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Retsudvalget

8.4.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0023/2008)

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fusioner af 
aktieselskaber (kodificeret udgave)
(KOM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD))

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode 
ved officiel kodifikation af lovtekster1 skal en rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Parlamentet, Rådet og Kommissionen behandle de forslag til kodifikation, der 
forelægges af Kommissionen. 

Vedlagt fremsendes den rådgivende gruppes udtalelse om ovennævnte forslag.

Retsudvalget forventes at tage stilling hertil på sit møde den 28.-29. maj 2008.

GENERALDIREKTORATET
FOR INTERNE POLITIKKER

Bilag

                                               
1 EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
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DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 27. februar 2008

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fusioner af aktieselskaber
KOM(2008)0026 af 29.1.2008 – 2008/0009 (COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode 
ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe 
bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på sit møde 
den 6. februar 2008 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodifikation 
af Rådets tredje direktiv 78/855/EØF af 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikel 54, 
stk. 3, litra g), om fusioner af aktieselskaber konstaterede gruppen følgende:

1) I første henvisning og i betragtning 2 burde angivelsen "stk. 2" efter artikelnummer 44 have 
stået mellem tilpasningspile sammen med artikelnummeret. 
2) I betragtning 10 burde ordlyden "er det nødvendigt at begrænse ugyldighedstilfældene" 
have stået mellem tilpasningspile.
3) I artikel 1, stk. 2, burde den oprindelige henvisning til "artikel 4 i direktiv 68/151/EØF" 
genindsættes mellem skarpe parenteser i stedet for den tilpassede tekst "artikel 5 i direktiv 
[../…/..]".

4) I artikel 6, artikel 18, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, litra e), burde den oprindelige henvisning 
til "artikel 3 i direktiv 68/151/EØF" genindsættes mellem skarpe parenteser i stedet for den 
tilpassede tekst "artikel 3 i direktiv [../…/..]".
5) Udtrykket "i stk. 2" i artikel 7, stk. 3, bør slettes.
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6) I artikel 19, stk. 3, bør det oprindelige udtryk "Der gøres ikke indgreb i" genindsættes i 
stedet for de tilpassede ord "Stk. 1 berører ikke".

7) I artikel 22, stk. 1, litra f), burde den oprindelige henvisning til "direktiv 68/151/EØF" 
genindsættes mellem skarpe parenteser i stedet for den tilpassede tekst "direktiv [../…/..]".

8) I artikel 23, stk. 1, burde den oprindelige henvisning til "artikel 11 og 12 i direktiv 
68/151/EØF" genindsættes mellem skarpe parenteser i stedet for den tilpassede tekst "artikel 
12 og 13 i direktiv [../…/..]".

Efter behandlingen var der enighed i gruppen om, at forslaget rent faktisk udelukkende består 
i en kodifikation uden nogen indholdsmæssige ændringer af de retsakter, der kodificeres.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND
Juridisk konsulent Juridisk konsulent Fung. generaldirektør
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