
CM\716857NL.doc PE404.654v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie juridische zaken

8.4.2008

MEDEDELING AAN DE LEDEN
(0023/2008)

Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
fusies van naamloze vennootschappen (gecodificeerde versie)
(COM(2008)26 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD))

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde 
werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten1 wordt elk door de Commissie 
ingediend codificatievoorstel onderzocht door een adviesgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de Juridische Dienst van het Europees Parlement, van de Raad en van 
de Commissie.

Hierbij gaat het advies van de adviesgroep inzake bovengenoemd voorstel.

De Commissie juridische zaken zal zich in beginsel op haar vergaderingen van 28 en 29 mei 
2008 over deze tekst uitspreken.

Bijlage

                                               
1 PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.
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ADVIESGROEP
VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 

Brussel, 27 februari 2008

ADVIES

TER ATTENTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende fusies 
van naamloze vennootschappen 
COM(2008)0026 def. van 29.1.2008 – 2008/0009 (COD)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 inzake een versnelde 
werkmethode voor de officiële codificering van wetgevingsdocumenten, en met name op 
paragraaf 4 daarvan, is de Raadgevende Werkgroep die samengesteld is uit de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 6 februari 2008
bijeengekomen om o.m. bovenstaand Commissievoorstel te behandelen.

Tijdens die bijeenkomst1 heeft de adviesgroep, na bestudering van het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot codificering van de Derde Richtlijn 
78/855/EEG van de Raad van 9 oktober 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van 
het Verdrag betreffende fusies van naamloze vennootschappen, in overleg het volgende 
vastgesteld.

1) In het eerste visum en in overweging 2, moeten de woorden "lid 2" na het artikelnummer 
44 tussen aanpassingstekens worden gezet samen met dat artikelnummer.
                                               
1 De Adviesgroep beschikte over 22 taalversies van het voorstel; bij haar onderzoek is zij uitgegaan van de 
Engelse versie, de originele versie van de te behandelen tekst.
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2) In overweging 10 moet de formulering "moeten de gevallen van nietigheid worden 
beperkt" met aanpassingstekens worden gemarkeerd.

3) In artikel 1, lid 2, moet de oorspronkelijke referentie naar "Artikel 4 van Richtlijn 
68/151/EEG" opnieuw worden geïntroduceerd, tussen vierkante haakjes, in plaats van de 
aangepaste tekst "artikel 5 van Richtlijn […/…/…]".

4) In artikel 6, in artikel 18, lid 1, en in artikel 22, lid 1, letter e), moet de oorspronkelijke 
referentie naar "Artikel 3 van Richtlijn 68/151/EEG" opnieuw worden geïntroduceerd, tussen 
vierkante haakjes, in plaats van de aangepaste tekst "artikel 3 van Richtlijn […/…/…]".

5) In artikel 7, lid 3 moeten de woorden "in lid 2 bedoelde" worden geschrapt.

6) In artikel 19, lid 3, moeten de oorspronkelijke woorden "Er wordt gedaan" opnieuw 
worden geïntroduceerd in plaats van de aangepaste beginwoorden "Lid 1 doet".

7) In artikel 22, lid1, letter f) moet de oorspronkelijke referentie naar "Richtlijn 68/151/EEG" 
opnieuw worden geïntroduceerd, tussen vierkante haakjes, in plaats van de aangepaste tekst 
"Richtlijn […/…/…]".

8) In artikel 23, lid 1, moet de oorspronkelijke referentie naar "artikelen 11 en 12 van 
Richtlijn 68/151/EEG" opnieuw worden geïntroduceerd, tussen vierkante haakjes, in plaats 
van de aangepaste tekst "artikelen 12 en 13 van Richtlijn […/…/…]".

Op grond daarvan is de Raadgevende Werkgroep unaniem tot de slotsom gekomen dat het 
voorstel een rechtstreekse codificering van bestaande documenten betekent, zonder dat de 
inhoud daarvan op enigerlei wijze wordt gewijzigd.

C. PENNERA J.-C. de heer J.C. PIRIS C.-F. DURAND 

Juridisch adviseur Juridisch adviseur waarnemend directeur-generaal 
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