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KORT BEGRUNDELSE

Pakken om selskabsret, der omfatter nærværende forslag til direktiv om grænseoverskridende 
omdannelser, fusioner og spaltninger, er et velkomment skridt i retning af klare regler for 
virksomheder, der ønsker at bevæge sig inden for det indre marked. 

På nuværende tidspunkt varierer lovgivningen på tværs af medlemsstaterne, hvilket bidrager 
til retlig usikkerhed og afskrækker virksomhederne fra at engagere sig i grænseoverskridende 
transaktioner. For at bekæmpe dette er det vigtigt at sikre en ensartet lovgivning i alle 
medlemsstater, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende fusioner. 

Ordføreren mener, at disse regler bør være enkle, ensartede, klare og let tilgængelige med 
henblik på at fremme mobiliteten, samtidig med at virksomhedernes interessenter beskyttes, 
herunder arbejdstagernes rettigheder. Regler, der er uklare eller vanskelige at håndhæve, vil 
sandsynligvis medføre, at medlemsstaterne fortolker reglerne på forskellig vis, samt mindske 
effektiviteten af deres håndhævelse og dermed øge risikoen for fragmentering af det indre 
marked. Endvidere er det sværere at sikre en effektiv håndhævelse af regler, der er uklare, og 
de bidrager ikke til en bedre beskyttelse af arbejdstagerne.

Der er behov for beskyttelse af virksomhedernes interessenter, herunder medarbejderne, samt 
for foranstaltninger til bekæmpelse af etablering af postkasseselskaber i hele det indre 
marked. En sådan beskyttelse skal imidlertid være rimelig og forholdsmæssig og må ikke 
have en afskrækkende virkning, som forhindrer den ærlige iværksætter i at udvide sin 
virksomhed på tværs af grænserne.

Proceduren for grænseoverskridende omdannelser er yderst kompleks og langvarig for både 
de involverede virksomheder og de relevante myndigheder. Hertil kommer, at der også er 
problemer vedrørende følsomme forretningsoplysninger, uforudsigelighed og retssikkerhed, 
som der skal tages hensyn til. 

Ordføreren glæder sig over og støtter specifikke foranstaltninger, der er indeholdt i forslaget, 
som sikrer, at medlemsstaterne i forbindelse med omdannelser kan kræve eller foretage en 
vurdering af selskabets gæld, hvis der er en stærk mistanke om, at en virksomhed bevidst 
forsøger at undgå eller overtræde en bestemt lov (postkasseselskaber). I den forbindelse 
forhindrer ordførerens forslag, at virksomhederne bliver sat i en situation, hvor de skal bevise, 
at de ikke forsøger at omgå eller misbruge gældende lovgivning.  I stedet indeholder forslaget 
krav om, at den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten ikke skal tillade den 
grænseoverskridende omdannelse, hvis den fastslår, at det pågældende selskab forsøger at 
misbruge eller bevidst omgå gældende lovgivning. 

Ordføreren har også foreslået, at Kommissionen udarbejder fælles retningslinjer for 
medlemsstaterne, som kan hjælpe de kompetente myndigheder med at vurdere de situationer, 
hvor der kan være behov for en mere dybdegående analyse af virksomhedens aktiviteter. 

For så vidt angår ledelsesrapporter og rapporter i forbindelse med grænseoverskridende 
omdannelser, fusioner og spaltninger, anbefaler ordføreren at forenkle reglerne for 
inddragelse af medarbejderne og understreger, at det foreslåede direktiv ikke bør medføre 
yderligere administrative byrder for virksomhederne. Ordføreren har i den henseende bragt
dette forslag i overensstemmelse med den eksisterende, velfungerende EU-lovgivning om 
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information og høring, navnlig direktiv 2002/14 om en overordnet ramme for information og 
høring af arbejdstagerne, direktiv 2001/23/EF om overførsel af virksomheder og direktiv 
2009/38/EF om europæiske samarbejdsudvalg. 

For så vidt angår medarbejdernes deltagelse har ordføreren endvidere forsøgt at bringe dette 
forslag i overensstemmelse med den eksisterende lovgivning om fusioner (direktiv 
2017/1132) for dermed at sikre, at der gælder de samme regler i forbindelse med omdannelser 
og spaltninger. Dette for at undgå at skabe nye, komplicerede regler for virksomhederne. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Selskaber spiller en afgørende 
rolle med hensyn til at skabe økonomisk 
vækst og beskæftigelse og tiltrække 
investeringer i EU. De bidrager til at 
skabe øget økonomisk og social værdi for 
samfundet som helhed. De bør være i 
stand til at drage fordel af de muligheder, 
som det indre marked kan tilbyde dem for 
bedre at kunne opnå deres potentiale samt 
udvikle sig og vokse på tværs af 
landegrænser. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 
2005 om grænseoverskridende fusioner af 
selskaber med begrænset ansvar har haft 
stor betydning for grænseoverskridende 
fusioner mellem medlemsstater ved at 
opstille en fælles generel ramme for 
fusioner med forenklede procedurer, der 
medfører lave omkostninger og kortere 
tidsrammer. Disse fordele bør ligeledes 
overføres til området for 
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grænseoverskridende omdannelser og 
spaltninger.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Fastlæggelsen af definitionen af 
den tilknytning, der afgør, hvilken national 
ret der finder anvendelse på et selskab, 
henhører i mangel af en samordning af EU-
retten i overensstemmelse med artikel 54 i 
TEUF under hver medlemsstats 
kompetence. Artikel 54 i TEUF ligestiller 
et selskabs vedtægtsmæssige hjemsted, 
hovedkontor og hovedvirksomhed som 
værende en sådan tilknytning. Det fastslås 
i retspraksis42, at hvis den nye 
etableringsmedlemsstat, dvs. 
bestemmelsesmedlemsstaten, kun stiller 
krav om flytning af det vedtægtsmæssige 
hjemsted som tilknytningskriterium for 
oprettelsen af et selskab under dens 
nationale lovgivning, udelukker den 
omstændighed, at det kun er det 
vedtægtsmæssige hjemsted (og ikke 
hovedkontoret eller hovedvirksomheden) 
der flyttes, derfor ikke som sådan 
anvendelsen af etableringsfriheden i 
henhold til artikel 49 i TEUF. Valget af 
en bestemt selskabsform i forbindelse med 
grænseoverskridende fusioner, 
omdannelser eller spaltninger eller valget 
af en etableringsmedlemsstat er uløseligt 
forbundet med udøvelsen af 
etableringsfriheden, der er garanteret ved 
traktaten som en del af det indre marked.

(3) Fastlæggelsen af definitionen af 
den tilknytning, der afgør, hvilken national 
ret der finder anvendelse på et selskab, 
henhører i mangel af en samordning af EU-
retten i overensstemmelse med artikel 54 i 
TEUF under hver medlemsstats 
kompetence.

__________________ __________________

42 Domstolens dom af 25. oktober 2017, 
Polbud — Wykonawstwo, C-106/16, 
ECLI:EU:C:2017:804, præmis 29.
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Ændringsforslag 3

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
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.

(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. I mangel af 
lige vilkår i form af sammenhængende 
sociale og skattemæssige regler gik denne 
udvikling samtidig hånd i hånd med 
udbredelsen af skuffeselskaber og 
misbrug af praksisser i form af kunstige 
arrangementer og omgåelse af 
forpligtelser i relation til skat og sociale 
sikringsordninger samt underminering af
arbejdstagernes rettigheder. Målet om et 
indre marked uden indre grænser for 
selskaber skal bringes i overensstemmelse 
med andre mål for europæisk integration 
såsom social beskyttelse for alle, 
beskyttelsen af arbejdstageres rettigheder, 
beskyttelsen af kreditorer og beskyttelsen 
af aktionærer samt bekæmpelse af angreb 
mod Unionens finansielle interesser via 
f.eks. hvidvaskning af penge og 
skatteunddragelse. I mangel af 
harmoniserede regler, navnlig for 
grænseoverskridende omdannelser, har 
medlemsstaterne udviklet en række vidt 
forskellige juridiske bestemmelser og en 
vidt forskellig administrativ praksis. Selv 
om selskaberne allerede kan fusionere på 
tværs af grænserne, støder de derfor på en 
række retlige og praktiske problemer, når 
de ønsker at foretage en 
grænseoverskridende omdannelse. I den 
nationale lovgivning i mange 
medlemsstater er der desuden fastsat en 
procedure for interne omdannelser, men 
ikke en tilsvarende procedure for 
grænseoverskridende omdannelser.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt at 
indføre proceduremæssige og materielle 
regler om grænseoverskridende 
omdannelser, hvilket vil bidrage til at 
fjerne hindringerne for etableringsfriheden 
og samtidig sikre en passende og 
forholdsmæssig beskyttelse af interessenter 
såsom arbejdstagere, kreditorer og 
mindretalsaktionærer.

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt at 
indføre proceduremæssige og materielle 
regler om grænseoverskridende 
omdannelser, hvilket vil bidrage til at 
fjerne hindringerne for etableringsfriheden 
og samtidig sikre en passende og 
forholdsmæssig beskyttelse af interessenter 
såsom kreditorer og mindretalsaktionærer 
og, i særdeleshed, arbejdstagere.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det er nødvendigt, at begrebet 
"høring" defineres under hensyntagen til, 
at formålet med udtalelsen er, at den kan 
inddrages i beslutningsprocessen, hvilket 
forudsætter, at høringen sker på et 
passende tidspunkt, på en passende måde 
og har et passende indhold.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Dette direktiv fastsætter de 
minimumskrav, der finder anvendelse i 
alle medlemsstaterne, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for og 
opfordres til at tilbyde arbejdstagerne 
endnu gunstigere beskyttelse.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Retten til at omdanne et 
eksisterende selskab oprettet i en 
medlemsstat til et selskab, der er reguleret 
af en anden medlemsstat, kan i visse 
tilfælde misbruges, f.eks. til at omgå 
arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 
skattemæssige forpligtelser, kreditorers og 
mindretalsaktionærers rettigheder eller 
regler om arbejdstagernes 
medbestemmelse. Som et generelt princip i 
EU-retten skal medlemsstaterne for at 
bekæmpe dette misbrug sikre, at 
selskaberne ikke benytter proceduren for 
grænseoverskridende omdannelse til at 
skabe kunstige arrangementer, som har til 
formål at opnå uberettigede skattefordele 
eller foretage et uretmæssigt indgreb i 
arbejdstagernes, kreditorernes eller 
selskabsdeltagernes juridiske eller 
kontraktmæssige rettigheder. For så vidt 
som det udgør en undtagelse fra en 
grundlæggende frihedsrettighed, skal 
bekæmpelsen af misbrug fortolkes strengt 
og være baseret på en individuel vurdering 
af alle relevante omstændigheder. Der bør 
fastlægges en proceduremæssig og materiel 
ramme for medlemsstaternes 
skønsmargen, der giver dem mulighed for 
at anvende forskellige tilgange, hvor der 
samtidig stilles krav om strømlining af de 
nationale myndigheders foranstaltninger til 
bekæmpelse af misbrug i 
overensstemmelse med EU-retten.

(7) Retten til at fusionere, spalte eller
omdanne et eksisterende selskab oprettet i 
en medlemsstat til et selskab, der er 
reguleret af en anden medlemsstat, bør 
aldrig misbruges, f.eks. til at omgå 
arbejdsstandarder, sociale sikringsydelser, 
skattemæssige forpligtelser, kreditorers og 
mindretalsaktionærers rettigheder eller 
regler om arbejdstagernes 
medbestemmelse, da dette er tilfældet for 
f.eks. skuffeselskaber. Som et generelt 
princip i EU-retten skal medlemsstaterne 
for at bekæmpe dette misbrug sikre, at 
selskaberne ikke benytter proceduren for 
grænseoverskridende omdannelse, fusion 
eller spaltning til at skabe kunstige 
arrangementer, som helt eller delvist har til 
formål at opnå skattefordele eller fordele i 
form af social sikring eller foretage et 
indgreb i arbejdstagernes, kreditorernes 
eller selskabsdeltagernes juridiske eller 
kontraktmæssige rettigheder. Bekæmpelsen 
af misbrug skal være baseret på en 
individuel vurdering af alle relevante 
omstændigheder. Der bør fastlægges en 
fælles proceduremæssig og materiel 
ramme, som fastsætter krav om 
strømlining af de nationale myndigheders 
foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug 
i overensstemmelse med EU-retten samt 
beskriver, hvor dette er absolut 
nødvendigt, den skønsmargen, som 
medlemsstaterne har.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 10
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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 
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 og modtage oplysningerne i 
behørig tid, således at de kan fremsætte 
bemærkninger til den påtænkte 
omdannelse.

Ændringsforslag 9

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 

(12) Med henblik på at informere 
arbejdstagerne bør der i denne rapport 
også redegøres for følgerne af den 
grænseoverskridende omdannelse for 
arbejdstagerne og/eller deres 
repræsentanter. For at undgå 
dobbeltarbejde kan selskaberne beslutte at 
kombinere denne rapport med rapporten 
rettet mod selskabsdeltagerne. Rapporten
bør navnlig redegøre for følgerne af den 
påtænkte grænseoverskridende omdannelse 
for beskyttelsen af medarbejdernes job, for 
eventuelle væsentlige ændringer af 
ansættelsesforholdene, anvendelsen af 
kollektive overenskomster og placeringen 
af selskabernes centrale administration 
eller forretningssteder og for, hvordan de 
enkelte faktorer vedrører selskabets 
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rapporten bør ikke berøre de gældende 
informations- og høringsprocedurer, der er 
indført på nationalt plan i forbindelse med 
gennemførelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/14/EF43 eller Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF44.

eventuelle datterselskaber. Kravet om visse 
specifikke oplysninger bør imidlertid ikke 
gælde, hvis alle medarbejderne i selskabet 
er ansat i administrationsorganet, og bør 
leveres rettidigt. Forelæggelsen af 
rapporten bør ikke skabe unødvendige 
administrative krav eller gentagelse af 
eksisterende krav og bør ikke berøre de 
gældende informations- og 
høringsprocedurer, der er indført på 
nationalt plan i forbindelse med 
gennemførelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/14/EF43 eller Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF44.

__________________ __________________

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF af 11. marts 2002 om 
indførelse af en generel ramme for 
information og høring af arbejdstagerne i 
Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 
23.3.2002, s. 29).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/14/EF af 11. marts 2002 om 
indførelse af en generel ramme for 
information og høring af arbejdstagerne i 
Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 
23.3.2002, s. 29).

44 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse 
af europæiske samarbejdsudvalg eller en 
procedure i fællesskabsvirksomheder og 
fællesskabskoncerner med henblik på at 
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).

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Etableringsfriheden og 
udviklingen af det indre marked er ikke 
enkeltstående principper eller 
målsætninger for Unionen. Disse bør, 
navnlig i sammenhæng med dette direktiv, 
altid afbalanceres i forhold til Unionens 
principper og målsætninger for så vidt 
angår sociale fremskridt, fremme af et 
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højt beskæftigelsesniveau og sikring af 
tilstrækkelig social beskyttelse, der er 
indarbejdet i artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union og artikel 9 i TEUF. 
Det er derfor klart, at udviklingen af det 
indre marked bør bidrage til social 
samhørighed og opadgående social 
konvergens og bør ikke bremse 
konkurrencen mellem sociale systemer 
ved at lægge pres på disse systemer for at 
sænke deres standarder.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Unionens politik bør også bidrage 
til at fremme og styrke den sociale dialog i 
overensstemmelse med artikel 151 i 
TEUF. Det er derfor også formålet med 
dette direktiv at sikre arbejdstagernes ret 
til information, høring og 
medbestemmelse samt sikre, at et selskabs 
grænseoverskridende mobilitet aldrig kan 
føre til indskrænkning af disse 
rettigheder. Sikring af arbejdstagernes ret 
til information, høring og 
medbestemmelse er afgørende for, at alle
sådanne handlinger lykkes.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Etableringsfriheden bør heller 
ikke på nogen måde undergrave 
principperne om bekæmpelse af svig og 
andre ulovlige aktiviteter, der skader 
Unionens finansielle interesser, som 
omhandlet i artikel 310 i TEUF.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12d) Der er behov for at sikre 
ensartethed for virksomheder og 
arbejdstagere med henblik på at undgå 
overlapning med eksisterende EU-
lovgivning. Direktiv 2002/14/EF, direktiv 
2001/23/EF1a og direktiv 2009/38/EF 
indeholder allerede krav om information 
og høring af arbejdstagere, som finder 
anvendelse i tilfælde af 
grænseoverskridende omdannelser, 
fusioner og spaltninger. Det er vigtigt, at 
dette direktiv supplerer disse eksisterende 
direktiver med henblik på at undgå 
unødvendige administrative byrder ved at 
undergrave de eksisterende bestemmelser 
om arbejdstagernes ret til information, 
høring og medbestemmelse.

__________________

1a Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder 
eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 
16).

Ændringsforslag 14

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 

(13) For at vurdere nøjagtigheden af 
oplysningerne i omdannelsesplanen og i 
rapporterne til selskabsdeltagerne og 
medarbejderne og for at tilvejebringe 
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faktuelle elementer, der er nødvendige for 
at vurdere, om den påtænkte omdannelse 
udgør et kunstigt arrangement, bør der 
stilles krav om udarbejdelse af en 
uafhængig ekspertrapport for at vurdere 
den påtænkte grænseoverskridende 
omdannelse. For at sikre den sagkyndiges 
uafhængighed bør den sagkyndige udpeges 
af den kompetente myndighed på 
selskabets anmodning. I denne forbindelse 
bør den sagkyndiges rapport indeholde alle 
relevante oplysninger, således at den 
kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten kan træffe en 
kvalificeret beslutning om, hvorvidt den 
skal udstede attesten forud for 
omdannelsen. Den sagkyndige bør således 
have ret til at få adgang til alle relevante 
selskabsoplysninger og dokumenter og til 
at foretage enhver nødvendig kontrol for at 
indsamle hele den nødvendige 
dokumentation. Den sagkyndige bør 
anvende oplysninger, navnlig om 
nettoomsætning og resultat, antal 
medarbejdere og balancens 
sammensætning, der indsamles af selskabet 
med henblik på udarbejdelsen af 
regnskaber i overensstemmelse med EU-
retten og lovgivningen i medlemsstaterne. 
For at beskytte fortrolige oplysninger, 
herunder selskabets 
forretningshemmeligheder, bør sådanne 
oplysninger imidlertid ikke indgå i den 
sagkyndiges endelige rapport, der vil blive 
offentliggjort.

faktuelle elementer, der er nødvendige for 
at vurdere, om den påtænkte omdannelse 
udgør et kunstigt arrangement, bør der 
stilles krav om udarbejdelse af en 
uafhængig ekspertrapport for at vurdere 
den påtænkte grænseoverskridende 
omdannelse. For at sikre den sagkyndiges 
uafhængighed bør den sagkyndige udpeges 
af den kompetente myndighed på 
selskabets anmodning. Udnævnelsen af de 
uafhængige sagkyndige bør ske på 
grundlag af objektive kriterier for at sikre 
deres uafhængighed. 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.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med henblik på at undgå 
uforholdsmæssigt store omkostninger og 

udgår
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byrder for mindre virksomheder, der 
foretager grænseoverskridende 
omdannelser, bør mikrovirksomheder og 
små virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF
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.

__________________

45 Kommissionens henstilling 
2003/361/EF af 6.5.2003 om definitionen 
af mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 
20.5.2003, s. 36).

Ændringsforslag 16

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.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) De store forskelle i regler og 
praksis blandt medlemsstaterne med 
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hensyn til måden, hvorpå 
medarbejderrepræsentanterne inddrages i 
selskabernes beslutningstagning, bør 
respekteres og anerkendes.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) De nationale og tværnationale 
informations- og høringsprocedurer bør 
ikke desto mindre sikres i alle selskaber, 
der er resultat af grænseoverskridende 
omdannelse eller fusion.

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) 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.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Evalueringen af gennemførelsen af 
reglerne om grænseoverskridende fusioner 
i medlemsstaterne har vist, at antallet af 
grænseoverskridende fusioner i EU er 
steget betydeligt. Denne evaluering har 
imidlertid også afsløret visse mangler i 
relation til kreditorbeskyttelse og 
beskyttelse af aktionærer samt manglen på 
forenklede procedurer, der er til hinder for, 
at disse regler om grænseoverskridende 
fusioner kan være fuldt ud effektive.

(26) Evalueringen af gennemførelsen af 
reglerne om grænseoverskridende fusioner 
i medlemsstaterne har vist, at antallet af 
grænseoverskridende fusioner i EU er 
steget betydeligt. Denne evaluering har 
imidlertid også afsløret visse mangler i 
relation til beskyttelse af arbejdstagerne, 
kreditorer og aktionærer samt manglen på 
forenklede procedurer, der er til hinder for, 
at disse regler om grænseoverskridende 
fusioner kan være fuldt ud effektive. Selv 
om der ikke forelå tilgængelige data, som 
fastslog, at proceduren for 
arbejdstagernes medbestemmelse var 
ineffektiv, afslørede evalueringen, at 
selskaberne fandt, at det var for komplekst 
og medførte unødige omkostninger og 
forsinkelser for fusionen.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at forbedre den eksisterende 
procedure for grænseoverskridende 
fusioner yderligere, er det nødvendigt at 
forenkle reglerne for fusioner, hvor det er 
relevant, og samtidig sikre, at 
interessenterne, navnlig arbejdstagerne, er 
tilstrækkelig beskyttet. De eksisterende 
regler om grænseoverskridende fusioner 
bør derfor ændres, således at ledelses- eller 
administrationsorganerne i de fusionerende 
selskaber forpligtes til at udarbejde 
særskilte rapporter med nærmere 
oplysninger om de juridiske og 
økonomiske aspekter af den 
grænseoverskridende fusion for både 
selskabsdeltagere og arbejdstagere. 
Selskabets ledelses- eller 
administrationsorgans forpligtelse til at 

(28) For at forbedre den eksisterende 
procedure for grænseoverskridende 
fusioner yderligere, er det nødvendigt at 
forenkle reglerne for fusioner, hvor det er 
relevant, og samtidig sikre, at 
aktionærerne, kreditorerne og navnlig 
arbejdstagerne, er tilstrækkelig beskyttet. 
De eksisterende regler om 
grænseoverskridende fusioner bør derfor 
ændres, således at ledelses- eller 
administrationsorganerne i de fusionerende 
selskaber forpligtes til at udarbejde en 
detaljeret rapport om de juridiske og 
økonomiske aspekter af den 
grænseoverskridende fusion for både 
selskabsdeltagere, navnlig 
mindretalsaktionærer, og arbejdstagere 
med fuld respekt for 
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udarbejde rapporten til selskabsdeltagerne 
kan dog fraviges, hvis disse 
selskabsdeltagere allerede er informeret om 
de juridiske og økonomiske aspekter af den 
påtænkte fusion. Den rapport, der 
udarbejdes til arbejdstagerne, kan dog kun 
undlades, hvis de fusionerende selskaber 
og deres datterselskaber ikke har andre 
medarbejdere end dem, der er medlemmer 
af ledelses- eller administrationsorganet.

arbejdsmarkedsparternes selvstændighed. 
Selskabets ledelses- eller 
administrationsorgans forpligtelse til at
give specifikke oplysninger til 
selskabsdeltagerne kan dog fraviges, hvis 
disse selskabsdeltagere allerede er 
informeret om de juridiske og økonomiske 
aspekter af den påtænkte fusion. Kravet om 
at give specifikke oplysninger i relation til 
arbejdstagerne kan dog kun undlades, hvis 
de fusionerende selskaber og deres 
datterselskaber ikke har andre 
medarbejdere end dem, der er medlemmer 
af ledelses- eller administrationsorganet.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at forbedre beskyttelsen af 
arbejdstagerne i den eller de fusionerende 
selskaber, kan arbejdstagerne eller deres 
repræsentanter desuden afgive udtalelse 
om rapporten, hvori der redegøres for
følgerne af den grænseoverskridende 
fusion for dem. Forelæggelsen af rapporten 
bør ikke berøre de gældende informations-
og høringsprocedurer, der er indført på 
nationalt plan i forbindelse med 
gennemførelsen af Rådets direktiv 
2001/23/EF, direktiv 2002/14/EF eller 
direktiv 2009/38/EF.

(29) For at forbedre beskyttelsen af 
arbejdstagerne i den eller de fusionerende 
selskaber, kan arbejdstagerne eller deres 
repræsentanter desuden forud for fusionen 
afgive en udtalelse, der skal medtages i 
rapporten, om følgerne af den 
grænseoverskridende fusion for dem. 
Forelæggelsen af rapporten bør ikke berøre 
de gældende informations- og 
høringsprocedurer, der er indført på 
nationalt plan i forbindelse med 
gennemførelsen af Rådets direktiv 
2001/23/EF48, direktiv 2002/14/EF eller 
direktiv 2009/38/EF.

__________________ __________________

48 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16)).

48 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16)).
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den manglende harmonisering af 
sikkerhedsforanstaltninger for 
selskabsdeltagere og kreditorer er blevet 
identificeret som en hindring for 
grænseoverskridende fusioner af 
forskellige interessenter. Selskabsdeltagere 
og kreditorer bør tilbydes den samme grad 
af beskyttelse, uanset hvilke medlemsstater 
de fusionerende selskaber er beliggende i. 
Dette berører ikke medlemsstaternes 
bestemmelser om beskyttelse af kreditorer 
eller aktionærer, som ikke er omfattet af de 
harmoniserede foranstaltninger, såsom 
krav om gennemsigtighed.

(31) Den manglende harmonisering af 
sikkerhedsforanstaltninger for 
arbejdstagere, selskabsdeltagere og 
kreditorer er blevet identificeret som en 
hindring for grænseoverskridende fusioner 
af forskellige interessenter. Arbejdstagere, 
selskabsdeltagere og kreditorer bør som 
minimum tilbydes den samme grad af 
beskyttelse, uanset hvilke medlemsstater de 
fusionerende selskaber er beliggende i. 
Dette berører ikke medlemsstaternes 
bestemmelser om beskyttelse af 
arbejdstagere, kreditorer eller aktionærer, 
som ikke er omfattet af de harmoniserede 
foranstaltninger, såsom krav om 
gennemsigtighed.

Ændringsforslag 24

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 

(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 
misbruge loven eller begå en svigagtig 
handling. For så vidt som det udgør en 
undtagelse fra en grundlæggende 
frihedsrettighed, skal bekæmpelsen af 
misbrug fortolkes strengt og være baseret 
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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.

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.

Ændringsforslag 25

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.

(41) I betragtning af kompleksiteten af 
grænseoverskridende spaltninger og de 
mange forskellige berørte interesser er det 
hensigtsmæssigt at foretage en 
forudgående og efterfølgende 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.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Betragtning 43
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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.

(43) (43) Med henblik på at informere 
selskabsdeltagerne og arbejdstagerne bør 
selskabet under spaltning udarbejde en 
rapport med fuld respekt for 
arbejdsmarkedsparternes selvstændighed. 
For så vidt angår selskabsdeltagernes, og 
navnlig mindretalsaktionærernes 
interesser, forklares og begrundes de 
juridiske og økonomiske aspekter af den 
påtænkte grænseoverskridende spaltning i 
rapporten, 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.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Med henblik på at informere 
arbejdstagerne bør selskabet under 
spaltning udarbejde en rapport, hvori der 
redegøres for følgerne af den påtænkte 
grænseoverskridende spaltning for 
arbejdstagerne. I rapporten bør der navnlig 
redegøres for følgerne af den påtænkte 
grænseoverskridende spaltning for 
beskyttelsen af medarbejdernes job, for 
eventuelle væsentlige ændringer af 
ansættelsesforholdene og placeringen af 
selskabernes forretningssteder og for, 
hvordan de enkelte faktorer vedrører 
selskabets eventuelle datterselskaber. 

(44) Rapporten bør endvidere redegøre 
for følgerne af den påtænkte 
grænseoverskridende spaltning for 
arbejdstagerne. Den bør navnlig redegøre 
for følgerne af den påtænkte 
grænseoverskridende spaltning for 
beskyttelsen af medarbejdernes job, for 
eventuelle væsentlige ændringer af 
ansættelsesforholdene, herunder de 
betingelser, der er fastsat i lovgivningen 
og de kollektive overenskomster, og 
placeringen af selskabernes 
forretningssteder og for, hvordan de 
enkelte faktorer vedrører selskabets 
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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.

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, og må ikke 
medføre dobbeltarbejde med hensyn til 
rapporteringsforpligtelserne.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Udstedelsen af attesten forud for 
spaltningen i den medlemsstat, hvor 
selskabet under spaltning er etableret, bør 
kontrolleres for at sikre lovligheden af den 
grænseoverskridende spaltning. Den 
kompetente myndighed bør træffe 
afgørelse om udstedelse af en attest forud 
for spaltningen senest en måned efter 
selskabets indgivelse af en ansøgning, 
medmindre den nærer alvorlig bekymring 
for, at der er tale om et kunstigt 
arrangement, som har til formål at opnå 
uberettigede skattefordele eller foretage et 
uretmæssigt indgreb i arbejdstagernes, 
kreditorernes eller selskabsdeltagernes 
juridiske eller kontraktmæssige 
rettigheder. I så fald bør den kompetente 
myndighed foretage en tilbundsgående 
vurdering. Denne tilbundsgående vurdering 
bør dog ikke foretages systematisk, men fra 
sag til sag, når der er alvorlig bekymring 
for, at der er tale om et kunstigt 
arrangement. Ved vurderingen bør de 
kompetente myndigheder som minimum 
tage hensyn til en række faktorer, der er 
omhandlet i dette direktiv, som imidlertid 
kun bør betragtes som vejledende faktorer i 
den samlede vurdering og ikke bør 
betragtes isoleret. For at undgå at bebyrde 
selskaberne med en alt for langsommelig 
procedure bør denne tilbundsgående 
vurdering under alle omstændigheder 

(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 en hensigt om at 
misbruge loven eller begå en svigagtig 
handling. 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 



PE625.383v02-00 22/88 AD\1168770DA.docx

DA

afsluttes senest to måneder efter 
meddelelsen til selskabet om, at der vil 
blive foretaget en tilbundsgående 
vurdering.

vurdering.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) For at forebygge omgåelse af 
arbejdstagernes medbestemmelsesret 
gennem en grænseoverskridende spaltning 
bør det selskab, der foretager en spaltning, 
og som er registreret i den medlemsstat, 
der sikrer arbejdstagernes 
medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 
en grænseoverskridende spaltning uden 
først at indlede forhandlinger med 
medarbejderne eller deres repræsentanter, 
når det gennemsnitlige antal ansatte i det 
pågældende selskab svarer til fire 
femtedele af den nationale tærskel for 
udløsning af denne medbestemmelse.

(56) For at forebygge omgåelse af 
arbejdstagernes medbestemmelsesret 
gennem en grænseoverskridende spaltning 
bør det selskab, der foretager en spaltning, 
og som er registreret i den medlemsstat, 
der sikrer arbejdstagernes 
medbestemmelsesret, ikke kunne foretage 
en grænseoverskridende spaltning uden 
først at indlede forhandlinger med 
arbejdstagerne eller deres repræsentanter, 
når det gennemsnitlige antal ansatte i det 
pågældende selskab svarer til den nationale 
tærskel for SMV'erne eller til fire 
femtedele af den for andre selskaber 
gældende tærskel for udløsning af denne 
medbestemmelse. 

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I afsnit I, kapitel I, tilføjes 
følgende som artikel 1a:

"Artikel 1a

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) "medarbejderrepræsentanter": 
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repræsentanter for medarbejderne i 
henhold til national lovgivning og/eller 
praksis

2) "medarbejdernes inddragelse": 
enhver mekanisme, herunder 
information, høring og medbestemmelse, 
hvorigennem 
medarbejderrepræsentanterne kan udøve 
en indflydelse på de afgørelser, der skal 
træffes i selskabet

3) "information": selskabets 
kompetente organs underretning af 
repræsentanten for medarbejderne 
og/eller medarbejderrepræsentanterne 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 på et tidspunkt, på en måde 
og med et indhold, der gør det muligt for 
medarbejderrepræsentanterne at foretage 
en tilbundsgående vurdering af de mulige 
virkninger og i givet fald at forberede 
høringer af selskabets kompetente organ

4) "høring": etablering af en dialog 
og udveksling af synspunkter mellem det 
organ, der repræsenterer medarbejderne, 
og/eller medarbejderrepræsentanter og 
det kompetente organ på et tidspunkt, på 
en måde og med et indhold, der gør det 
muligt for medarbejderrepræsentanterne 
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

5) "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 eller alle medlemmer 
af selskabets tilsyns- eller 
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administrationsorgan.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bestemmelsesmedlemsstaten kan 
kræve, at en virksomhed, som flytter sit 
vedtægtsmæssige hjemsted til dennes 
område, samtidig flytter sit hovedkontor, 
når dette krav er fastsat i den nationale 
lovgivning for virksomheder etableret på 
denne medlemsstats område.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86b – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "information": arbejdsgiverens 
overførsel af data til medarbejderne 
og/eller medarbejderrepræsentanterne på 
det relevante niveau, der vedrører 
selskabet selv og eventuelle 
datterselskaber eller selskaber beliggende 
i en anden medlemsstat, så de sættes i 
stand til at gøre sig bekendte med sagens 
genstand og undersøge den. Formidlingen 
skal finde sted på et tidspunkt, på en måde 
og med et indhold, som gør det muligt for 
medarbejderne og repræsentanterne at 
foretage en tilbundsgående vurdering af 
de mulige konsekvenser og, i givet fald, 
forberede høringer af selskabets 
kompetente organ
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Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86b – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b) "medbestemmelse": den 
indflydelse, som medarbejderne og/eller 
medarbejderrepræsentanterne har på et 
selskabs drift i kraft af retten til at vælge 
eller udpege nogle af medlemmerne af 
selskabets administrations- eller 
tilsynsorgan

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86b – stk. 1 – nr. 6c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c) "hovedkontor": det sted, hvor den 
centrale administration foregår, og hvor 
der tages forretningsmæssige 
beslutninger, der er nødvendige for 
selskabets forretningsområde som helhed

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86b – stk. 1 – nr. 6d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6d) "kunstigt arrangement": en 
ordning, der er indført med det væsentlige 
formål at omgå selskabers forpligtelser i 
relation til de juridiske og kontraktlige 
rettigheder for medarbejdere, kreditorer 
eller mindretalsaktionærer, undgåelse af 
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betalinger til sociale sikringsydelser eller 
overførsel af overskud med henblik på at 
reducere selskabsskatten, og som samtidig 
ikke udøver en væsentlig eller reel 
økonomisk aktivitet i 
bestemmelsesmedlemsstaten

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86c – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) disciplinære eller administrative 
foranstaltninger eller strafferetlige 
sanktioner er blevet pålagt, og afgørelser 
er blevet truffet vedrørende svigagtige 
praksisser, som har direkte betydning for 
selskabets kompetence eller pålidelighed

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86c – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) selskabet har et efterslæb med 
hensyn til betaling af skat eller sociale 
sikringsydelser.

Ændringsforslag38

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 3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
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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.

kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten ikke godkender 
den grænseoverskridende omdannelse, hvis 
den efter en undersøgelse af den konkrete 
sag og under hensyntagen til alle relevante 
kendsgerninger og omstændigheder 
fastslår, at der er tale om et kunstigt 
arrangement, eller hvis der er kraftig 
mistanke om, at den udgør et sådant 
arrangement.

Det selskab, som foretager den 
grænseoverskridende omdannelse, skal på 
grundlag af verificerbare objektive 
faktorer godtgøre, at det faktisk er 
etableret og driver væsentlig og reel 
økonomisk aktivitet i 
bestemmelsesmedlemsstaten i et ikke 
nærmere angivet tidsrum.

Det selskab, som foretager den 
grænseoverskridende omdannelse, skal 
ikke formodes at være faktisk etableret og 
at udøve reel erhvervsvirksomhed i 
bestemmelsesmedlemsstaten, medmindre 
det overdrager det centrale 
administrations- eller 
hovedforretningssted til 
bestemmelsesmedlemsstaten, og dets 
operationer der skaber værdi og er 
materielt udstyret med personale, udstyr, 
aktiver og lokaler.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 86, litra d Artikel 86, litra d

Plan for den grænseoverskridende 
omdannelse

Plan for den grænseoverskridende 
omdannelse
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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, herunder 
medarbejderrepræsentanterne på 
bestyrelsesniveau, i det selskab, der 
påtænker at foretage en 
grænseoverskridende omdannelse, 
udarbejder planen for den 
grænseoverskridende omdannelse mindst 
to måneder før datoen for den i artikel 86i 
omhandlede generalforsamling. Hvis 
selskabet er genstand for 
medarbejderrepræsentation i bestyrelsen, 
skal bestyrelsen inddrages i afgørelsen om 
planen i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis. Planen for den 
grænseoverskridende omdannelse skal 
mindst indeholde følgende oplysninger:

a) retlig form, navn og 
vedtægtsmæssigt hjemsted for selskabet i 
oprindelsesmedlemsstaten

a) retlig form, navn og placering af 
det vedtægtsmæssige hjemsted for 
selskabet i oprindelsesmedlemsstaten

b) påtænkt retlig form, navn og 
vedtægtsmæssigt hjemsted for det selskab, 
der er resultatet af den 
grænseoverskridende omdannelse, i 
bestemmelsesmedlemsstaten

b) påtænkt retlig form, navn og 
vedtægtsmæssigt hjemsted for det selskab, 
der er resultatet af den 
grænseoverskridende omdannelse, i 
bestemmelsesmedlemsstaten

c) stiftelsesoverenskomsten eller 
stiftelsesoverenskomsterne for et selskab i 
bestemmelsesmedlemsstaten

c) stiftelsesoverenskomsten eller 
stiftelsesoverenskomsterne for et selskab i 
bestemmelsesmedlemsstaten

d) den påtænkte tidsplan for den 
grænseoverskridende omdannelse

d) den påtænkte tidsplan for den 
grænseoverskridende omdannelse

e) de rettigheder, som selskabet under 
spaltning tilsikrer selskabsdeltagere med 
særlige rettigheder og indehavere af andre 
værdipapirer end aktier, eller de 
foranstaltninger, der foreslås til fordel for 
disse personer

e) de rettigheder, som selskabet under 
spaltning tilsikrer selskabsdeltagere med 
særlige rettigheder og indehavere af andre 
værdipapirer end aktier, eller de 
foranstaltninger, der foreslås til fordel for 
disse personer

f) nærmere oplysninger om 
sikkerhedsforanstaltningerne for kreditorer

f) nærmere oplysninger om 
sikkerhedsforanstaltningerne for kreditorer

g) det tidspunkt, fra hvilket handlinger 
foretaget af det selskab, der er oprettet og 
registreret i oprindelsesmedlemsstaten, 
regnskabsmæssigt anses som foretaget for 
det omdannede selskabs regning

g) det tidspunkt, fra hvilket handlinger 
foretaget af det selskab, der er oprettet og 
registreret i oprindelsesmedlemsstaten, 
regnskabsmæssigt anses som foretaget for 
det omdannede selskabs regning

h) eventuelle særlige fordele, der 
indrømmes medlemmerne af det 

h) eventuelle særlige fordele, der 
indrømmes medlemmerne af det 
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omdannede selskabs administrations-, 
ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganer

omdannede selskabs administrations-, 
ledelses-, tilsyns- eller kontrolorganer

i) nærmere oplysninger om tilbuddet 
om kontant kompensation til de 
selskabsdeltagere, der modsætter sig den 
grænseoverskridende omdannelse, jf. 
artikel 86j

i) nærmere oplysninger om tilbuddet 
om kontant kompensation til de 
selskabsdeltagere, der modsætter sig den 
grænseoverskridende omdannelse, jf. 
artikel 86j

ia) konsekvenserne af den 
grænseoverskridende omdannelse for 
arbejdstagerne

j) den grænseoverskridende 
omdannelses sandsynlige følger for 
beskæftigelsen

j) den grænseoverskridende 
omdannelses sandsynlige følger for 
beskæftigelsen

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 
regler.

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 
regler.

1a. Inden ledelses- eller 
administrationsorganet træffer beslutning 
om planen for den grænseoverskridende 
omdannelse, informeres det europæiske 
samarbejdsudvalg og repræsentanterne 
for arbejdstagerne i det selskab, der 
foretager den grænseoverskridende 
omdannelse. Hvis der ikke findes sådanne 
repræsentanter, informeres og høres 
arbejdstagerne selv og de repræsenterede 
fagforeninger om den foreslåede 
omdannelse i overensstemmelse med 
artikel 4 i direktiv 2002/14/EF. 

2. Ud over de officielle sprog i 
oprindelses- og 
bestemmelsesmedlemsstaten tillader 
medlemsstaterne, at det selskab, der 
foretager den grænseoverskridende 
omdannelse, anvender et sprog, der er 
gængs i internationale forretnings- og 
finanskredse, ved udarbejdelsen af planen 
for den grænseoverskridende omdannelse 
og alle andre relevante dokumenter. 
Medlemsstaterne angiver det sprog, der 

2. Ud over de officielle sprog i 
oprindelses- og 
bestemmelsesmedlemsstaten tillader 
medlemsstaterne, at det selskab, der 
foretager den grænseoverskridende 
omdannelse, anvender et sprog, der er 
gængs i internationale forretnings- og 
finanskredse, ved udarbejdelsen af planen 
for den grænseoverskridende omdannelse 
og alle andre relevante dokumenter. 
Medlemsstaterne angiver det sprog, der 
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skal have forrang i tilfælde af 
uoverensstemmelser mellem de forskellige 
sprogversioner af disse dokumenter.

skal have forrang i tilfælde af 
uoverensstemmelser mellem de forskellige 
sprogversioner af disse dokumenter.
Selskabsdeltagere, arbejdstagere eller 
kreditorer skal have mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til planen. 
Bemærkningerne skal indgå i 
slutrapporten og offentliggøres.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 86e udgår

Rapport fra ledelses- eller 
administrationsorganet til 
selskabsdeltagerne

1. Ledelses- eller 
administrationsorganet i det selskab, der 
foretager den grænseoverskridende 
omdannelse, udarbejder en rapport, hvori 
de juridiske og økonomiske aspekter af 
den grænseoverskridende omdannelse 
forklares og begrundes.

2. I den rapport, der er omhandlet i 
stk. 1, skal der navnlig redegøres for 
følgende:

a) følgerne af den 
grænseoverskridende omdannelse for 
selskabets fremtidige virksomhed og for 
ledelsens strategiplan

b) den grænseoverskridende 
omdannelses sandsynlige følger for 
selskabsdeltagerne

c) de retsmidler, der står til rådighed 
for selskabsdeltagere, som modsætter sig 
omdannelsen, jf. artikel 86j, og deres 
rettigheder.

3. Den i stk. 1 i denne artikel 
omhandlede rapport stilles som minimum 
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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.

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.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 86f Artikel 86f

Rapport fra ledelses- eller 
administrationsorganet til arbejdstagerne

Rapport fra ledelses- eller 
administrationsorganet til 
selskabsdeltagerne og arbejdstagernes 
repræsentanter eller, såfremt der ikke 
findes sådanne repræsentanter, til 
arbejdstagerne selv

1. Ledelses- eller 
administrationsorganet i det selskab, der 
foretager den grænseoverskridende 
omdannelse, udarbejder en rapport, hvori 
de juridiske og økonomiske aspekter af den 
grænseoverskridende omdannelse forklares 
og begrundes.

1. Ledelses- eller 
administrationsorganet i det selskab, der 
foretager den grænseoverskridende 
omdannelse, udarbejder en enkelt rapport i 
overensstemmelse med direktiv 
2002/14/EF og direktiv 2001/23/EF, hvori 
de juridiske og økonomiske aspekter af den 
grænseoverskridende omdannelse forklares 
og begrundes for selskabsdeltagerne, og 
der overfor arbejdstagernes 
repræsentanter eller, såfremt der ikke 
findes sådanne repræsentanter, overfor 
arbejdstagerne selv redegøres for den 
grænseoverskridende omdannelses følger 
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for dem.

2. I den rapport, der er omhandlet i 
stk. 1, skal der navnlig redegøres for 
følgende:

2. I den rapport, der er omhandlet i 
stk. 1, skal der navnlig redegøres for 
følgende:

a) følgerne af den 
grænseoverskridende omdannelse for 
selskabets fremtidige virksomhed og for 
ledelsens strategiplan

a) følgerne af den 
grænseoverskridende omdannelse for 
selskabets fremtidige virksomhed og for 
ledelsens strategiplan

aa) konsekvenserne af den 
grænseoverskridende omdannelse for 
selskabsdeltagerne

ab) de retsmidler, der står til rådighed 
for selskabsdeltagere, som modsætter sig 
omdannelsen, jf. artikel 86j, og deres 
rettigheder

ac) årsagerne til den 
grænseoverskridende omdannelse

b) følgerne af den 
grænseoverskridende omdannelse for 
beskyttelsen af ansættelsesforhold

b) følgerne af den grænseoverskridende 
omdannelse for beskyttelsen af 
ansættelsesforhold

c) eventuelle væsentlige ændringer af 
ansættelsesforholdene og placeringen af 
selskabets forretningssteder

c) eventuelle væsentlige ændringer af 
ansættelsesforholdene, herunder af de i 
lovgivningen og kollektive overenskomster 
fastlagte betingelser, og placeringen af 
selskabets forretningssteder

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, filialer eller 
kontrollerede virksomheder i henhold til 
artikel 3 i direktiv 2009/38/EF.

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 
selskabsdeltagerne og for 
medarbejderrepræsentanterne i det selskab, 
der foretager den grænseoverskridende 
omdannelse, eller, hvis der ikke findes 
sådanne repræsentanter, medarbejderne 
selv senest to måneder før den i artikel 86i 
omhandlede generalforsamling. 

4. Modtager ledelses- eller 4. Modtager ledelses- eller 
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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.

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.

5. Hvis det selskab, der foretager den 
grænseoverskridende omdannelse, og dets 
eventuelle datterselskaber ikke har andre 
medarbejdere end dem, der er medlemmer 
af ledelses- eller administrationsorganet, er 
den i stk. 1 omhandlede rapport imidlertid 
ikke påkrævet.

5. Hvis det selskab, der foretager den 
grænseoverskridende omdannelse, og dets 
eventuelle datterselskaber ikke har andre 
medarbejdere end dem, der er medlemmer 
af ledelses- eller administrationsorganet, og 
hvis alle selskabsdeltagerne i det selskab, 
der foretager den grænseoverskridende 
omdannelse, har indvilliget i at fravige 
dette krav, er den i stk. 1 omhandlede 
rapport imidlertid ikke påkrævet.

6. Stk. 1-6 berører ikke retten til 
information og høring og de gældende 
informations- og høringsprocedurer, der er 
indført på nationalt plan i forbindelse med 
gennemførelsen af direktiv 2002/14/EF 
eller 2009/38/EF.

6. Stk. 1-6 berører ikke retten til 
information og høring og de gældende 
informations- og høringsprocedurer, der er 
indført på nationalt plan i forbindelse med 
gennemførelsen af direktiv 2002/14/EF 
eller 2009/38/EF, og må ikke medføre 
dobbeltarbejde med hensyn til 
rapporteringsforpligtelser.

6a. Hver medlemsstat skal i specifikke 
tilfælde og på de betingelser og inden for 
de grænser, der er fastsat i den nationale 
lovgivning, bestemme, at selskabet ikke er 
forpligtet til at videregive oplysninger, 
såfremt disse oplysninger er af en sådan 
art, at de ud fra objektive kriterier i 
alvorlig grad vil skade virksomhedens 
eller forretningsstedets 
funktionsdygtighed eller vil påvirke det 
negativt.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86g – titel
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undersøgelse af en uafhængig sagkyndig Undersøgelse af den kompetente 
myndighed

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86g – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 den rapport, der er omhandlet i artikel 
86f, med forbehold af stk. 6 i denne artikel.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86g – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmodningen om udpegelse af en 
sagkyndig skal ledsages af følgende:

Anmodningen til den kompetente 
myndighed skal ledsages af følgende:

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86g – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed 
udpeger en uafhængig sagkyndig senest 
fem arbejdsdage efter ansøgningen som 
omhandlet i stk. 1 og modtagelsen af 
planen og rapporterne. Den sagkyndige 
skal være uafhængig af det selskab, der 
foretager den grænseoverskridende 
omdannelse, og kan være en fysisk eller en 
juridisk person afhængigt af lovgivningen i 
oprindelsesmedlemsstaten. 
Medlemsstaterne tager ved vurderingen af 
den sagkyndiges uafhængighed hensyn til 
den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 
22b i direktiv 2006/43/EF.

2. Den kompetente myndighed kan 
frit anmode en uafhængig sagkyndig om 
bistand, såfremt den finder det 
nødvendigt, senest fem arbejdsdage efter 
ansøgningen som omhandlet i stk. 1 og 
modtagelsen af planen og rapporten. Den 
sagkyndige skal være uafhængig af det 
selskab, der foretager den 
grænseoverskridende omdannelse, og kan 
være en fysisk eller en juridisk person 
afhængigt af lovgivningen i 
oprindelsesmedlemsstaten. 
Medlemsstaterne tager ved vurderingen af 
den sagkyndiges uafhængighed hensyn til 
den ramme, der er fastlagt i artikel 22 og 
22b i direktiv 2006/43/EF.

Ændringsforslag 46

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 
indeholder:

3. Hvis der foreligger rimelig tvivl om 
den egentlig begrundelse for den 
grænseoverskridende omdannelse, 
udarbejder den kompetente myndighed en 
skriftlig rapport, der som minimum 
indeholder:

Ændringsforslag 47

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 

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 
kompetente myndighed har ret til hos det 
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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.

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 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.

Ændringsforslag 48

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 
oplysninger, der forelægges for den 
sagkyndige, kun kan anvendes med 
henblik på udarbejdelsen af rapporten, og 
at fortrolige oplysninger, herunder 
forretningshemmeligheder, ikke 
offentliggøres. I givet fald kan den 
sagkyndige forelægge et særskilt dokument 
med disse fortrolige oplysninger for den 
kompetente myndighed, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, 
og dette særskilte dokument stilles kun til 
rådighed for det selskab, der foretager den 
grænseoverskridende omdannelse, og 
videregives ikke til tredjemand.

5. Medlemsstaterne sikrer, at de 
oplysninger, der indsamles af den 
kompetente myndighed, kun kan anvendes 
med henblik på udarbejdelsen af 
myndighedens rapport, og at fortrolige 
oplysninger, herunder 
forretningshemmeligheder, ikke 
offentliggøres. I givet fald kan den 
kompetente myndighed 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.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86h – stk. 1 – litra c
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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 samt/eller fagforeningerne, 
der har medlemmer 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.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86h – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger 
om offentliggørelsen af den i litra c) 
omhandlede meddelelse også stilles til 
rådighed ved en generel meddelelse på et 
passende sted i det selskab, der foretager 
den grænseoverskridende omdannelse.

Ændringsforslag 51

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. 

1. Efter at have gjort sig bekendt med 
de i artikel 86f og 86g nævnte rapporter 
træffer generalforsamlingen i det selskab, 
der foretager omdannelsen, beslutning om 
godkendelse af planen for den 
grænseoverskridende omdannelse. Før der 
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Selskabet underretter den kompetente 
myndighed, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, 
om generalforsamlingens beslutning.

træffes en beslutning, skal enhver ret til 
forudgående information og høring være 
imødekommet i tide til og på en sådan 
måde, at en udtalelse fra 
medarbejderrepræsentanterne kan tages i 
betragtning. Selskabet underretter den 
kompetente myndighed, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 86m, stk. 1, 
om generalforsamlingens beslutning.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86j - stk. 1– litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) selskabsdeltagere med aktier med 
stemmeret, som ikke har stemt for
godkendelsen af planen for den 
grænseoverskridende omdannelse

a) selskabsdeltagere med aktier med 
stemmeret, som har stemt imod planen for 
den grænseoverskridende omdannelse

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86j – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1, 
kan afhænde deres kapitalandele mod en 
tilstrækkelig kontant kompensation, som 
udbetales, når den grænseoverskridende 
omdannelse har fået virkning i 
overensstemmelse med artikel 86r, til en 
eller flere af følgende:

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1, 
kan afhænde deres kapitalandele mod en 
passende kontant kompensation, som 
udbetales, når den grænseoverskridende 
omdannelse har fået virkning i 
overensstemmelse med artikel 86r, til en 
eller flere af følgende:

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
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Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86j – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at et 
selskab, der foretager en 
grænseoverskridende omdannelse, 
fremsætter et tilbud om tilstrækkelig 
kompensation i planen for den 
grænseoverskridende omdannelse, jf. 
artikel 86d, stk. 1, litra i), til de 
selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 
i denne artikel, som ønsker at udøve deres 
ret til at afhænde deres kapitalandele. 
Medlemsstaterne fastsætter ligeledes 
fristen for accept af tilbuddet, der under 
alle omstændigheder ikke må strække sig 
over mere end en måned efter den i
artikel 86i omhandlede generalforsamling. 
Medlemsstaterne sikrer endvidere, at 
selskabet kan acceptere et tilbud fremsendt 
elektronisk til en adresse angivet af 
selskabet til dette formål.

3. Medlemsstaterne sikrer, at et 
selskab, der foretager en 
grænseoverskridende omdannelse, 
fremsætter et tilbud om tilstrækkelig 
kompensation i planen for den 
grænseoverskridende omdannelse, jf. 
artikel 86d, stk. 1, litra i), til de 
selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 
i denne artikel, som ønsker at udøve deres 
ret til at afhænde deres kapitalandele. 
Selskabsdeltagerne skal gøre opmærksom 
på, at de ønsker at benytte sig af deres ret 
til at udtræde inden generalforsamlingen. 
Medlemsstaterne sikrer endvidere, at 
selskabet kan acceptere et tilbud fremsendt 
elektronisk til en adresse angivet af 
selskabet til dette formål.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86k– stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditorer, der er utilfredse med 
beskyttelsen af deres interesser i planen for 
den grænseoverskridende omdannelse som 
omhandlet i artikel 86d, stk. 1, litra f), kan 
anmode den relevante administrative eller 
retslige myndighed om hensigtsmæssige 
sikkerhedsforanstaltninger senest en måned 
efter offentliggørelsen af de i artikel 86h 
omhandlede oplysninger.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditorer, der er utilfredse med 
beskyttelsen af deres interesser i planen for 
den grænseoverskridende omdannelse som 
omhandlet i artikel 86d, stk. 1, litra f), og 
som har gjort indsigelse herimod inden 
den grænseoverskridende omdannelse, 
kan anmode den relevante administrative 
eller retslige myndighed om 
hensigtsmæssige 
sikkerhedsforanstaltninger senest en måned 
efter offentliggørelsen af de i artikel 86h 
omhandlede oplysninger.
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Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 86l Artikel 86l

Medbestemmelse Medarbejdernes ret til information, 
høring og medbestemmelse

-1. Det er et grundlæggende princip og 
erklæret mål med denne artikel at sikre 
medarbejdernes ret til medbestemmelse. 
Derfor skal der i det selskab, der er 
resultatet af en grænseoverskridende 
omstrukturering, som minimum gælde det 
samme niveau for medarbejdernes 
medbestemmelse som det, der var 
gældende forud herfor, samt med alle de 
elementer, som var gældende inden. Dette 
niveau måles i forhold til andelen af 
medarbejderrepræsentanter blandt 
medlemmerne af de administrations- eller 
tilsynsorganer, udvalg eller, hvis relevant, 
blandt ledelsesgrupper, herunder i 
selskabets profitcentre.

1. Det selskab, der er resultatet af 
den grænseoverskridende omdannelse, er 
underlagt de regler vedrørende 
medbestemmelse, der eventuelt måtte 
gælde i bestemmelsesmedlemsstaten, jf. 
dog stk. 2.

1. Hvis ledelsen eller de 
administrative organer i de deltagende 
selskaber udarbejder en plan for 
omdannelsen, skal de hurtigst muligt efter 
offentliggørelsen af planen tage de 
nødvendige skridt til at indlede 
forhandlinger med repræsentanterne for 
selskabernes medarbejdere om 
arrangementer for inddragelse af 
medarbejderne i det eller de selskaber, der 
bliver resultatet af omdannelsen.

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 
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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:

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 udgår

b) giver medarbejderne i det 
omdannede selskabs bedrifter beliggende i 
andre medlemsstater den samme ret til at 
udøve medbestemmelse, som den giver de 
medarbejdere, der er beskæftiget i 
bestemmelsesmedlemsstaten.

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. Bestemmelserne om information 
og høring af medarbejderne og disses 
medbestemmelse i det omdannede selskab 
og deres inddragelse i definitionen af 
sådanne rettigheder fastlægges i en aftale 
mellem medarbejderne og ledelsen. 
Medlemsstaterne fastsætter på tilsvarende 
vis og med forbehold af stk. 4-7 i denne 
artikel, reglerne for medarbejdernes ret til 
information, høring og medbestemmelse i 
det omdannede 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:

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 

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 
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afsnit, første led, artikel 3, stk. 4, andet 
afsnit, artikel 3, stk. 5, artikel 3, stk. 6, 
tredje afsnit, og artikel 3, stk. 7

afsnit, første led, artikel 3, stk. 4, andet 
afsnit, artikel 3, stk. 5, artikel 3, stk. 6, 
tredje afsnit, og artikel 3, stk. 7

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

c) artikel 5 c) artikel 5

d) artikel 6 d) artikel 6

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

f) artikel 8, 9, 10 og 12 f) artikel 8, 9, 10 og 12

g) del 3, litra a), i bilaget. g) bilaget til direktiv 2001/86/EF med 
undtagelse af bestemmelserne i del 3, litra 
a) og b) og stk. 2, i stedet for hvilke 
følgende finder anvendelse:

i) med henblik på etablering af 
medarbejderrepræsentation i selskabets 
bestyrelse har medarbejderne i selskabet, 
dets datterselskaber og virksomheder 
og/eller det repræsentative organ ret til at 
vælge og udpege en række medlemmer til 
bestyrelsen eller tilsynsorganet i det 
omdannede selskab, svarende til to 
repræsentanter i selskaber med op til 50 
ansatte, en tredjedel i selskaber med 250 
til 100 ansatte og paritet i selskaber med 
mere end 1 000

ii) med henblik på etablering af 
tværnational information og høring af 
medarbejdere finder direktiv 2009/38/EF 
anvendelse.

4. Ved anvendelsen af de i stk. 3
omhandlede principper og 
fremgangsmåder:

4. Ved anvendelsen af de i stk. 2 
omhandlede principper og 
fremgangsmåder 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 stk. 2, litra g.

a) giver medlemsstaterne det særlige 
forhandlingsorgan ret til med et flertal på 
to tredjedele af stemmerne, afgivet af 
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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.

5. Udvidelsen af
medbestemmelsesretten til at omfatte 
medarbejdere i det omdannede selskab 
beskæftiget i andre medlemsstater, jf. 
stk. 2, litra b), medfører ikke nogen 
forpligtelse for de medlemsstater, der 
vælger at gøre dette, til at medregne disse 
medarbejdere, når de beregner de 
tærskler for antallet af ansatte, der 
udløser medbestemmelsesret i henhold til 
national lovgivning.

6. Når det selskab, som foretager 
omdannelsen, er omfattet af regler for 
medbestemmelse, er selskabet forpligtet til 
at antage en retlig form, der giver mulighed 

6. Når det selskab, som foretager 
omdannelsen, er omfattet af regler for 
medbestemmelse, er selskabet forpligtet til 
at antage en retlig form, der giver mulighed 
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for at udøve medbestemmelsesret. for at udøve medbestemmelsesret.

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 
seks år efter den grænseoverskridende 
omdannelse, ved at lade de bestemmelser, 
der er fastsat i stk. 1-6, finde tilsvarende 
anvendelse.

7a. Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 
2002/14/EF, at 
medarbejderrepræsentanterne 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.

8. Et selskab informerer 
arbejdstagerne om resultatet af 
forhandlingerne om medbestemmelse uden 
unødig forsinkelse.

8. Et selskab informerer 
arbejdstagerne om resultatet af 
forhandlingerne om medbestemmelse uden 
unødig forsinkelse.

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.

8b. Medlemsstaterne skal også 
fastsætte passende sanktioner, i tilfælde af 
at det selskab, der omdannes, overtræder 
denne artikel. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have en afskrækkende 
virkning.

8c. Så snart den tærskel, der er fastsat 
i oprindelsesmedlemsstaten, overskrides, 
skal der i henhold til bestemmelserne i 
denne artikel indledes nye forhandlinger. 
I så fald skal de almindelige regler, der 
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anvendes af medlemsstaterne, henvise til 
det niveau for medbestemmelse, der ville 
være retligt gældende for selskabet i 
oprindelseslandet over tærsklen, hvis 
selskabet ikke havde gennemgået den 
grænseoverskridende omdannelse.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86m – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) medarbejderrepræsentanternes 
udtalelse i overensstemmelse med artikel 
86f, stk. 4

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86m – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt angår overholdelsen af 
de nærmere regler for arbejdstagernes 
medbestemmelse som fastsat i artikel 86l, 
kontrollerer oprindelsesmedlemsstaten, at 
planen for den grænseoverskridende 
omdannelse som omhandlet i artikel stk. 2 i 
denne artikel indeholder oplysninger om 
procedurerne for fastlæggelse af de 
relevante nærmere regler og om 
mulighederne for sådanne nærmere regler.

4. For så vidt angår overholdelsen af 
de nærmere regler for arbejdstagernes 
medbestemmelse som fastsat i artikel 86l, 
kontrollerer oprindelsesmedlemsstaten, at 
planen for den grænseoverskridende 
omdannelse som omhandlet i artikel stk. 2 i 
denne artikel indeholder oplysninger om 
procedurerne for fastlæggelse af de 
relevante nærmere regler og om 
mulighederne for sådanne nærmere regler i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning, samtidig med at unødvendige 
administrative byrder begrænses.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86m – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle bemærkninger og udtalelser 
fremsat af de interesserede parter i 
overensstemmelse med artikel 86h, stk. 1

b) alle bemærkninger og udtalelser 
fremsat af de interesserede parter i 
overensstemmelse med artikel 86h, stk. 1, 
navnlig udtalelsen som omhandlet i 
artikel 86f, stk. 4

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86m – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) når den kompetente myndighed 
fastslår, at den grænseoverskridende 
omdannelse er omfattet af 
anvendelsesområdet for de nationale 
bestemmelser, der gennemfører dette 
direktiv, at den er i overensstemmelse med 
alle de relevante betingelser, og at alle 
fornødne procedurer og formaliteter er 
afsluttet, udsteder den kompetente 
myndighed attesten forud for omdannelsen

a) når den kompetente myndighed 
fastslår, at den grænseoverskridende 
omdannelse er omfattet af 
anvendelsesområdet for de nationale 
bestemmelser, der gennemfører dette 
direktiv, at den er i overensstemmelse med 
alle de relevante betingelser, at alle 
fornødne procedurer og formaliteter er 
afsluttet, og at der ikke er nogen tegn på 
omgåelse af reglerne for medarbejdernes 
medbestemmelse, udsteder den kompetente 
myndighed attesten forud for omdannelsen

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 86n– stk. 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, 

1. Med henblik på at vurdere, om den 
grænseoverskridende omdannelse udgør et 
kunstigt, sikrer medlemsstaterne, at den 
kompetente myndighed i 
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at den kompetente myndighed i 
oprindelsesmedlemsstaten foretager en 
tilbundsgående vurdering af alle de 
relevante kendsgerninger og 
omstændigheder og som minimum tager 
hensyn til følgende: de nærmere forhold 
ved etableringen i 
bestemmelsesmedlemsstaten, herunder 
hensigten, sektoren, investeringen, 
nettoomsætningen og resultatet, antal 
medarbejdere, balancens sammensætning, 
det skattemæssige hjemsted, aktiverne og 
deres placering, medarbejdernes og 
specifikke medarbejdergruppers 
sædvanlige arbejdssted, det sted, hvor det 
omdannede selskab betaler bidrag til 
sociale sikringsordninger og påtager sig 
kommercielle risici i 
bestemmelsesmedlemsstaten og
oprindelsesmedlemsstaten.

oprindelsesmedlemsstaten foretager en 
tilbundsgående vurdering af alle de 
relevante kendsgerninger og 
omstændigheder og som minimum tager 
hensyn til følgende:

i) de nærmere forhold ved 
etableringen i bestemmelsesmedlemsstaten, 
herunder hensigten, sektoren, 
investeringen, nettoomsætningen og 
resultatet

ii) antallet af medarbejdere, som 
arbejder i bestemmelseslandet, antallet af 
medarbejdere, der arbejder i et andet 
land, grupperet efter arbejdssted, antallet 
af medarbejdere, som var udstationeret i 
løbet af det år, der gik forud for 
omdannelsen som omhandlet i forordning 
(EF) nr. 883/2004 og direktiv 96/71/EF, 
antallet af medarbejdere, der på samme 
tid arbejder i mere end én medlemsstat, jf. 
forordning (EF) nr. 883/2004, balancens 
sammensætning

iii) det skattemæssige hjemsted

iv) aktiverne og deres placering

v) medarbejdernes og specifikke 
medarbejdergruppers sædvanlige 
arbejdssted

vi) de steder, hvor det omdannede 
selskab betaler bidrag til sociale 
sikringsordninger
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vii) de kommercielle risici, som det 
omdannede selskab påtager sig i 
bestemmelsesmedlemsstaten og 
oprindelsesmedlemsstaten og

viii) sammensætningen af balancen og 
regnskabet i bestemmelsesmedlemsstaten 
og i alle de medlemsstater, hvor selskabet 
har opereret inden for de seneste to 
regnskabsår.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (ny)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 119 – nr. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) I artikel 119 indsættes følgende 
litra:

"2a) "medarbejderrepræsentanter": 
repræsentanter for medarbejderne i 
henhold til EU-ret og national ret og/eller 
praksis"

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 119 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) I artikel 119 indsættes følgende 
litra:

"2b) "medarbejdernes inddragelse": 
enhver mekanisme, herunder 
information, høring og medbestemmelse, 
hvorigennem 
medarbejderrepræsentanterne kan udøve 
en indflydelse på de afgørelser, der skal 
træffes i selskabet"
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Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 c (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 119 – nr. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c) I artikel 119 indsættes følgende 
litra:

"2c) "information": underretning af 
repræsentanten for medarbejderne 
og/eller medarbejderrepræsentanterne på 
det rette niveau 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 på et tidspunkt, på en måde og 
med et indhold, der gør det muligt for 
medarbejderrepræsentanterne at foretage 
en tilbundsgående vurdering af de mulige 
virkninger og i givet fald at forberede 
høringer af selskabets kompetente organ"

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 d (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 119 – nr. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d) I artikel 119 indsættes følgende 
litra:

"2d) "høring": etablering af en dialog 
og udveksling af synspunkter mellem det 
organ, der repræsenterer medarbejderne, 
og/eller medarbejderrepræsentanterne og 
det kompetente organ i selskabet på et 
tidspunkt, på en måde og med et indhold, 
der gør det muligt for 
medarbejderrepræsentanterne på 
grundlag af de fremlagte oplysninger at 
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afgive udtalelse om foranstaltninger, som 
det kompetente organ påtænker at træffe, 
og som kan indgå i selskabets 
beslutningsproces"

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 e (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 119 – nr. 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4e) I artikel 119 indsættes følgende 
litra:

"2e) "medarbejdernes 
medbestemmelse": 
medarbejderrepræsentationsorganets 
og/eller medarbejderrepræsentanternes 
indflydelse på et selskabs anliggender i 
kraft af retten til at vælge eller udpege 
nogle af medlemmerne i selskabets 
tilsyns- eller administrationsorgan, eller 
retten til at anbefale og/eller modsætte sig 
udpegelsen af nogle eller alle medlemmer 
af selskabets tilsyns- eller 
administrationsorgan"

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 f (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 119 – nr. 2 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4f) I artikel 119 indsættes følgende 
litra:

"2f) "hovedkontor": det sted, hvor den 
centrale administration foregår, og hvor 
der tages forretningsmæssige 
beslutninger, der er nødvendige for 
selskabets forretningsområde som 
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helhed"

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 g (ny)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 119 – nr. 2 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4g) I artikel 119 indsættes følgende 
litra

"2g) "kunstigt arrangement": en 
ordning, der er indført med det væsentlige 
formål at omgå selskabers forpligtelser i 
henhold til de juridiske og kontraktlige 
rettigheder for medarbejdere, kreditorer 
eller mindretalsaktionærer, undgåelse af 
betalinger til sociale sikringsydelser eller 
overførsel af overskud med henblik på at 
reducere selskabsskatten, og som samtidig 
ikke udøver en væsentlig eller reel 
økonomisk aktivitet i 
bestemmelsesmedlemsstaten"

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 120 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at dette 
kapitel ikke finder anvendelse på selskabet 
eller selskaberne, hvis:

4. Hvis et selskab agter at foretage en 
grænseoverskridende fusion, sikrer 
medlemsstaterne, at de berørte 
medlemsstater verificerer, at fusionen 
overholder de betingelser, der er fastlagt i 
dette stykke. Et selskab har ikke ret til at 
foretage en grænseoverskridende fusion 
under nogen af følgende 
omstændigheder:
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Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 120 – stk. 4 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) selskabet undersøges, retsforfølges 
eller inden for de seneste tre år er blevet 
dømt for overtrædelse af 
beskæftigelseslovgivningen eller
krænkelse af grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder, socialt bedrageri 
eller skattesvig, skatteunddragelse, 
skatteundgåelse eller hvidvaskning af 
penge eller en anden form for økonomisk 
kriminalitet

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 120 – stk. 4 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) selskabet har et efterslæb i 
betalingerne med hensyn til skat eller 
sociale sikringsydelser

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 120 – stk. 4 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) selskabet er genstand for 
efterforskning, retsforfølges eller er i 
løbet af de sidste tre år blevet dømt for 
krænkelse af grundlæggende 
menneskerettigheder.
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Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 122 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"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 
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.

"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 
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. 
Selskabsdeltagere, medarbejdere eller 
kreditorer skal have mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til planen. 
Bemærkningerne skal indgå i 
slutrapporten og offentliggøres."

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 124

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 124 Artikel 124

Rapport fra ledelses- eller 
administrationsorganet til 

selskabsdeltagerne

Rapport fra ledelses- eller 
administrationsorganet til 

selskabsdeltagerne og medarbejdernes
repræsentanter eller, såfremt der ikke 

findes sådanne repræsentanter, til 
medarbejderne selv

1. Ledelses- eller 
administrationsorganet i hvert af de 

1. Ledelses- eller 
administrationsorganet i hvert af de 
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fusionerende selskaber udarbejder en 
rapport, hvori de juridiske og økonomiske 
aspekter af den grænseoverskridende 
fusion forklares og begrundes.

fusionerende selskaber udarbejder en 
rapport, hvori de juridiske og økonomiske 
aspekter af den grænseoverskridende 
fusion forklares og begrundes over for 
selskabsdeltagerne, og der over for 
medarbejdernes repræsentanter eller, 
såfremt der ikke findes sådanne 
repræsentanter, overfor medarbejderne 
selv redegøres for den 
grænseoverskridende fusions følger for 
disse.

2. I den rapport, der er omhandlet i 
stk. 1, skal der navnlig redegøres for 
følgende:

2. I den rapport, der er omhandlet i 
stk. 1, skal der navnlig redegøres for 
følgende:

a) følgerne af den 
grænseoverskridende fusion for den 
fremtidige virksomhed i det selskab, der er 
resultatet af fusionen, og for ledelsens 
strategiplan

a) følgerne af den 
grænseoverskridende fusion for den 
fremtidige virksomhed i det selskab, der er 
resultatet af fusionen, og for ledelsens 
strategiplan

aa) årsagerne til fusionen

b) en forklaring og begrundelse for 
aktiernes ombytningsforhold

b) en forklaring og begrundelse for 
aktiernes ombytningsforhold

c) en beskrivelse af eventuelle særlige 
vurderingsvanskeligheder, der er opstået

c) en beskrivelse af eventuelle særlige 
vurderingsvanskeligheder, der er opstået

d) den grænseoverskridende fusions 
sandsynlige følger for selskabsdeltagerne

d) den grænseoverskridende fusions 
sandsynlige følger for selskabsdeltagerne

e) de retsmidler, der står til rådighed 
for selskabsdeltagere, som modsætter sig 
fusionen, jf. artikel 126a, og deres 
rettigheder.

e) de retsmidler, der står til rådighed 
for selskabsdeltagere, som modsætter sig 
fusionen, jf. artikel 126a, og deres 
rettigheder.

ea) følgerne af den 
grænseoverskridende fusion for 
beskyttelsen af ansættelsesforholdene og 
inddragelsen af medarbejderne

eb) eventuelle væsentlige ændringer af 
ansættelsesforholdene, herunder de i 
lovgivningen og kollektive overenskomster 
fastlagte betingelser, og placeringen af 
selskabernes forretningssteder

ec) hvorvidt faktorerne i litra a), ea) 
og eb) også vedrører eventuelle 
datterselskaber, der tilhører de 
fusionerende selskaber.

3. Rapporten stilles som minimum 3. Rapporten stilles som minimum 
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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.

elektronisk til rådighed for 
selskabsdeltagerne i hvert af de 
fusionerende selskaber senest to måneder
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 
medarbejderrepræsentanterne i hvert af 
de fusionerende selskaber i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/38/EF, direktiv 2001/86/EF og 
direktiv 2002/14/EF, eller, såfremt der 
ikke findes sådanne repræsentanter, for 
medarbejderne selv og for de i selskabet 
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.

3a. Modtager ledelses- eller 
administrationsorganet i et eller flere af 
de fusionerende selskaber i rimelig tid en 
udtalelse fra 
medarbejderrepræsentanterne eller, hvis 
der ikke findes sådanne repræsentanter, 
fra medarbejderne selv, i henhold til 
national lovgivning, underrettes 
selskabsdeltagerne herom, og denne 
udtalelse vedlægges rapporten.

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."

4. De i stk. 1, litra b)-e), omhandlede 
oplysninger er imidlertid ikke påkrævet, 
hvis alle selskabsdeltagerne i de 
fusionerende selskaber er blevet enige om 
at fravige dette krav. Hvis de fusionerende 
selskaber og deres eventuelle 
datterselskaber ikke har andre 
medarbejdere end dem, der er medlemmer 
af ledelses- eller administrationsorganet, 
er de i stk. 1, litra f), g) og h), omhandlede 
oplysninger imidlertid ikke påkrævet.

4a. Forelæggelsen af rapporten 
berører ikke retten til information og 
høring og de gældende informations- og 
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høringsprocedurer, der er indført på 
nationalt plan i forbindelse med 
gennemførelsen af direktiv 2001/23/EF, 
2002/14/EF eller 2009/38/EF, og må ikke 
medføre dobbeltarbejde med hensyn til 
rapporteringsforpligtelser.

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 124a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 124a Artikel 124a

Rapport fra ledelses- eller 
administrationsorganet til arbejdstagerne

Rapport fra ledelses- eller 
administrationsorganet til arbejdstagerne

1. Ledelses- eller 
administrationsorganet i hvert af de 
fusionerende selskaber udarbejder en 
rapport, hvori der redegøres for følgerne af 
den grænseoverskridende fusion for 
medarbejderne.

1. Ledelses- eller 
administrationsorganet i hvert af de 
fusionerende selskaber udarbejder en 
rapport, hvori der redegøres for følgerne af 
den grænseoverskridende fusion for 
medarbejderne.

2. I den rapport, der er omhandlet i 
stk. 1, skal der navnlig redegøres for 
følgende:

2. I den rapport, der er omhandlet i 
stk. 1, skal der navnlig redegøres for 
følgende:

a) følgerne af den 
grænseoverskridende fusion for selskabets 
fremtidige virksomhed og for ledelsens 
strategiplan

a) følgerne af den 
grænseoverskridende fusion for selskabets 
fremtidige virksomhed og for ledelsens 
strategiplan

aa) årsagerne til fusionen

b) følgerne af den 
grænseoverskridende fusion for 
beskyttelsen af ansættelsesforholdene

b) følgerne af den 
grænseoverskridende fusion for 
ansættelsesforholdene og inddragelsen af 
medarbejderne samt de foranstaltninger, 
der skal træffes for at beskytte dem

c) eventuelle væsentlige ændringer af 
ansættelsesforholdene og placeringen af 
selskabernes forretningssteder

c) eventuelle væsentlige ændringer af 
ansættelsesforholdene, herunder de i 
lovgivningen og kollektive overenskomster 
fastlagte betingelser, og placeringen af 
selskabernes forretningssteder

d) om de faktorer, der er anført i litra d) om de faktorer, der er anført i litra 
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a), b) og c), ligeledes vedrører de 
fusionerende selskabers eventuelle 
datterselskaber.

a), b), c), og ca)ligeledes vedrører de 
fusionerende selskabers eventuelle filialer 
eller datterselskaber.

da) oplysninger om procedurerne for 
retten til information, høring og 
medbestemmelse for medarbejderne i det 
selskab, der er resultatet af den 
grænseoverskridende fusion, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv

db) de retsmidler, der står til rådighed 
for selskabsdeltagere, som modsætter sig 
fusionen, jf. artikel 126a, og deres 
rettigheder.

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 
medarbejderrepræsentanterne i hvert af de 
fusionerende selskaber i overensstemmelse 
med direktiv 2009/38/EF, direktiv 
2001/86/EF og direktiv 2002/14/EF eller, 
såfremt der ikke findes sådanne 
repræsentanter, for medarbejderne selv og 
for de i selskabet repræsenterede 
fagforeninger senest en måned før den i 
artikel 126 omhandlede generalforsamling. 
Rapporten stilles ligeledes til rådighed for 
selskabsdeltagerne i hvert af de 
fusionerende selskaber.

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.

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.

3a. De europæiske samarbejdsudvalg 
og, hvor det er relevant, de nationale 
organer og fagforeninger, der 
repræsenterer medarbejderne i selskabet, 
skal have tilstrækkelige ressourcer til at 
foretage en grundig analyse af rapporten.

4. Modtager ledelses- eller 
administrationsorganet i et eller flere af de 
fusionerende selskaber i rimelig tid en 
udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne 

4. Modtager ledelses- eller 
administrationsorganet i et eller flere af de 
fusionerende selskaber i rimelig tid en 
udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne 
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eller, hvis der ikke findes sådanne 
repræsentanter, fra medarbejderne selv, i 
henhold til national lovgivning, underrettes 
selskabsdeltagerne herom, og denne 
udtalelse vedlægges rapporten.

eller, hvis der ikke findes sådanne 
repræsentanter, fra medarbejderne selv, i 
henhold til national lovgivning, underrettes 
selskabsdeltagerne herom, og denne 
udtalelse vedlægges rapporten.

4a. Ledelses- eller 
administrationsorganet i det selskab, der 
agter at foretage den 
grænseoverskridende fusion, skal 
fremlægge et begrundet skriftligt svar på 
udtalelsen fra medarbejderne før datoen 
for den i artikel 126 omhandlede 
generalforsamling.

5. Hvis de fusionerende selskaber og 
deres eventuelle datterselskaber ikke har 
andre medarbejdere end dem, der er 
medlemmer af ledelses- eller 
administrationsorganet, er den i stk. 1 
omhandlede rapport imidlertid ikke 
påkrævet.

5. Hvis de fusionerende selskaber og 
deres eventuelle datterselskaber ikke har 
andre medarbejdere end dem, der er 
medlemmer af ledelses- eller 
administrationsorganet, er den i stk. 1 
omhandlede rapport imidlertid ikke 
påkrævet.

6. Forelæggelsen af rapporten berører 
ikke retten til information og høring og 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."

6. Forelæggelsen af rapporten berører 
ikke retten til information og høring og 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."

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 – litra a
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 126 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter at have gjort sig bekendt med 
de i artikel 124, 124a eller 125 nævnte 
rapporter træffer hvert af de fusionerende 
selskabers generalforsamling beslutning 
om godkendelse af den fælles plan for den 
grænseoverskridende fusion.;

1. Efter at have gjort sig bekendt med 
de i artikel 124, 124a eller 125 nævnte 
rapporter træffer hvert af de fusionerende 
selskabers generalforsamling beslutning 
om godkendelse af den fælles plan for den 
grænseoverskridende fusion. Før der 
træffes en beslutning, skal enhver 
gældende ret til forudgående information 
og høring være imødekommet i tide til og 
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på en sådan måde, at en udtalelse fra 
medarbejderrepræsentanterne kan tages i 
betragtning.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 126a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 
i denne artikel, kan afhænde deres 
kapitalandele mod en tilstrækkelig kontant 
kompensation, som udbetales, når den 
grænseoverskridende fusion har fået 
virkning i overensstemmelse med 
artikel 129, til en eller flere af følgende:

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 
i denne artikel, kan afhænde deres 
kapitalandele mod en passende kontant 
kompensation, som udbetales, når den 
grænseoverskridende fusion har fået 
virkning i overensstemmelse med 
artikel 129, til en eller flere af følgende:

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 126a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at hvert af 
de fusionerende selskaber fremsætter et 
tilbud om tilstrækkelig kontant 
kompensation i den fælles plan for den 
grænseoverskridende fusion, jf. artikel 122, 
stk. 1, litra m), til de selskabsdeltagere, der 
er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som 
ønsker at udøve deres ret til at afhænde 
deres kapitalandele. Medlemsstaterne 
fastsætter ligeledes fristen for accept af 
tilbuddet, som under ingen 
omstændigheder må strække sig over 
mere end en måned efter den i artikel 126
omhandlede generalforsamling, eller, hvis 
generalforsamlingens godkendelse ikke er 
påkrævet, to måneder efter 

3. Medlemsstaterne sikrer, at hvert af 
de fusionerende selskaber fremsætter et 
tilbud om passende kontant kompensation i 
den fælles plan for den 
grænseoverskridende fusion, jf. artikel 122, 
stk. 1, litra m), til de selskabsdeltagere, der 
er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, som 
ønsker at udøve deres ret til at afhænde 
deres kapitalandele. Selskabsdeltagerne 
udtrykker deres hensigt om at påberåbe 
sig deres ret til udtræden før
generalforsamlingen eller, hvis 
generalforsamlingens godkendelse ikke er 
påkrævet, senest en måned efter 
offentliggørelsen af den fælles fusionsplan, 
der er omhandlet i artikel 123. 
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offentliggørelsen af den fælles fusionsplan, 
der er omhandlet i artikel 123. 
Medlemsstaterne sikrer endvidere, at de 
fusionerende selskaber kan acceptere et 
tilbud fremsendt elektronisk til en adresse 
angivet af disse selskaber til dette formål.

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at de 
fusionerende selskaber kan acceptere et 
tilbud fremsendt elektronisk til en adresse 
angivet af disse selskaber til dette formål.

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra -a (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 133 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-a) Artikel 133, stk. 1, affattes således:

1. Det selskab, der er resultatet af 
den grænseoverskridende fusion, er 
underlagt de regler vedrørende 
medbestemmelse, der eventuelt måtte 
gælde i den medlemsstat, hvor det har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted, jf. dog stk. 2.

"1. Det er et grundlæggende princip 
og erklæret mål med denne artikel at sikre 
medarbejdernes ret til medbestemmelse. 
Derfor skal der i det selskab, der er 
resultatet af en grænseoverskridende 
omstrukturering, som minimum gælde det 
samme niveau for medarbejdernes 
medbestemmelse som det, der var 
gældende forud herfor samt med alle de 
elementer, som var gældende inden. Dette 
niveau måles i forhold til andelen af 
medarbejderrepræsentanter blandt 
medlemmerne af de administrations- eller 
tilsynsorganer, udvalg eller, hvis relevant, 
blandt ledelsesgrupper, herunder i 
selskabets profitcentre."

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra -a a (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 133 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) I artikel 133, indsættes som stk. 
1a:
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"1a. Hvis ledelsen eller de 
administrative organer i de deltagende 
selskaber udarbejder en plan for 
fusionen, skal de hurtigst muligt efter 
offentliggørelsen af planen tage de 
nødvendige skridt til at indlede 
forhandlinger med repræsentanterne for 
selskabernes medarbejdere om 
arrangementer for inddragelse af 
medarbejderne i det eller de selskaber, der 
bliver resultatet af fusionen.

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra -a b (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 133 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-ab) Artikel 133, stk. 2, affattes således:

2. De regler for medbestemmelse, der 
eventuelt måtte gælde i den medlemsstat, 
hvor det selskab, der er resultatet af den 
grænseoverskridende fusion, har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted, finder dog
ikke anvendelse, hvis mindst ét af de 
fusionerende selskaber i de seks måneder, 
der går forud for offentliggørelsen af 
planen for den grænseoverskridende fusion 
som omhandlet i artikel 123, har et 
gennemsnitligt antal medarbejdere på over 
500 og er omfattet af de regler for 
medbestemmelse, som er anført i artikel 2, 
litra k), i direktiv 2001/86/EF, eller hvis 
den nationale lovgivning, der finder 
anvendelse på det selskab, der er resultatet 
af den grænseoverskridende fusion,

2. De regler for medbestemmelse, der 
eventuelt måtte gælde i 
bestemmelsesmedlemsstaten, finder ikke 
anvendelse, hvis mindst ét af de 
fusionerende selskaber i de seks måneder, 
der går forud for offentliggørelsen af 
planen for den grænseoverskridende fusion 
som omhandlet i artikel 86d i dette 
direktiv, har et gennemsnitligt antal
medarbejdere svarende til to tredjedele af 
den i henhold til lovgivningen i 
oprindelsesmedlemsstatens anvendelige 
tærskel for udløsning af medarbejdernes 
medbestemmelse, som er anført i artikel 2, 
litra k), i direktiv 2001/86/EF, eller hvis 
den nationale lovgivning, der finder 
anvendelse på det selskab, der er resultatet 
af den grænseoverskridende fusion:

a) ikke fastsætter mindst samme 
niveau for medbestemmelse som det, der 
gælder i de relevante fusionerende 
selskaber, målt i forhold til andelen af 
medarbejderrepræsentanter blandt 
medlemmerne i de administrations- eller 
tilsynsorganer, udvalg eller 

a) fastsætter mindst samme niveau for 
og elementer af medbestemmelse som det, 
der gælder i et af de deltagende selskaber 
forud for fusionen, målt i forhold til 
andelen af medarbejderrepræsentanter 
blandt medlemmerne i de administrations-
eller tilsynsorganer, udvalg eller 



PE625.383v02-00 62/88 AD\1168770DA.docx

DA

ledelsesgrupper, herunder i selskabets 
profitcentre, der er omfattet af 
medbestemmelse, eller

ledelsesgrupper, herunder i selskabets 
profitcentre, der er omfattet af 
medbestemmelse, eller

b) ikke giver medarbejderne i de i 
andre medlemsstater beliggende bedrifter i 
det selskab, der er resultatet af den 
grænseoverskridende fusion, den samme 
ret til at udøve medbestemmelse, som den 
giver de medarbejdere, der er beskæftiget i 
den medlemsstat, hvor det selskab, der er 
resultatet af den grænseoverskridende 
fusion, har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

b) giver medarbejderne i det 
omdannede selskabs bedrifter beliggende i 
andre medlemsstater den samme ret til at 
udøve medbestemmelse, som den giver de 
medarbejdere, der er beskæftiget i 
bestemmelsesmedlemsstaten.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra -a c(nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 133 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-ac) Artikel 133, stk. 3, affattes således:

3. I de i stk. 2 omhandlede tilfælde 
fastsætter medlemsstaterne på tilsvarende 
vis og med forbehold af stk. 4-7, reglerne 
for medarbejdernes medbestemmelse i det 
selskab, der er resultatet af den 
grænseoverskridende fusion, 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. For så vidt angår information og 
høring af medarbejderne og disses 
medbestemmelse i det selskab, der er 
resultatet af fusionen, og deres 
inddragelse i fastsættelse af disse 
rettigheder i de i stk. 2 i denne artikel 
omhandlede tilfælde, fastsættes 
bestemmelserne herfor i en mellem 
medarbejderne og ledelsen indgået aftale, 
og medlemsstaterne fastsætter på 
tilsvarende vis og med forbehold af stk. 4-7
i denne artikel, reglerne for information 
og høring af medarbejderne og 
medarbejdernes medbestemmelse i det 
selskab, der er resultatet af fusionen, 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:

a) artikel 3, stk. 1, 2 og 3, stk. 4, første 
afsnit, første led, og andet afsnit, samt stk. 

a) artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 2, 
litra a), nr. i), artikel 3, stk. 2, litra b), 
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5 og stk. 7 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

b) artikel 4, stk. 1, stk. 2, litra a), g) og 
h), samt stk. 3 

b) artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, 
litra a), b), c), d), e), g) og h), og artikel 4, 
stk. 3 samt artikel 4, stk. 4

c) artikel 5 c) artikel 5

d) artikel 6 d) artikel 6

e) artikel 7, stk. 1, artikel 7, stk. 2, 
første afsnit, litra b), andet afsnit, 
artikel 7, stk. 2, andet afsnit, samt 
artikel 7, stk. 3. I forbindelse med 
nærværende kapitel forhøjes dog de 
procentsatser, der kræves i artikel 7, 
stk. 2, første afsnit, litra b), i direktiv 
2001/86/EF for anvendelsen af 
referencebestemmelserne i del 3 i bilaget 
til det pågældende direktiv fra 25 % til 
33 1/3 %

e) artikel 7, stk. 1

f) artikel 8, 10 og 12 f) artikel 8, 9, 10 og 12

g) artikel 13, stk. 4 g) bilaget til direktiv 2001/86/EF

h) del 3, litra b), i bilaget. 

Med henblik på etablering af tværnational 
information og høring finder 
direktiv2009/38/EF anvendelse."

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra -a d (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 133 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-ad) Artikel 133, stk. 4, affattes således:

4. Ved anvendelsen af de i stk. 3 
omhandlede principper og 
fremgangsmåder: 

"4. Ved anvendelse af principperne og 
procedurerne omhandlet i stk. 2 og 3 sikrer 
medlemsstaterne, at reglerne om 
medarbejdernes medbestemmelse, der 
fandt anvendelse forud for den 
grænseoverskridende fusion, fortsat er 
gældende indtil datoen for anvendelsen af 
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eventuelle efterfølgende regler eller, hvis 
der ikke foreligger vedtagne regler, indtil 
anvendelsen af standardregler i 
overensstemmelse med bilaget i direktiv 
2001/86/EF."

a) giver medlemsstaterne de 
fusionerende selskabers relevante organer 
ret til uden forudgående forhandling at 
vælge at være direkte underlagt de i stk. 3, 
litra h), nævnte referencebestemmelser 
for medbestemmelse som fastlagt i 
lovgivningen i den medlemsstat, hvor det 
selskab, der er resultatet af den 
grænseoverskridende fusion, skal have sit 
vedtægtsmæssige hjemsted, og at 
overholde disse bestemmelser fra datoen 
for registreringen 

b) 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, inklusive 
stemmer fra medlemmer, der 
repræsenterer medarbejderne i mindst to 
forskellige medlemsstater, at beslutte ikke 
at indlede forhandlinger eller at afslutte 
allerede indledte forhandlinger, og støtte 
sig på de regler for medbestemmelse, der 
gælder i den medlemsstat, hvor det 
selskab, der er resultatet af den 
grænseoverskridende fusion, skal have sit 
vedtægtsmæssige hjemsted 

c) 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 selskab, 
der er resultatet af den 
grænseoverskridende fusion. Hvis 
medarbejderrepræsentanterne i et af de 
fusionerende selskaber udgjorde mindst 
en tredjedel af administrations eller 
tilsynsorganet, må begrænsningen dog 
aldrig føre til en lavere andel af 
medarbejderrepræsentanter i 
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administrationsorganet end en tredjedel. 

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra -a e (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 133 – stk. 5

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-ae) Artikel 133, stk. 5, affattes således:

5. Udvidelsen af 
medbestemmelsesretten til at omfatte 
medarbejdere i det selskab, der er 
resultatet af den grænseoverskridende 
fusion, beskæftiget i andre medlemsstater, 
jf. stk. 2, litra b), medfører ikke nogen 
forpligtelse for de medlemsstater, der 
vælger at gøre dette, til at medregne disse 
medarbejdere, når de beregner de 
tærskler for antallet af ansatte, der 
udløser medbestemmelsesret i henhold til 
national lovgivning.

"5. Det selskab, der er resultatet af 
fusionen, er forpligtet til at antage en 
retlig form, der giver mulighed for at 
udøve medbestemmelsesretten."

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra -a f (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 133 – stk. 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-af) Artikel 133, stk. 6, affattes således:

6. Hvis mindst et af de fusionerende 
selskaber er omfattet af regler for 
medbestemmelse, og det selskab, der er 
resultatet af den grænseoverskridende 
fusion, skal omfattes af sådanne regler i 
overensstemmelse med de i stk. 2 
omhandlede bestemmelser, er selskabet 
forpligtet til at antage en retlig form, der 
giver mulighed for at udøve
medbestemmelsesret.

"6. Hvis det selskab, der er et resultat 
af fusionen, er omfattet af regler for 
medbestemmelse, skal det selskab være 
forpligtet til at træffe foranstaltninger, der 
sikrer, at medbestemmelsesretten også er 
beskyttet i tilfælde af efterfølgende 
grænseoverskridende eller interne 
fusioner, spaltninger eller omdannelser i 
de første seks år efter den 
grænseoverskridende omdannelse har 
fundet sted, ved at lade de bestemmelser, 
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der er fastsat i stk. 1-4, finde tilsvarende 
anvendelse."

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra a
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 133 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis det selskab, der er resultatet 
af den grænseoverskridende fusion, er 
omfattet af regler for medbestemmelse, er 
det forpligtet til at træffe foranstaltninger, 
der sikrer, at medarbejdernes 
medbestemmelsesret er beskyttet i tilfælde 
af efterfølgende grænseoverskridende 
eller interne fusioner, spaltninger eller 
omdannelser i de første tre år efter den 
grænseoverskridende omdannelse, ved at 
lade de bestemmelser, der er fastsat i stk. 
1-6, finde tilsvarende anvendelse."

7. Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 
2002/14/EF, at 
medarbejderrepræsentanterne 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.

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 133 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 resultatet af 
forhandlingerne vedrørende 
medarbejdernes medbestemmelse uden 
unødig forsinkelse.
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Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b a (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 133 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I artikel 133 tilføjes følgende 
stykke:

"8a. Medlemsstaterne fastsætter 
passende foranstaltninger i tilfælde af, at 
det selskab, der er resultatet af den 
grænseoverskridende fusion, ikke 
overholder bestemmelserne i denne 
artikel. De sikrer navnlig, at der findes 
passende administrative eller retslige 
procedurer til at sikre, at de forpligtelser, 
der følger af denne artikel, kan 
håndhæves."

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – litra b b (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 133 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) I artikel 133 tilføjes følgende 
stykke:

"8b. Medlemsstaterne skal endvidere 
fastsætte passende sanktioner, der kan 
iværksættes, hvis selskabet, der er 
resultatet af den grænseoverskridende 
fusion, overtræder bestemmelserne i 
denne artikel. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have en afskrækkende 
virkning."

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 – c b (nyt)
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 133 – stk. 8 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) I artikel 133 tilføjes følgende 
stykke:

"8c. Så snart den tærskel, der er fastsat 
i oprindelsesmedlemsstaten, overskrides, 
skal der i henhold til bestemmelserne i 
denne artikel indledes nye forhandlinger. 
I så fald skal de almindelige regler, der 
anvendes af medlemsstaterne, henvise til 
det niveau for medbestemmelse, der ville 
være retligt gældende for selskabet i 
oprindelseslandet over tærsklen, hvis 
selskabet ikke havde gennemført den 
grænseoverskridende fusion."

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160b – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "medarbejderrepræsentanter": 
repræsentanter for medarbejderne i 
henhold til EU-ret og national ret og/eller 
praksis

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160b – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) "medarbejdernes inddragelse": 
enhver mekanisme, herunder 
information, høring og medbestemmelse, 
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hvorigennem 
medarbejderrepræsentanterne kan udøve 
en indflydelse på de afgørelser, der skal 
træffes i selskabet

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160b – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c) "information": underretning af 
repræsentanten for medarbejderne 
og/eller medarbejderrepræsentanterne på 
det rette niveau 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 på et 
tidspunkt, på en måde og med et indhold, 
der gør det muligt for 
medarbejderrepræsentanterne at foretage 
en tilbundsgående vurdering af de mulige 
virkninger og i givet fald at forberede 
høringer af selskabets kompetente organ

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160b – stk. 1 – nr. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d) "høring": etablering af en dialog 
og udveksling af synspunkter mellem det 
organ, der repræsenterer medarbejderne, 
og/eller medarbejderrepræsentanterne og 
det kompetente organ på et tidspunkt, på 
en måde og med et indhold, der gør det 
muligt for medarbejderrepræsentanterne 
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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

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160b – stk. 1 – nr. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e) "medarbejdernes 
medbestemmelse": den indflydelse, som 
medarbejderne og/eller 
medarbejderrepræsentanterne har på et 
selskabs drift i kraft af retten til at vælge 
eller udpege nogle af medlemmerne af
selskabets administrations- eller 
tilsynsorgan

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160b – stk. 1 – nr. 3 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3f) "hovedkontor": det sted, hvor den 
centrale administration foregår, og hvor 
der tages forretningsmæssige 
beslutninger, der er nødvendige for 
selskabets forretningsområde som helhed

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160d – stk. 2 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) selskabet efterforskes, er blevet 
retsforfulgt eller i de seneste tre år blevet 
dømt for overtrædelser af 
arbejdslovgivningen eller grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder, socialt bedrageri 
eller skattesvig, skatteunddragelse, 
skatteundgåelse eller hvidvaskning af 
penge eller anden økonomisk kriminalitet

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160d – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) der er indledt disciplinære eller 
administrative skridt, eller der er givet 
strafferetlige sanktioner, eller der er 
truffet afgørelser på grund af svigagtig 
praksis, der er direkte relevante for 
selskabernes kompetencer eller 
pålidelighed

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160d – stk. 2 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) selskabet er genstand for 
efterforskning, retsforfølges eller er i 
løbet af de sidste tre år blevet dømt for 
krænkelse af grundlæggende 
menneskerettigheder.
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Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160d– stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten, hvor selskabet 
under spaltning er etableret, sikrer, at den 
kompetente myndighed ikke godkender 
spaltningen, hvis den efter en undersøgelse 
af den konkrete sag og under hensyntagen 
til alle relevante kendsgerninger og 
omstændigheder fastslår, at der er tale om 
et kunstigt arrangement, som har til formål 
at opnå uberettigede skattefordele eller 
foretage et uretmæssigt indgreb i 
arbejdstagernes, kreditorernes eller 
selskabsdeltagernes juridiske eller 
kontraktmæssige rettigheder.

3. Medlemsstaten, hvor selskabet 
under spaltning er etableret, sikrer, at den 
kompetente myndighed ikke godkender 
spaltningen, hvis den, på begrundet og 
objektivt grundlag, efter en undersøgelse 
af den konkrete sag og under hensyntagen 
til alle relevante kendsgerninger og 
omstændigheder fastslår, at der er tale om 
et kunstigt arrangement, som har til formål 
at opnå uberettigede skattefordele eller 
foretage et uretmæssigt indgreb i 
arbejdstagernes, kreditorernes eller 
selskabsdeltagernes juridiske eller 
kontraktmæssige rettigheder.

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160e – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ledelses- eller 
administrationsorganet for selskabet under 
spaltning udarbejder planen for den 
grænseoverskridende spaltning. Planen for 
den grænseoverskridende spaltning skal 
mindst indeholde følgende oplysninger:

1. Ledelses- eller 
administrationsorganet, herunder 
medarbejderrepræsentanterne på 
bestyrelsesniveau, for selskabet under 
spaltning udarbejder planen for den 
grænseoverskridende spaltning senest to 
måneder før datoen for 
generalforsamlingen omhandlet i artikel 
160k. Planen for den grænseoverskridende 
spaltning skal mindst indeholde følgende 
oplysninger:
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Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160e – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) detaljerede oplysninger om 
hovedkontoret

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160e – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den grænseoverskridende 
spaltnings sandsynlige følger for 
beskæftigelsen

e) den grænseoverskridende 
spaltnings sandsynlige følger for 
beskæftigelsen, lønudviklingen og den 
sociale dialog i virksomhederne, herunder 
medarbejderrepræsentanternes 
repræsentation i bestyrelsen

Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160e – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) hvis det er hensigtsmæssigt, 
oplysninger om de procedurer, hvorefter 
der i henhold til artikel 160n er fastsat 
nærmere regler for arbejdstagernes 
inddragelse i fastlæggelsen af deres 
rettigheder med hensyn til 
medbestemmelse i de modtagende 
selskaber, og om mulighederne for sådanne 
nærmere regler

l) hvis de forefindes, oplysninger om 
de procedurer, hvorefter der i henhold til 
artikel 160n er fastsat nærmere regler for 
arbejdstagernes inddragelse i fastlæggelsen 
af deres rettigheder med hensyn til 
medbestemmelse i de modtagende 
selskaber, og om mulighederne for sådanne 
nærmere regler
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Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160e– stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ud over de officielle sprog i de 
modtagende selskabers og selskabet under 
spaltnings medlemsstater tillader 
medlemsstaterne, at selskabet anvender et 
sprog, der er gængs i internationale 
forretnings- og finanskredse, ved 
udarbejdelsen af planen for den 
grænseoverskridende spaltning og alle 
andre relevante dokumenter. 
Medlemsstaterne angiver det sprog, der 
skal have forrang i tilfælde af 
uoverensstemmelser mellem de forskellige 
sprogversioner af disse dokumenter.

4. Ud over de officielle sprog i de 
modtagende selskabers og selskabet under 
spaltnings medlemsstater tillader 
medlemsstaterne, at selskabet anvender et 
sprog, der er gængs i internationale 
forretnings- og finanskredse, ved 
udarbejdelsen af planen for den 
grænseoverskridende spaltning og alle 
andre relevante dokumenter. 
Medlemsstaterne angiver det sprog, der 
skal have forrang i tilfælde af 
uoverensstemmelser mellem de forskellige 
sprogversioner af disse dokumenter. 
Selskabsdeltagere, medarbejdere eller 
kreditorer skal have mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til planen. 
Bemærkningerne skal indgå i 
slutrapporten og offentliggøres.

Ændringsforslag 106

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 160g Artikel 160g

Rapport fra ledelses- eller 
administrationsorganet til 

selskabsdeltagerne

Rapport fra ledelses- eller 
administrationsorganet til 

selskabsdeltagerne og
medarbejderrepræsentanterne eller, 

såfremt der ikke findes sådanne 
repræsentanter, til medarbejderne selv

1. Selskabet under spaltnings ledelses-
eller administrationsorgan udarbejder en 
rapport, hvori de juridiske og økonomiske 

1. Selskabet under spaltnings ledelses-
eller administrationsorgan udarbejder en 
rapport, hvori de juridiske og økonomiske 
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aspekter af den grænseoverskridende 
spaltning forklares og begrundes.

aspekter af den grænseoverskridende 
spaltning forklares og begrundes over for 
selskabsdeltagerne, og der over for 
medarbejdernes repræsentanter eller, 
såfremt der ikke findes sådanne 
repræsentanter, overfor medarbejderne 
selv redegøres for den 
grænseoverskridende spaltnings følger for 
disse.

2. I den rapport, der er omhandlet i 
stk. 1, skal der navnlig redegøres for 
følgende:

2. I den rapport, der er omhandlet i 
stk. 1, skal der navnlig redegøres for 
følgende:

a) følgerne af den 
grænseoverskridende spaltning for de 
modtagende selskabers fremtidige 
virksomhed, og i forbindelse med en partiel 
spaltning, ligeledes for selskabet under 
spaltning og for ledelsens strategiplan

a) følgerne af den 
grænseoverskridende spaltning for de 
modtagende selskabers fremtidige 
virksomhed, og i forbindelse med en partiel 
spaltning, ligeledes for selskabet under 
spaltning og for ledelsens strategiplan

b) en forklaring og begrundelse for 
aktiernes ombytningsforhold, hvis det er 
relevant

b) en forklaring og begrundelse for 
aktiernes ombytningsforhold, hvis det er 
relevant

c) en beskrivelse af eventuelle særlige 
vurderingsvanskeligheder, der er opstået

c) en beskrivelse af eventuelle særlige 
vurderingsvanskeligheder, der er opstået

d) den grænseoverskridende 
spaltnings sandsynlige følger for 
selskabsdeltagerne

d) den grænseoverskridende 
spaltnings sandsynlige følger for 
selskabsdeltagerne

e) de rettigheder og retsmidler, der 
står til rådighed for selskabsdeltagere, som 
modsætter sig den grænseoverskridende 
spaltning, jf. artikel 160l.

e) de rettigheder og retsmidler, der 
står til rådighed for selskabsdeltagere, som 
modsætter sig den grænseoverskridende 
spaltning, jf. artikel 160l

ea) følgerne af den 
grænseoverskridende spaltning for 
beskyttelsen af ansættelsesforholdene og 
inddragelsen af medarbejderne

eb) eventuelle væsentlige ændringer af 
ansættelsesforholdene, herunder de i 
lovgivning og de kollektive 
overenskomster fastlagte betingelser, og 
placeringen af selskabernes 
forretningssteder

ec) om de faktorer, der er anført i litra 
a), ea) og eb), ligeledes vedrører 
eventuelle datterselskaber tilhørende 
selskabet under spaltning.



PE625.383v02-00 76/88 AD\1168770DA.docx

DA

3. Den i stk. 1 i denne artikel 
omhandlede rapport stilles som minimum 
elektronisk til rådighed for 
selskabsdeltagerne i selskabet under 
spaltning senest to måneder før den i 
artikel 160k omhandlede 
generalforsamling. Rapporten stilles 
ligeledes til rådighed for 
medarbejderrepræsentanterne i selskabet 
under spaltning eller, såfremt der ikke 
findes sådanne repræsentanter, for 
medarbejderne selv.

3. Den i stk. 1 i denne artikel 
omhandlede rapport stilles som minimum 
elektronisk til rådighed for 
selskabsdeltagerne i selskabet under 
spaltning senest to måneder før den i 
artikel 160k omhandlede 
generalforsamling. Rapporten stilles 
ligeledes til rådighed for 
medarbejderrepræsentanterne i selskabet 
under spaltning eller, såfremt der ikke 
findes sådanne repræsentanter, for 
medarbejderne selv.

3a. Modtager ledelses- eller 
administrationsorganet i selskabet under 
spaltning 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. Den i stk. 1 omhandlede rapport er 
imidlertid ikke påkrævet, hvis alle 
selskabsdeltagerne i selskabet under 
spaltning er blevet enige om at fravige 
dette krav."

4. De i stk. 1, litra b) til e),
omhandlede oplysninger er imidlertid ikke 
påkrævet, hvis alle selskabsdeltagerne i 
selskabet under spaltning er blevet enige 
om at fravige dette krav. Hvis selskabet 
under spaltning og alle dets eventuelle 
datterselskaber ingen andre medarbejdere 
har end dem, der er en del af ledelsen 
eller det administrative organ, er 
oplysningerne, der henvises til i stk. 1, 
litra ea), eb) og ec), ikke påkrævet.

4a. Stk. 1-4 berører ikke retten til 
information og høring og 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, og må ikke medføre 
dobbeltarbejde med hensyn til 
rapporteringsforpligtelserne.

4b. Hver medlemsstat bestemmer i 
specifikke tilfælde og på de betingelser 
samt inden for de grænser, der er fastsat i 
den nationale lovgivning, at selskabet ikke 
er forpligtet til at videregive oplysninger, 
såfremt disse oplysninger er af en sådan 
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art, at de ud fra objektive kriterier i 
alvorlig grad vil skade virksomhedens 
eller forretningsstedets 
funktionsdygtighed eller vil påvirke det 
negativt.

Ændringsforslag 107

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 160h udgår

Rapport fra ledelses- eller 
administrationsorganet til arbejdstagerne

1. Ledelses- eller 
administrationsorganet i selskabet under 
spaltning udarbejder en rapport, hvori der 
redegøres for følgerne af den 
grænseoverskridende spaltning for 
medarbejderne.

2. I den rapport, der er omhandlet i 
stk. 1, skal der navnlig redegøres for 
følgende:

a) følgerne af den 
grænseoverskridende spaltning for de 
modtagende selskabers fremtidige 
virksomhed, og i forbindelse med en 
partiel spaltning, ligeledes for selskabet 
under spaltning og for ledelsens 
strategiplan

b) følgerne af den 
grænseoverskridende spaltning for 
beskyttelsen af ansættelsesforholdene

c) eventuelle væsentlige ændringer af 
ansættelsesforholdene og placeringen af 
selskabernes forretningssteder

d) om de faktorer, der er anført i litra 
a), b) og c), ligeledes vedrører selskabet 
under spaltnings eventuelle 
datterselskaber.
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3. Den i stk. 1 omhandlede rapport 
stilles som minimum elektronisk til 
rådighed for 
medarbejderrepræsentanterne i selskabet 
under spaltning eller, såfremt der ikke 
findes sådanne repræsentanter, for 
medarbejderne selv senest to måneder før 
den i artikel 160k omhandlede 
generalforsamling. Rapporten stilles 
ligeledes til rådighed for 
selskabsdeltagerne i selskabet under 
spaltning.

4. Modtager ledelses- eller 
administrationsorganet i selskabet under 
spaltning 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.

5. Hvis selskabet under spaltning og 
alle dets eventuelle datterselskaber ikke 
har andre medarbejdere end dem, der er 
medlemmer af ledelses- eller 
administrationsorganet, er den i stk. 1 
omhandlede rapport imidlertid ikke 
påkrævet.

6. Stk. 1-5 berører ikke retten til 
information og høring og 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.

Ændringsforslag 108

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160i – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 1. Medlemsstaterne sikrer, at 
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selskabet under spaltning senest to
måneder før den i artikel 160k omhandlede 
generalforsamling anmoder den 
kompetente myndighed, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, 
om at udpege en sagkyndig, der skal 
undersøge og vurdere planen for den 
grænseoverskridende spaltning og de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 160g 
og 160h, med forbehold af stk. 6 i denne 
artikel.

selskabet under spaltning senest fem
måneder før den i artikel 160k omhandlede 
generalforsamling anmoder den 
kompetente myndighed, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, 
om at udpege en sagkyndig, der skal 
undersøge og vurdere planen for den 
grænseoverskridende omdannelse og de 
rapporter, der er omhandlet i artikel 160g 
og 160h, med forbehold af stk. 6 i denne 
artikel.

Ændringsforslag 109

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160i – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af alle faktuelle 
elementer, som den kompetente 
myndighed, der er udpeget i henhold til 
artikel 160o, stk. 1, skal bruge til at 
foretage en tilbundsgående vurdering for at 
fastslå, om den påtænkte 
grænseoverskridende spaltning udgør et 
kunstigt arrangement i henhold til 
artikel 160p, der minimum omfatter 
følgende: de nærmere forhold ved 
etableringen i de modtagende selskabers 
medlemsstater, herunder hensigten, 
sektoren, investeringen, nettoomsætningen 
og resultatet, antal medarbejdere, 
balancens sammensætning, det 
skattemæssige hjemsted, aktiverne og deres 
placering, medarbejdernes og specifikke 
medarbejdergruppers sædvanlige 
arbejdssted, det sted, hvor selskabet under 
spaltning betaler bidrag til sociale 
sikringsordninger og påtager sig 
kommercielle risici i de modtagende 
selskabers medlemsstater.

f) en beskrivelse af alle faktuelle 
elementer, som den kompetente 
myndighed, der er udpeget i henhold til 
artikel 160o, stk. 1, skal bruge til at 
foretage en tilbundsgående vurdering for at 
fastslå, om den påtænkte 
grænseoverskridende spaltning udgør et 
kunstigt arrangement i henhold til 
artikel 160p, der minimum omfatter 
følgende:

i) de nærmere forhold ved etableringen i 
bestemmelsesmedlemsstaten, herunder 
hensigten, sektoren, investeringen, 
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nettoomsætningen og resultatet

ii) antallet af medarbejdere, der arbejder i 
bestemmelsesmedlemsstaten, antallet af 
medarbejdere, der arbejder i et andet land 
opdelt efter arbejdslandet, antallet af 
medarbejdere, som er udstationeret eller 
udsendt i året forud for omdannelsen 
inden for betydningen af forordning (EF)
nr. 883/2004 og direktiv 96/71/EF, 
antallet af medarbejdere, som samtidig 
arbejder i en eller flere medlemsstater i 
henhold til den i forordning (EF) nr. 
883/2004 anførte betydning

iii) det skattemæssige hjemsted

iv) aktiverne og deres placering

v) medarbejdernes og specifikke 
medarbejdergruppers sædvanlige 
arbejdssted

vi) de steder, hvor det omdannede selskab 
betaler bidrag til sociale sikringsordninger

vii) de kommercielle risici, som det 
omdannede selskab påtager sig i 
bestemmelsesmedlemsstaten og 
oprindelsesmedlemsstaten

viii) sammensætningen af balancen og 
regnskabet i bestemmelsesmedlemsstaten 
og i alle de medlemsstater, hvor selskabet 
har opereret inden for de seneste to 
regnskabsår.

Ændringsforslag 110

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160k– stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter at have gjort sig bekendt med 
de i artikel 160g, 160h og 160i nævnte 
rapporter træffer selskabet under spaltnings 
generalforsamling beslutning om 
godkendelsen af planen for den 
grænseoverskridende spaltning. Selskabet 

1. Efter at have gjort sig bekendt med 
de i artikel 160g, 160h og 160i nævnte 
rapporter træffer selskabet under spaltnings 
generalforsamling beslutning om 
godkendelsen af planen for den 
grænseoverskridende spaltning. Før der 
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underretter den kompetente myndighed, 
der er udpeget i overensstemmelse med 
artikel 160o, stk. 1, om 
generalforsamlingens beslutning.

træffes en beslutning, skal enhver ret til 
forudgående information og høring være 
imødekommet på en sådan måde og i rette 
tid til, at en udtalelse fra 
medarbejderrepræsentanterne kan tages i 
betragtning. Selskabet underretter den 
kompetente myndighed, der er udpeget i 
overensstemmelse med artikel 160o, stk. 1, 
om generalforsamlingens beslutning.

Ændringsforslag 111

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160l– stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
selskabet under spaltning fremsætter et 
tilbud om tilstrækkelig kontant 
kompensation i planen for den 
grænseoverskridende spaltning, jf. 
artikel 160e, stk. 1, litra q), til de 
selskabsdeltagere, der er omhandlet i stk. 1 
i denne artikel, som ønsker at udøve deres 
ret til at afhænde deres kapitalandele. 
Medlemsstaterne fastsætter ligeledes 
fristen for accept af tilbuddet, der under 
alle omstændigheder ikke må strække sig 
over mere end en måned efter den i 
artikel 160k omhandlede 
generalforsamling. Medlemsstaterne sikrer 
endvidere, at selskabet kan acceptere et 
tilbud fremsendt elektronisk til en adresse 
angivet af selskabet til dette formål.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
selskabet under spaltning fremsætter et 
tilbud om passende kontant kompensation i 
planen for den grænseoverskridende 
spaltning, jf. artikel 160e, stk. 1, litra q), til 
de selskabsdeltagere, der er omhandlet i 
stk. 1 i denne artikel, som ønsker at udøve 
deres ret til at afhænde deres kapitalandele. 
Medlemsstaterne fastsætter ligeledes 
fristen for accept af tilbuddet, der under 
alle omstændigheder ikke må strække sig 
over mere end en måned efter den i 
artikel 160k omhandlede 
generalforsamling. Medlemsstaterne sikrer 
endvidere, at selskabet kan acceptere et 
tilbud fremsendt elektronisk til en adresse 
angivet af selskabet til dette formål.

Ændringsforslag 112

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Direktiv (EU) 2017/1132
Artikel 160n
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 160n Artikel 160n

Medbestemmelse Medarbejdernes ret til information, 
høring og medbestemmelse

1. Det modtagende selskab er 
underlagt de regler vedrørende 
medbestemmelse, der eventuelt måtte 
gælde i den medlemsstat, hvor det har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted, jf. dog stk. 2.

1. Det er et grundlæggende princip 
og erklæret mål med denne artikel at sikre 
medarbejdernes ret til medbestemmelse. 
Medarbejdernes medbestemmelsesret skal 
derfor i selskaber, der er resultatet af en 
grænseoverskridende spaltning, være på 
samme niveau som forud for spaltningen, 
og det samme gør sig gældende for alle 
elementer af medarbejdernes 
medbestemmelse. Dette niveau måles i 
forhold til andelen af 
medarbejderrepræsentanter blandt 
medlemmerne af de administrations- eller 
tilsynsorganer, udvalg eller, hvis relevant, 
blandt ledelsesgrupper, herunder i 
selskabets profitcentre.

1a. Hvis ledelsen eller de 
administrative organer i de deltagende 
selskaber udarbejder en plan for 
spaltningen, skal de hurtigst muligt efter 
offentliggørelsen af planen tage de 
nødvendige skridt til at indlede 
forhandlinger med repræsentanterne for 
selskabernes medarbejdere om 
arrangementer for inddragelse af 
medarbejderne i det eller de selskaber, der 
bliver resultatet af omdannelsen.

2. De regler vedrørende 
medbestemmelse, der eventuelt måtte 
gælde i den medlemsstat, hvor det selskab, 
der er resultatet af den 
grænseoverskridende spaltning, har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted, finder 
imidlertid ikke anvendelse, når selskabet 
under spaltning i de seks måneder, der går
forud for offentliggørelsen af planen for 
den grænseoverskridende spaltning som 
omhandlet i artikel 160e i dette direktiv, 
har et gennemsnitligt antal ansatte svarende 
til fire femtedele af den tærskel, der er 
fastsat i lovgivningen i selskabet under 

2. De regler vedrørende 
medbestemmelse, der eventuelt måtte 
gælde i den medlemsstat, hvor det selskab, 
der er resultatet af den 
grænseoverskridende spaltning, har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted, finder ikke 
anvendelse, når selskabet under spaltning i 
de seks måneder, der går forud for 
offentliggørelsen af planen for den 
grænseoverskridende spaltning som 
omhandlet i artikel 160e i dette direktiv, 
har et gennemsnitligt antal ansatte svarende 
til to tredjedele af den tærskel, der er 
fastsat i lovgivningen i selskabet under 
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spaltnings medlemsstat, som udløser 
medarbejdernes medbestemmelse i henhold 
til artikel 2, litra k), i direktiv 2001/86/EF, 
eller hvis den nationale lovgivning, der 
finder anvendelse på de modtagende 
selskaber, ikke:

spaltnings medlemsstat, som udløser 
medarbejdernes medbestemmelse i henhold 
til artikel 2, litra k), i direktiv 2001/86/EF, 
eller hvis den nationale lovgivning, der 
finder anvendelse på de modtagende 
selskaber, ikke:

a) fastsætter mindst samme niveau for 
medbestemmelse som det, der gælder i 
selskabet under spaltning før spaltningen, 
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 i medbestemmelse som det, 
der gælder i selskabet under spaltning før 
spaltningen, 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

b) giver medarbejderne i de 
modtagende selskabers bedrifter 
beliggende i andre medlemsstater den 
samme ret til at udøve medbestemmelse, 
som den giver de medarbejdere, der er 
beskæftiget i den medlemsstat, hvor det 
modtagende selskab har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted.

b) giver medarbejderne i de 
modtagende selskabers bedrifter 
beliggende i andre medlemsstater den 
samme ret til at udøve medbestemmelse, 
som den giver de medarbejdere, der er 
beskæftiget i den medlemsstat, hvor det 
modtagende selskab har sit 
vedtægtsmæssige hjemsted.

3. I de i stk. 2 omhandlede tilfælde
fastsætter medlemsstaterne på tilsvarende 
vis og med forbehold af stk. 4-7 i denne 
artikel reglerne for medarbejdernes 
medbestemmelse i de selskaber, der er 
resultatet af den grænseoverskridende 
spaltning, 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. For så vidt angår information og 
høring af medarbejderne og disses 
medbestemmelse i det omdannede selskab 
og deres inddragelse i definitionen af 
disse rettigheder fastsættes 
bestemmelserne herfor i en mellem 
medarbejderne og ledelsen indgået aftale, 
og, for så vidt angår de i stk. 2 
omhandlede tilfælde fastsætter 
medlemsstaterne på tilsvarende vis og med 
forbehold af stk. 4-7 i denne artikel, 
reglerne for information og høring af 
medarbejderne og medarbejdernes 
medbestemmelse i det omdannede 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:

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 

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 
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afsnit, første led, artikel 3, stk. 4, andet 
afsnit, artikel 3, stk. 5, artikel 3, stk. 6, og 
artikel 3, stk. 7

afsnit, første led, artikel 3, stk. 4, andet 
afsnit, artikel 3, stk. 5, artikel 3, stk. 6, og 
artikel 3, stk. 7

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

c) artikel 5 c) artikel 5

d) artikel 6 d) artikel 6

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

f) artikel 8, 9, 10 og 12 f) artikel 8, 9, 10 og 12

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

Med henblik på etablering af tværnational 
information og høring finder 
direktiv2009/38/EF anvendelse.

4. Ved anvendelsen af de i stk. 3 
omhandlede principper og 
fremgangsmåder:

4. Ved anvendelse af principperne og 
procedurerne omhandlet i stk. 2 og 3, sikrer 
medlemsstaterne, at reglerne om 
medarbejdernes ret til information, høring 
og medbestemmelse, der fandt anvendelse 
forud for den grænseoverskridende 
spaltning, fortsat er gældende indtil datoen 
for anvendelsen af eventuelle efterfølgende 
regler eller, hvis der ikke foreligger 
vedtagne regler, indtil anvendelsen af 
standardregler i overensstemmelse med 
bilaget i direktiv 2001/86/EF.

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 de enkelte 
modtagende selskabers medlemsstater

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 i de modtagende 
selskaber. Hvis 



AD\1168770DA.docx 85/88 PE625.383v02-00

DA

medarbejderrepræsentanterne i selskabet 
under spaltning 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 spaltning, 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.

5. Udvidelsen af 
medbestemmelsesretten til at omfatte 
medarbejdere i det omdannede selskab 
beskæftiget i andre medlemsstater, jf. 
stk. 2, litra b), medfører ikke nogen 
forpligtelse for de medlemsstater, der 
vælger at gøre dette, til at medregne disse 
medarbejdere, når de beregner de 
tærskler for antallet af ansatte, der 
udløser medbestemmelsesret i henhold til 
national lovgivning.

6. Hvis et af de modtagende selskaber 
er omfattet af regler for medbestemmelse i 
henhold til stk. 2, er selskabet forpligtet til 
at antage en retlig form, der giver mulighed 
for at udøve medbestemmelsesret.

6. Hvis et af de modtagende selskaber 
er omfattet af regler for medbestemmelse i 
henhold til stk. 2, er selskabet forpligtet til 
at antage en retlig form, der giver mulighed 
for at udøve medbestemmelsesret.

7. Hvis det selskab, der er resultatet af 
den grænseoverskridende spaltning, 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 spaltning, 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 spaltning, 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 seks år efter den 
grænseoverskridende spaltning, ved at lade 
de bestemmelser, der er fastsat i stk. 1-6, 
finde tilsvarende anvendelse.

7a. Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 
2002/14/EF, at 
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medarbejderrepræsentanterne 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.

8. Et selskab informerer 
arbejdstagerne om resultatet af 
forhandlingerne om medbestemmelse uden 
unødig forsinkelse.

8. Et selskab informerer 
arbejdstagerne om resultatet af 
forhandlingerne om medbestemmelse uden 
unødig forsinkelse.

8a. Medlemsstaterne fastsætter 
passende foranstaltninger, såfremt det 
selskab, der spaltes, 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.

8b. Så snart den tærskel, der er fastsat 
i oprindelsesmedlemsstaten for det 
selskab, der spaltes, overskrides, skal der i 
henhold til bestemmelserne i denne artikel 
indledes nye forhandlinger. I så fald skal 
de almindelige regler, der anvendes af 
medlemsstaterne, henvise til det niveau 
for medbestemmelse, der ville være retligt 
gældende for selskabet i oprindelseslandet 
over tærsklen, hvis selskabet ikke havde 
gennemført den grænseoverskridende 
spaltning.
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