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Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad strekkende 
tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd 
van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het 
Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze 
vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig 
te maken (gecodificeerde versie)
(COM(2008)39 – C6-0050/2008 – 2008/0022(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 vergadering van 28-29 mei 2008 
over deze tekst uitspreken.

DIRECTORAAT GENERAAL
INTERN BELEID

Bijlage.

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

Brussel, 19 maart 2008

ADVIES
TER ATTENTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

     DE RAAD
                    DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad strekkende tot het 
coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de 
vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de 
belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van 
derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken
(COM(2008)39 def. van 31.1.2008 – 2008/0022(COD))

Gelet op 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 is samengesteld uit de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 6 februari 2008 
bijeengekomen om onder meer bovenstaand Commissievoorstel te behandelen.

Tijdens deze bijeenkomst1 leidde de behandeling van het Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot codificering van de eerste richtlijn van de Raad, van 9 
maart 1968, strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden 
verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het 
Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen 
als van derden2, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken, een richtlijn die 
herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd is, ertoe dat de Adviesgroep in gemeen overleg tot de 
slotsom kwam dat artikel 15 als volgt moet luiden: ."De Commissie legt uiterlijk op 1 januari 
2012 aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor, alsmede eventueel een 
voorstel tot wijziging van de bepalingen van artikel 2, letter f) en de artikelen 3, 4, 5 en 7 in 
het licht van de ervaring die bij de toepassing daarvan is opgedaan, haar doelstellingen en de 
technologische ontwikkelingen waarvan op dat moment sprake is."

                                               
1 De adviesgroep beschikte over versies van het voorstel in 22 talen en heeft gewerkt aan de hand van de Franse 
versie, die de originele versie van het werkdocument is.
2 PB L 65 van 14.3.1968, blz. 8. Richtlijn laatstelijk gewijzigd door Richtlijn 2006/99/EG (PB L 363 van 
20.12.2006, blz. 137).
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Bijgevolg heeft de Adviesgroep bij de behandeling van het voorstel in onderlinge 
overeenstemming geconstateerd dat het bovengenoemde voorstel zich enkel en alleen tot een 
eenvoudige codificatie van bestaande teksten beperkt, zonder wijziging van de inhoud.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Juridisch Adviseur Juridisch Adviseur Directeur-generaal a.i.
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