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Výbor pro právní záležitosti
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SDĚLENÍ ČLENŮM
(0027/2008)

Věc: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných 
opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována 
v členských státech od společností ve smyslu čl.  48  druhého pododstavce 
Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (kodifikované 
znění) 
(KOM(2008)39 – C6-0050/2008 – 2008/0022(COD))

V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní 
metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů1 se předpokládá, že poradní skupina složená 
z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise posoudí tento návrh předložený 
Komisí.

Členové výboru naleznou v příloze stanovisko poradní skupiny týkající se tohoto návrhu.

Výbor pro právní záležitosti se v zásadě k tomuto znění vyjádří na své schůzi ve dnech 28.–
29. května 2008.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ
PRO VNITŘNÍ POLITIKY

Příloha

                                               
1 Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.
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PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 19. března 2008

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT 
RADU
KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, 
která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech 
od společností ve smyslu čl.  48  druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření
(KOM(2008) 25 v konečném znění ze dne 29. 1. 2008 – 2008/0008 (COD))

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní 
metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména s ohledem na bod 4 této dohody, 
se dne 6. února 2008 sešla poradní skupina složená ze zástupců právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné posoudila výše uvedený návrh předložený 
Komisí.

Při zkoumání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady1, kterým se kodifikuje první 
směrnice Rady ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu 
zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu 
čl. 58  druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření2, jež 
byla opakovaně a podstatně změněna, dospěla skupina společnou dohodou k závěru, že článek 
15 by měl znít takto: „Komise předloží nejpozději dne 1. ledna 2012 Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu, doplněnou případně návrhem na změnu ustanovení čl. 2 písm. f) a článků 3, 4, 
5 a 7, jenž bude vycházet ze zkušeností z jejího uplatňování, z jejích cílů a z dosaženého 
stupně technologického vývoje.“

Na základě tohoto zkoumání dospěla skupina společnou dohodou k závěru, že návrh je 
prostou kodifikací bez věcné změny příslušných aktů.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
vedoucí právní služby vedoucí právní služby úřadující generální ředitel
                                               
1 Poradní skupina měla k dispozici 22 jazykových znění a pracovala na základě francouzského znění, které je 
původním zněním projednávaného textu.
2 Úř. věst. L 65, 14.3.1968, s.8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/99/ES (Úř. věst. L 363, 
20.12.2006, s. 137).
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