, såfremt der 

ikke findes sådanne repræsentanter, for 

medarbejderne selv og for de 

repræsenterede fagforeninger. 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. en 

 

Ændringsforslag  122 

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 
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Ændringsforslag  123 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124a – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) følgerne af den 

grænseoverskridende fusion for 

beskyttelsen af ansættelsesforholdene 

(b) følgerne af den 

grænseoverskridende fusion for 

beskyttelsen af ansættelsesforhold og 

arbejdstagernes inddragelse samt de 

foranstaltninger, der skal træffes for at 

beskytte dem 

Or. en 

 

Ændringsforslag  124 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124a – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene og placeringen af 

selskabernes forretningssteder 

(c) eventuelle væsentlige ændringer af 

ansættelsesforholdene, herunder gennem 

kollektive overenskomster, og placeringen 

af selskabernes forretningssteder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  125 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 

Direktiv (EU) 2017/1132 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ca) oplysninger om procedurerne for 

information, høring og 

medbestemmelsesret for de ansatte i det 
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selskab, der er resultatet af den 

grænseoverskridende fusion, i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

dette direktiv 

Or. en 

 

Ændringsforslag  126 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124a – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) om de faktorer, der er anført i litra 

a), b) og c), ligeledes vedrører de 

fusionerende selskabers eventuelle 

datterselskaber. 

(d) om de faktorer, der er anført i litra 

a), b) og c), og ca) (nyt) ligeledes vedrører 

de fusionerende selskabers eventuelle 

datterselskaber eller filialer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  127 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 124a – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Rapporten som omhandlet i stk. 1 i 

denne artikel stilles som minimum 

elektronisk til rådighed for 

medarbejderrepræsentanterne i hvert af de 

fusionerende selskaber eller, såfremt der 

ikke findes sådanne repræsentanter, for 

medarbejderne selv senest en måned før 

den i artikel 126 omhandlede 

generalforsamling. Rapporten stilles 

ligeledes til rådighed for 

selskabsdeltagerne i hvert af de 

fusionerende selskaber. 

3. Rapporten som omhandlet i stk. 1 i 

denne artikel stilles som minimum 

elektronisk til rådighed for det europæiske 

samarbejdsudvalg og 

medarbejderrepræsentanterne i hvert af de 

fusionerende selskaber eller, såfremt der 

ikke findes sådanne repræsentanter, for 

medarbejderne selv senest en måned før 

den i artikel 126 omhandlede 

generalforsamling. Rapporten stilles 

ligeledes til rådighed for de 

repræsenterede fagforeninger og 
selskabsdeltagerne i hvert af de 
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fusionerende selskaber. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  128 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 125 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

andet afsnit: 

(11) I artikel 125, stk. 1, foretages 

følgende ændringer: 

 (a) Første afsnit affattes således: 

 1. Der udarbejdes en uafhængig 

ekspertrapport for hvert af de 

fusionerende selskaber med henblik på 

selskabsdeltagerne, idet rapporten dog 

også fremsendes til orientering til 

medarbejderrepræsentanter, og rapporten 

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. 

 (b) Som andet afsnit indsættes: 

"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." 

"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 samt til, om den 

uafhængige sagkyndige eller dennes 

medarbejdere allerede har ydet 

skattemæssig rådgivning til de 

fusionerende selskaber." 

Or. en 
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Ændringsforslag  129 

Forslag til direktiv 

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

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 127 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit: (a) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit: 

"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, der er 

omhandlet i stk. 1. 

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. en 

 

Ændringsforslag  130 

Forslag til direktiv 

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

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 128 – stk. 3 

 

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. 

Medlemsstaterne kan dog træffe 

foranstaltninger i tilfælde af en rimelig 

begrundet reel mistanke om svig, der 

kræver personligt møde for en kompetent 

Medlemsstaterne kan dog træffe 

foranstaltninger i tilfælde af en rimelig 

begrundet mistanke om svig, der kræver 

personligt møde for en kompetent 
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myndighed i den medlemsstat, hvor de 

relevante oplysninger og dokumenter skal 

fremlægges. 

myndighed i den medlemsstat, hvor de 

relevante oplysninger og dokumenter skal 

fremlægges. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  131 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 

Direktiv (EU) 2017/1132 

Artikel 133 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) I artikel 133 foretages følgende 

ændringer: 

(18) Artikel 133 ændres som følger: 

 (-a) Overskriften affattes således: 

Information og høring af medarbejderne 

samt medarbejdernes medbestemmelse 

 (-aa) Som nyt stk. -1 tilføjes: 

 -1. I de tilfælde, hvor ledelses- eller 

administrationsorganerne i de deltagende 

selskaber udarbejder en plan for en 

fusion, skal de så hurtigt som muligt efter 

offentliggørelsen af fusionsplanen tage de 

nødvendige skridt, herunder give 

oplysninger om identiteten af de 

deltagende selskaber, berørte 

datterselskaber eller forretningssteder og 

antallet af ansatte, til at indlede 

forhandlinger med selskabets 

repræsentanter om nærmere regler for 

arbejdstagernes inddragelse i det eller de 

selskaber, der er resultatet af fusionen.  

 (-ab) I stk. 2 foretages følgende 

ændringer: 

 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 
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planen for den grænseoverskridende 

fusion som omhandlet i artikel 123, har et 

gennemsnitligt antal medarbejdere 

svarende til to tredjedele af den tærskel, 

der er fastsat i lovgivningen i 

oprindelsesmedlemsstaten, som udløser og 

er omfattet af regler om 

medarbejdermedbestemmelse i henhold til 

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,  

 (-ac) I stk. 3, litra a), foretages følgende 

ændringer:  

 (a) artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 2, litra 

a), nr. i), artikel 3, stk. 2, litra b), artikel 3, 

stk. 3, artikel 3, stk. 4, første afsnit, første 

led, artikel 3, stk. 4, andet afsnit, artikel 3, 

stk. 5, artikel 3, stk. 6, tredje afsnit, og 

artikel 3, stk. 7 

 (-ad) I stk. 3, litra b), foretages følgende 

ændringer:  

 (b) artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, litra 

a), g) og h), og artikel 4, stk. 3 og 4 

 (-ae) Stk. 3, litra e), affattes således: 

 (e) artikel 7, stk. 1, første afsnit 

 (-af)  I stk. 3, litra f), foretages følgende 

ændringer:  

 (f) artikel 8, 9, 10 og 12 

 (-ag) I stk. 3, litra h), foretages følgende 

ændringer:  

 (h) Bilag 

 (-ah)  Stk. 4 affattes således:  

 Ved anvendelsen af de i stk. 3 

omhandlede principper og 

fremgangsmåder sikrer medlemsstaterne, 

at de regler for medbestemmelse, der 

fandt anvendelse forud for den 

grænseoverskridende fusion, fortsat 

finder anvendelse indtil datoen for 

anvendelsen af efterfølgende aftalte regler 

eller, hvis der ikke er indgået en aftale, 

indtil anvendelsen af de almindelige 
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regler i overensstemmelse med del 3, litra 

a), i bilaget. 

(a) Stk. 7 affattes således: (a) Stk. 7 affattes således: 

"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 ti år efter den 

grænseoverskridende omdannelse, ved at 

lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 

1-6, finde tilsvarende anvendelse." 

(b) Som stk. 8 tilføjes: (b) Som stk. 8 tilføjes: 

"8. Et selskab informerer arbejdstagerne 

om, hvorvidt det vælger at anvende 

referencebestemmelserne for 

medbestemmelse som omhandlet i stk. 3, 

litra h), eller om det indleder forhandlinger 

i det særlige forhandlingsorgan. I 

sidstnævnte tilfælde informerer selskabet 

arbejdstagerne om resultatet af 

forhandlingerne uden unødig forsinkelse." 

"8. Et selskab informerer arbejdstagerne 

om, hvorvidt det vælger at anvende 

referencebestemmelserne for 

medbestemmelse som omhandlet i stk. 3, 

litra h), eller om det indleder forhandlinger 

i det særlige forhandlingsorgan. I 

sidstnævnte tilfælde informerer selskabet 

arbejdstagerne om resultatet af 

forhandlingerne uden unødig forsinkelse." 

 (ba) Som stk. 9 indsættes: 

 9. Medlemsstaterne sørger for passende 

foranstaltninger i tilfælde af, at det 

selskab, der er resultatet af den 

grænseoverskridende fusion, ikke 

overholder bestemmelserne i denne 

artikel. De sørger navnlig for, at der 

findes passende administrative eller 

retslige procedurer til at sikre, at de 

forpligtelser, der følger af denne artikel, 

kan håndhæves.. 

 (bb) Som stk. 10 indsættes: 

 (10) Medlemsstaterne skal også fastsætte 

passende sanktioner i tilfælde af, at det 

selskab, der er resultatet af den 

grænseoverskridende fusion, overtræder 

denne artikel. Disse sanktioner skal være 

effektive, stå i rimeligt forhold til 

overtrædelsen og have afskrækkende 

virkning.  
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 (bc) Som stk. 11 indsættes:  

 Så snart der overskrides en tærskel i 

oprindelsesmedlemsstaten som følge af 

anvendeligheden af artikel 86l, stk. 3, i det 

første tilfælde, der henvises til i stk. 2, skal 

der indledes forhandlinger i henhold til de 

følgende bestemmelser i denne artikel. I 

modsætning til artikel 86l, stk. 5, henviser 

de almindelige regler til det niveau for 

medbestemmelse, der ville være retligt 

fastsat for selskabet i oprindelseslandet 

over tærsklen, hvis selskabet ikke havde 

gennemgået den grænseoverskridende 

fusion.  

 __________________ 

 1a Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. 

oktober 2001 om fastsættelse af 

supplerende bestemmelser til statut for det 

europæiske selskab (SE) for så vidt angår 

medarbejderindflydelse (EFT L 294 af 

10.11.2001, s. 22-32). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  132 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv (EU) 2017/1132 

KAPITEL IV 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) I afsnit II tilføjes følgende kapitel 

IV:  

udgår 

"KAPITEL IV   

[...]”  

Or. en 
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Ændringsforslag  133 

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 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 og 

fusioner, deres varighed og de dermed 

forbundne omkostninger. 

Or. en 
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 BEGRUNDELSE 

Baggrunden for direktivforslaget  

Kommissionens forslag til ændring af direktivet for så vidt angår grænseoverskridende 

omdannelser, fusioner og spaltninger blev offentliggjort i slutningen af april 2018. Det blev 

fremlagt sammen med forslag til ændring af direktiv for så vidt angår brugen af digitale 

værktøjer og processer i selskabsretten, som den "Mobilitetspakke for selskabsret", man har 

ventet på siden 2017, om ændring af direktiv (EU) 2007/1132 om visse aspekter af 

selskabsret. Initiativerne til revision af fusionsdirektivet med henblik på at muliggøre 

grænseoverskridende spaltninger og overveje regler for overdragelse af et selskabs 

vedtægtsmæssige hjemsted blev taget op i Kommissionens handlingsplan fra 2012 med titlen 

"Handlingsplan: Selskabsret og corporate governance i EU – en tidssvarende lovramme for 

mere engagerede aktionærer og bæredygtige virksomheder"1. Da visse aspekter af 

selskabsretten blev kodificeret og konsolideret i 2017 ved direktiv (EU) 2017/1132, indfører 

forslaget et nyt kapitel om grænseoverskridende omdannelser, ændrer kapitlet om 

grænseoverskridende fusioner og indeholder et nyt kapitel om grænseoverskridende 

spaltninger. Mens foranstaltningerne til grænseoverskridende fusioner og spaltninger allerede 

var forudset i Kommissionens arbejdsprogram for 20172, har EU-Domstolens afgørelse i 

Polonbud-Wyonastwo-sagen (sag C-106/16), gjort det nødvendigt at genoverveje og tilpasse 

selskabsretspakken, så den kommer til at omfatte lovgivning om grænseoverskridende 

omdannelser. Den seneste retspraksis har fastslået, at etableringsfriheden også omfatter retten 

til gennemføre en grænseoverskridende omdannelse til en anden national selskabsform i en 

anden medlemsstat. Europa-Parlamentet har tidligere flere gange opfordret til at foreslå et 

direktiv om flytning af et selskabs hjemsted.3  

EU-Domstolens retspraksis  

I 30 år har EU-Domstolen ved sin retspraksis om selskabernes mobilitet fastslået, hvorvidt og 

i hvilket omfang selskabers grænseoverskridende aktiviteter er omfattet af etableringsfriheden 

(artikel 49 og 54 i TEUF). Med de banebrydende domme i sagerne Daily Mail og General 

Trust plc (sag C-81/87), efterfulgt af Centros (sag C-212/91), Überseering (sag C-208/00), 

Inspire Art (sag C-167/01), Cadbury Schweppes (sag C-196/04), Sevic (sag C-411/03), 

Cartesio (sag C-201/06), VALE (C-210/06), National Grid Indus (C-371/10), har EU-

domstolen i mangel af en harmonisering af gældende lov og enhver anden afledt ret, der 

fastlægger regler for grænseoverskridende aktiviteter, fortolket etableringsfriheden. Den 

omfattende fortolkning førte til det resultat, at selskaber har ret til at flytte til en anden 

medlemsstat ved at registrere firmaet (brevkasse) i en anden medlemsstat, selv om de ikke har 

økonomisk aktivitet i denne medlemsstat og kun gør det for at nyde godt af gunstigere 

lovgivning. 

                                                 
1 COM(2012)0740. 
2 COM(2016)0710.  
3 Lehne-betænkninger med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers 

vedtægtsmæssige hjemsted (2008/2196(INL)). Regner-betænkningen med henstillinger til Kommissionen om 

fjortende selskabsretsdirektiv om grænseoverskridende flytning af selskabers hjemsted (2011/2046(INI)). 
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Behovet for at fastsætte klare regler for selskabers grænseoverskridende 

aktiviteter/selskabers flytning 

Selskaber står over for vanskeligheder, når de udøver deres rettigheder i henhold til 

etableringsfriheden. Hvad angår selskabers mobilitet, har manglen på lovgivning, klare 

processer og en passende beskyttelse af de berørte parter i årtier skabt retlig usikkerhed i 

årtier, EU-lovgiverne har været inaktive, og i stedet har EF-Domstolen tidligere truffet 

afgørelse. 

Harmoniseringsniveauet for selskabsretten i Europa har generelt været lav. Medlemsstaterne 

følger deres egen nationale selskabsretlige tilgang, og de involverede medlemsstater har ikke 

hensigtsmæssige værktøjer til at kontrollere og evaluere en grænseoverskridende virksomhed 

eller beskytte de vigtigste interessegruppers interesser i deres nationale ret, når det gælder 

virksomhedernes grænseoverskridende mobilitet. På grund af den grænseoverskridende 

karakter er det nødvendigt, at selskabers ret til at flytte til udlandet ledsages af stærke 

garantier for og beskyttelse af interessenter.  

De seneste års skatteskandaler, fra Swiss Leaks og Lux Leaks til afsløringerne med Panama-

papirerne, Bahamas Leaks og Paradise Papers, har vist, hvordan selskaber skaber 

grænseoverskridende aktiviteter og "rekonstruktionsforanstaltninger", herunder kunstige 

arrangementer, for at undgå eller omgå den nationale skattelovgivning. Oprettelsen af 

kunstige arrangementer, de såkaldte "postkasseselskaber", "skuffeselskaber" eller 

"dækfirmaer" skal forhindres. Postkasseselskaber er kunstige konstruktioner inden for 

selskabsretten, og det er derfor det rette og bedst egnede område til at bekæmpe at deres 

stiftelse. De er oprettet ved registrering i en medlemsstat, mens selskabet driver sin 

virksomhed i andre medlemsstater, med det formål at undgå nationale skattelove, sociale 

sikringsbidrag, kollektive overenskomster, regler for medarbejderdeltagelse eller andre 

berørte nationale lovgivninger. Inden for visse sektorer, f.eks. vejtransportsektoren, bruges 

postkasseselskaber med ingen eller meget begrænset økonomisk aktivitet i etableringslandet 

hyppigt med det hovedformål at sende arbejdstagere til udlandet, idet de undertiden i strid 

med sandheden betegnes som "udstationerede".  

Hvis det vedtægtsmæssige hjemsted er registreret i en anden medlemsstat, ændres ikke kun 

selskabets nationalitet, men også de love og vedtægter, der skal finde anvendelse på selskabet. 

Omstrukturering og flytning af selskaber har en enorm betydning for arbejdstagernes 

rettigheder, deres jobsituation og kontraktlige rettigheder. Deres eksistensgrundlag afhænger 

af deres job, som bringes i fare, når selskaber omstrukturerer og flytter deres virksomhed. 

Arbejdstagerne er de mest værdibeskyttende interessenter. De har en reel interesse i selskabets 

bæredygtighed og succes på lang sigt, da deres job afhænger af selskabets succes. I lyset af 

den europæiske søjle for sociale rettigheder skal lovgivningen opretholde og styrke 

arbejdstagernes vilkår og beskyttelse.  

Det er op til Europa-Parlamentet og Rådet at handle nu og fastsætte klare procedurer og 

bindende regler for selskabers grænseoverskridende aktiviteter med stærke garantier for alle 

interessenter og beskyttelse af arbejdstagerne og deres rettigheder.  

De vigtigste punkter i det foreslåede direktiv: 

Det foreslåede direktiv supplerer det fragmenterede billede af grænseoverskridende mobilitet 

inden for det indre marked. Kommissionen foreslog to nye kapitler om grænseoverskridende 
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selskabsmobilitet, som samtidig sikrer de berørte interessenter, dvs. arbejdstagere, kreditorer 

og mindretalsaktionærer, en beskyttelse. Begge involverede medlemsstater (oprindelses- og 

bestemmelsesmedlemsstaten) er involveret i den grænseoverskridende virksomhed. Selv om 

oprindelsesmedlemsstaten skal udstede en attest forud for omdannelsen eller en attest forud 

for spaltningen med henblik på at undersøge grænseoverskridende virksomhed, har 

bestemmelsesmedlemsstaten beføjelse til at kontrollere lovligheden af den 

grænseoverskridende virksomhed for så vidt angår den del af proceduren, der er omfattet af 

dens nationale lovgivning. 

Omdannelser 

I forlængelse af dommen i Polonbud-Wyonastwo-sagen (sag C-106/16) omfatter forslaget et 

nyt kapitel om grænseoverskridende omdannelser, der indfører proceduren for selskabers 

grænseoverskridende omdannelse til en anden selskabsretlig form i denne medlemsstat. Nye 

regler giver selskaberne mulighed for at flytte deres hjemsted fra oprindelsesmedlemsstaten til 

en anden medlemsstat (bestemmelsesmedlemsstaten) i EU uden at miste deres status som 

juridisk person, bevare deres kontrakter og udøve deres etableringsfrihed til at flytte inden for 

det indre marked. Omdannelsesproceduren ledsages af garantier for medlemsstaterne for at 

beskytte de offentlige interesser, der omfatter beskyttelse af arbejdstagere, kreditorer og 

mindretalsaktionærer.  

Fusioner 

Kapitlet om grænseoverskridende fusioner revideres og ajourføres for at sikre de samme 

garantier for kreditorer og minoritetsaktionærer, der er fastsat ved omdannelser og 

spaltninger. I modsætning til grænseoverskridende omdannelser og spaltninger er 

arbejdstagernes medbestemmelsesret ikke berørt, hvilket indebærer, at de er på et lavere end 

for omdannelser og spaltninger.  

Spaltninger 

Der foreslås et nyt kapitel for grænseoverskridende spaltninger, der omfatter proceduren for 

grænseoverskridende spaltninger af selskaber, der ønsker at spaltes i to eller flere nye 

selskaber. Andre spaltninger er ikke omfattet. Ifølge forslaget vil interessenterne i det selskab, 

der spaltes, have de samme rettigheder og den samme beskyttelse, som der er fastsat ved 

omdannelser.  

Ordførerens vigtigste ændringer: 

Undgå kunstige arrangementer, de såkaldte "postkasseselskaber" 

Den mest effektive og bæredygtige måde at undgå kunstige arrangementer er at kræve reel 

økonomisk aktivitet på selskabets registreringssted. Ordføreren indfører derfor et krav om reel 

økonomisk aktivitet i den medlemsstat, som selskabet flytter til. Endvidere behandlede EU-

Domstolen i Cadbury Schweppes-sagen (sag C-196/04), at etableringsfriheden kræver en 

stabil og vedvarende deltagelse i det økonomiske liv i en anden medlemsstat end 

oprindelsesstaten. Et selskab kan derfor ikke påberåbe sig etableringsfriheden i en anden 

medlemsstat alene med det formål at drage fordel af en mere fordelagtig lovgivning, 

medmindre hensigten med etableringen i den anden medlemsstat er at udøve en reel 

økonomisk virksomhed der. Ifølge EF-Domstolen er en begrænsning af etableringsfriheden 

derfor mulig i tilfælde af en datterselskab, som er et postkasseselskab eller et dækfirma. Dette 

direktiv skal forhindre enhver "Delawareeffekt" og systemarbitrage inden for Unionen. 

Selskabers mobilitet bør ikke føre til forumshopping fra selskabernes side, eftersom 
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virkningerne potentielt skaber spændinger mellem medlemsstaterne. Medmindre der ikke er 

enighed om det egentlige sæde, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted og hovedsædet skal være 

på samme sted, er ordfører af den opfattelse, at et krav om reel økonomisk aktivitet i 

bestemmelsesmedlemsstaten kan forhindre, at der oprettes et postkasseselskab gennem en 

grænseoverskridende virksomhed.  

Styrkelse af deltagelsen af medarbejderne 

For at beskytte medarbejdernes interesser, især arbejdstagerrepræsentation på 

bestyrelsesniveau, der i forskellige former findes i national lovgivning i 17 medlemsstater, 

foreslår ordføreren en stærkere beskyttelse af information, høring og medbestemmelsesret for 

de ansatte og supplerer de korrekte referencer på grundlag af direktiv (EF) 2157/200 og 

direktiv (EF) 2002/14 og andre direktiver. Et selskabs grænseoverskridende virksomhed bør 

ikke føre til tab af erhvervede rettigheder for arbejdstagere i Europa.  

Forenkling af proceduren og lavere udgifter for selskaber 

Af hensyn til selskabernes økonomiske interesser skal procedurerne for omdannelse og fusion 

være klare og enkle. Den kompetente nationale myndighed er ansvarlig for at træffe afgørelse 

om grænseoverskridende virksomhed. Medlemsstaten kan efter eget skøn indhente flere 

oplysninger og høre en uafhængig ekspert. Kravet om, at dette skal gøres i alle tilfælde, ville 

overfylde direktivet med regler, og ordføreren sletter derfor kravet om, at medlemsstaten skal 

høre en uafhængig ekspert, når den foretager en tilbundsgående undersøgelse, og styrker 

informationsstrømmen mellem de nationale myndigheder.  

Ingen merværdi for spaltninger 

Forslaget finder kun anvendelse på en lille andel af de grænseoverskridende spaltninger 

Ordførende foreslår derfor, at kapitlet om grænseoverskridende spaltninger slettes. I mangel 

af regler om grænseoverskridende flytning af et selskabs hjemsted har selskaber anvendt 

nationale spaltninger kombineret med en grænseoverskridende fusion. Da der skal skabes 

klare regler for grænseoverskridende omdannelser, er merværdien for et særskilt kapitel for 

spaltninger ikke godtgjort. 

Præcisering af begreber og definitioner 

For at fastsætte lovbestemte regler og skabe en klar procedure for alle grænseoverskridende 

omdannelser og fusioner i Europa præciserer ordføreren begreber og supplerer de relevante 

definitioner. 

 


