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Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιριών (κωδικοποιημένη έκδοση)
(COM(2008) 0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD))

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία 
μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων1, κάθε πρόταση 
κωδικοποίησης που υποβάλλεται από την Επιτροπή εξετάζεται από συμβουλευτική ομάδα 
αποτελούμενη από τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής.

Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών η γνώμη της συμβουλευτικής ομάδας σχετικά με 
την εν λόγω πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί κατ' αρχήν σχετικά με το κείμενο αυτό κατά τη 
συνεδρίασή της στις 28-29 Μαΐου 2008.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Παράρτημα

                                               
1 ΕΕ C 102, 4.4.1996, σελ. 2.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 27.02.2008

ΓΝΩΜΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιριών
COM(2008) 26 τελικό της 29.1.2008 – 2008/0009 (COD)

Λαμβάνοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με μία 
ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων, και 
ειδικότερα το σημείο 4 της συμφωνίας αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, 
αποτελούμενη από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 6 Φεβρουαρίου 2008 με σκοπό να εξετάσει, 
μεταξύ άλλων, την ως άνω πρόταση την οποία υπέβαλε η Επιτροπή.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής1, μετά από εξέταση της προτάσεως οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την κωδικοποίηση της τρίτης 
οδηγίας του Συμβουλίου 78/855/ΕΟΚ της 9ης Οκτωβρίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο 54 
παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιριών,
η συμβουλευτική ομάδα εργασίας όρισε διά κοινής συμφωνίας τα ακόλουθα:

1) Στην πρώτη αιτιολογική αναφορά και στην αιτιολογική σκέψη 2, η ένδειξη (2) μετά από 
τον αριθμό του άρθρου 44 θα έπρεπε να παρουσιάζεται, μαζί με τον αριθμό αυτού του
άρθρου, μεταξύ βελών προσαρμογής.

2) Στην αιτιολογική σκέψη 10, η διατύπωση "είναι αναγκαίο να περιορισθούν οι περιπτώσεις 
ακυρότητας " θα έπρεπε να παρουσιάζεται μεταξύ βελών προσαρμογής.

3) Στο άρθρο 1(2), η πρωτότυπη αναφορά στο "άρθρο 4 της οδηγίας 68/151/ΕOK" πρέπει να 
εισαχθεί εκ νέου μέσα σε αγκύλες, στη θέση του προσαρμοσμένου κειμένου "στο άρθρο 5 της 
οδηγίας [../.../..]".

4) Στο άρθρο 6, στο άρθρο 18(1) και στο άρθρο 22(1)(ε), η πρωτότυπη αναφορά στο "άρθρο 
                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα διέθετε τα κείμενα σε 22 γλωσσικές αποδόσεις και εργάστηκε με βάση το αγγλικό 

κείμενο που ήταν εν προκειμένω η πρωτότυπη γλώσσα του υπό εξέταση εγγράφου.
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3 της οδηγίας 68/151/ΕOK" πρέπει να εισαχθεί εκ νέου μέσα σε αγκύλες, στη θέση του 
προσαρμοσμένου κειμένου "άρθρο 3 της οδηγίας [../…/..]".

5) Στο άρθρο 7(3), η διατύπωση "που αναφέρεται στην παράγραφο 2" πρέπει να διαγραφεί.

6) Στο άρθρο 19(3), το κείμενο πρέπει να επανέρθει στην πρωτότυπη μορφή του με τη 
διαγραφή των λέξεων "Από την παράγραφο 1".

7) Στο άρθρο 22(1)(στ), η πρωτότυπη αναφορά στην "οδηγία 68/151/EOK" πρέπει να 
εισαχθεί εκ νέου μέσα σε αγκύλες, στη θέση του προσαρμοσμένου κειμένου "οδηγία 
[../…/..]".

8) Στο άρθρο 23(1), η πρωτότυπη αναφορά στα "άρθρα 11 και 12 της οδηγίας 68/151/ΕOK" 
πρέπει να εισαχθεί εκ νέου μέσα σε αγκύλες, στη θέση του προσαρμοσμένου κειμένου 
"άρθρα 12 και 13 της οδηγίας [../…/..]".

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης επέτρεψε στη συμβουλευτική ομάδα εργασίας να 
συμπεράνει ομόφωνα ότι η πρόταση αποτελεί απλή κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων, 
χωρίς καμία τροποποίηση επί της ουσίας.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsultus Jurisconsultus αναπλ. Γενικός Διευθυντής
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