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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af rådets direktiv 
77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF for så vidt angår 
rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger
(KOM(2008)0576 – C6–0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0576),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 44, stk. 2, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0330/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget 
(A6–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre forslaget i væsentlig 
grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 44, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 44, stk. 2, litra g,

Or. en

Begrundelse

Retsgrundlaget bør være traktatens artikel 44, stk. 2, litra g (se også: direktiv 2007/63/EF):
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Henvisning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Oplysningskravene vedrørende 
udkast til fusionsplaner i 
grænseoverskridende fusioner bør i 
henhold til direktiv 2005/56/EF svare til 
de krav, der gælder for indenlandske 
fusioner og spaltninger i henhold til 
direktiv 78/855/EØF og 82/891/EØF.

Or. en

Begrundelse

Forklaring af ændringen af direktiv 2005/56/EF.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 78/855/EØF
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan offentliggørelse kræves ikke af et 
selskab, hvis det i en sammenhængende 
periode, der begynder senest en måned før 
den dag, der er fastsat for 
generalforsamlingen, gør fusionsplanen
tilgængelig på sit eget eller et andet
websted. Når et selskab gør brug af denne 
mulighed, skal det på den centrale 
elektroniske platform, der henvises til i 
artikel 3, stk. 4, i direktiv 68/151/EØF, 
offentliggøre en reference, som giver 
adgang til dette websted. I referencen 

En sådan offentliggørelse kræves ikke af et 
selskab, hvis det i en sammenhængende 
periode, der begynder mindst en måned før 
den dag, der er fastsat for 
generalforsamlingen, som skal træffe 
afgørelse om udkastet til fusionsplanen, 
gør en sådan fusionsplan tilgængelig på 
sit websted. Når et selskab gør brug af 
denne mulighed, skal det på den centrale 
elektroniske platform, der henvises til i 
artikel 3, stk. 4, i direktiv 68/151/EØF, 
offentliggøre en reference, som giver 
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angives også datoen for offentliggørelsen 
af fusionsplanen på webstedet."

adgang til dette websted. I referencen 
angives også datoen for offentliggørelsen 
af fusionsplanen på webstedet.

Adgang til webstedet via den centrale 
elektroniske platform skal være gratis."

Or. en

Begrundelse

Det er ikke klart, hvad "et andet" websted kunne være. Det forekommer at være tilstrækkeligt, 
at selskabet gør dokumenterne tilgængelige på sit eget websted. Dette vil give mulighed for at 
beskytte aktionærers og kreditorers interesser og sikre, at der er adgang til dokumenterne via 
selskabets eget websted, som er det primære kendte referencepunkt for et selskabs aktionærer. 
Det vil også garantere, at dokumenterne er tilgængelige på webstedet, hvis indhold 
kontrolleres af selskabet. Dette respekterer på samme tid behovet for fleksibilitet og 
forenklingen af rapporteringskravene. 

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 78/855/EØF
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 8 tilføjes følgende stykke: I artikel 8 tilføjes følgende afsnit:
"Med henblik på litra b) i første stykke
finder artikel 11, stk. 2, 3 og 4, 
anvendelse."

"Med henblik på litra b) i første afsnit
finder artikel 11, stk. 2, 3 og 4, 
anvendelse."

Or. en

Begrundelse

Tekniske justeringer.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 – litra b
Direktiv 78/855/EØF
Punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Såfremt en aktionær har erklæret sig 
indforstået med, at selskabet anvender 
elektroniske midler til at videregive 
oplysninger, kan genparterne stilles til 
rådighed ved elektronisk post."

"Såfremt en aktionær har erklæret sig 
indforstået med, at selskabet anvender 
elektroniske midler til at videregive 
oplysninger, kan genparterne stilles til 
rådighed ved elektronisk post. Der skal 
dog efter anmodning fra aktionæren 
stilles trykte kopier til rådighed."

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at aktionæren har mulighed for at vælge, om han ønsker at modtage 
dokumenter i papirform - dokumenterne er ofte omfangsrige og besværlige at printe ud - eller
i elektronisk form og udelukkende bruge denne version.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 5 – litra c
Direktiv 78/855/EØF
Punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Et selskab skal ikke stille de 
dokumenter, der henvises til i stk. 1, til 
rådighed på sit hjemsted, hvis det i en 
sammenhængende periode, der begynder 
senest en måned før den dag, der er fastsat 
for generalforsamlingen, gør dem 
tilgængelige på sit websted.

"4. Et selskab skal ikke stille de 
dokumenter, der henvises til i stk. 1, til 
rådighed på sit hjemsted, hvis det i en 
sammenhængende periode, der begynder 
mindst en måned før den dag, der er fastsat 
for generalforsamlingen, der skal træffe 
afgørelse om udkastet til fusionsplanen,
gør dem tilgængelige på sit websted. Hvis 
et selskab gør brug af denne mulighed, 
skal webstedet giver aktionærerne 
mulighed for at downloade og gemme en 
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elektronisk genpart af disse dokumenter, i 
hele den periode, der henvises til i dette 
stk.

Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis 
webstedet giver aktionærerne mulighed 
for at gemme en elektronisk genpart af de
dokumenter, der henvises til i stk. 1, i hele 
den periode, der henvises til i stk. 1."

Dette stk. berører ikke stk. 3."

Or. en

Begrundelse

Der bør skelnes mellem rapporteringskravene i artikel 6 i tredje selskabsdirektiv og 
aktionærens ret til oplysninger i artikel 11. I sidstnævnte tilfælde bør retten til at få indsigt i 
visse dokumenter på et selskabs hjemsted ikke blandes sammen med aktionærens ret til at få 
stillet disse dokumenter til rådighed. Ændringen kombinerer selskabernes reducerede udgifter 
ved at stille dokumenterne til rådighed online og beskyttelsen af aktionærernes interesse i 
efter anmodning at få stillet dokumenter til rådighed i den ønskede form. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 9 – litra a
Direktiv 78/855/EØF
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medlemsstaterne kan undlade at kræve 
generalforsamlingens godkendelse af en 
fusion i medfør af artikel 24, såfremt 
følgende betingelser er opfyldt:"

"Medlemsstaterne kan undlade at anvende 
artikel 7 på de i artikel 24 nævnte 
operationer, såfremt følgende betingelser 
er opfyldt:"

Or. en

Begrundelse

Ændringen præciserer, at medlemsstaterne ikke bør kræve generalforsamlingens godkendelse 
i hvert af de fusionerende selskaber i tilfælde af forenklede fusioner. Med andre ord bør det, 
som tidligere var en mulighed, gøres obligatorisk.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1
Direktiv 82/891/EØF
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"En sådan offentliggørelse kræves ikke af 
et selskab, hvis det i en sammenhængende 
periode, der begynder senest en måned før 
den dag, der er fastsat for 
generalforsamlingen, gør spaltningsplanen 
tilgængelig på sit eget eller et andet
websted. Når et selskab gør brug af denne 
mulighed, skal det på den centrale 
elektroniske platform, der henvises til i 
artikel 3, stk. 4, i direktiv 68/151/EØF, 
offentliggøre en reference, som giver 
adgang til dette websted. I referencen 
angives også datoen for offentliggørelsen 
af spaltningsplanen på webstedet."

"En sådan offentliggørelse kræves ikke af 
et selskab, hvis det i en sammenhængende 
periode, der begynder mindst en måned før 
dagen for generalforsamlingen, som skal 
træffe afgørelse om spaltning, gør 
spaltningsplanen tilgængelig på sit 
websted. Når et selskab gør brug af denne 
mulighed, skal det på den centrale 
elektroniske platform, der henvises til i 
artikel 3, stk. 4, i direktiv 68/151/EØF, 
offentliggøre en reference, som giver 
adgang til dette websted. I referencen 
angives også datoen for offentliggørelsen 
af spaltningsplanen på webstedet."

Adgang til webstedet via den centrale
elektroniske platform skal være gratis."

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag 3, og terminologiske tilpasninger for overensstemmelse med direktiv 
82/981/EØF.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 1
Direktiv 2005/56/EØF
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"En offentliggørelse i overensstemmelse 
med første afsnit kræves ikke af et selskab, 
hvis det i en sammenhængende periode, 
der begynder senest en måned før den dag, 
der er fastsat for generalforsamlingen, gør 
fusionsplanen tilgængelig på sit eget eller 
et andet websted. Når et selskab benytter 
sig af denne mulighed, skal det på den 
centrale elektroniske platform, der henvises 
til i artikel 3, stk. 4, i direktiv 68/151/EØF, 
offentliggøre en reference, som giver 
adgang til dette websted. I referencen 
angives også datoen for offentliggørelsen 
af fusionsplanen på webstedet."

"En offentliggørelse i overensstemmelse 
med første afsnit kræves ikke af et selskab, 
hvis det i en sammenhængende periode, 
der begynder mindst en måned før dagen
for generalforsamlingen, som skal træffe 
afgørelse om det fælles udkast til en 
grænseoverskridende fusionsplan, gør den 
fælles fusionsplan tilgængelig på sit 
websted. Når et selskab benytter sig af 
denne mulighed, skal det på den centrale 
elektroniske platform, der henvises til i 
artikel 3, stk. 4, i direktiv 68/151/EØF, 
offentliggøre en reference, som giver 
adgang til dette websted. I referencen 
angives også datoen for offentliggørelsen 
af den fælles fusionsplan for en 
grænseoverskridende fusion på 
webstedet."

Adgang til webstedet via den centrale 
elektroniske platform skal være gratis."

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag 3, og terminologiske tilpasninger for overensstemmelse med direktiv 
82/981/EF.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 2
Direktiv 2005/56/EØF
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 15, stk. 2, affattes således: udgår
"2. Hvis en grænseoverskridende 
overtagelsesfusion gennemføres af et 
selskab, der besidder 90 % eller flere, men 
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ikke samtlige de kapitalandele, der giver 
stemmeret på generalforsamlingen i det 
eller de overtagne selskaber, stilles der 
kun krav om rapporter fra en eller flere 
uafhængige eksperter samt om de 
dokumenter, der er nødvendige for den 
påkrævede kontrol, i det omfang dette 
kræves ifølge den nationale lovgivning, 
som det overtagende selskab eller det 
overtagne selskab er underlagt, jf. direktiv 
78/855/EØF."

Or. en

Begrundelse

Den eneste ændring i forhold til direktiv 2005/56/EF er tilføjelsen af "jf. direktiv 
78/855/EØF". Denne tilføjelse er ikke nødvendig og skaber forvirring. Det er klart, at
national lovgivning fastsætter kravet, og at dette sker i overensstemmelse med direktivets 
bestemmelser.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Revisionsklausul

Fem år efter datoen i dette direktivs 
artikel 5, stk. 1, vurderer Kommissionen 
dette direktivs funktion og navnlig dets 
virkning med hensyn til at reducere 
selskabernes forvaltningsbyrde i lyset af 
erfaringerne med anvendelsen og 
fremlægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, om nødvendigt 
ledsaget af forslag til yderligere 
ændringer.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen anførte i konsekvensvurderingen, at effekten af foranstaltningerne bør 
evalueres fem år efter gennemførelsen af ændringerne. Denne forpligtelse til at overvåge og 
evaluere situationen bør afspejles i teksten.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
30. juni 2011. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
30. juni 2013. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Begrundelse
Det er nødvendigt at afsætte tilstrækkelig tid mellem det tidspunkt, hvor den centrale 
elektroniske platform etableres og bliver et obligatorisk redskab i henhold til det aktuelle 
forslag om at ændre artikel 3, stk. 4, i første selskabsdirektiv, og gennemførelsen af 
forpligtelsen til at offentliggøre et link og en henvisning.
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BEGRUNDELSE

Forslaget

Formålet med Kommissionens forslag er at bidrage til at forbedre EU-virksomheders 
konkurrenceevne ved at reducere administrative byrder, som er pålagt i henhold til EU's 
selskabsretsdirektiver, hvor dette kan lade sig gøre uden større negative konsekvenser for 
andre interesserede parter. Forslaget fokuserer på tredje og sjette selskabsdirektiv (Rådets 
direktiv 78/855/EØF og 82/891/EØF) om indenlandske fusioner og spaltninger af 
aktieselskaber. Kommissionen har desuden foreslået at tilpasse direktiv 2005/56/EF om 
grænseoverskridende fusioner til ændringerne i de indenlandske fusionsregler. Der foreslås 
endvidere nogle ændringer af andet selskabsdirektiv (Rådets direktiv 77/91/EF).

Tredje og sjette selskabsdirektiv indeholder i dag en række detaljerede rapporteringskrav, som 
selskaber, der er involveret i en fusion eller en spaltning, skal opfylde, og som pålægger dem 
betragtelige udgifter. I visse situationer fordobles disse krav af krav, som er fastsat i andet 
selskabsdirektiv. De midler til oplysning af aktionærerne, som er fastsat i direktiverne, blev 
udformet for 30 år siden og tager ikke højde for de teknologiske muligheder, der findes i dag. 
Dette fører til unødvendige udgifter for selskaberne. Endelig har ændringer i andre direktiver 
gennem de seneste år og navnlig ændringer i andet selskabsdirektiv i relation til 
kreditorbeskyttelse ført til en vis manglende overensstemmelse mellem forskellige direktiver.

Generelle bemærkninger

Ordføreren hilser Kommissionens forslag velkommen og støtter det generelle mål om at 
mindske den administrative byrde for selskaberne. Ordføreren mener dog også, at der er 
behov for at sikre, at de forskellige muligheder for at nå dette mål bliver brugt effektivt i 
gennemførelsesprocessen, således at den administrative byrde virkelig bliver mindsket, og 
potentialet for at forenkle kravene bliver udnyttet fuldt ud. Det skal bemærkes, at en effektiv 
mindskelse af byrderne afhænger af gennemførelsen og af de valg, som medlemsstaterne, 
selskaberne og aktionærerne selv træffer. Ordføreren mener også, at man skal finde en 
omhyggelig balance mellem de mulige gevinster for selskaberne og beskyttelsen af andre 
interesserede parter, navnlig aktionærerne. Dette er særligt vigtigt i sammenhæng med de 
nylige ændringer af selskabsdirektiverne, som er karakteriseret af en punktvis tilgang, en 
fragmenteret behandling og hyppige ændringer. Det medfører, at der, på grund af deres 
hyppighed og gennemførelsesfrister, ikke er tid til at evaluere effekterne af de ændringer af
direktiverne, der er foretaget.

Særlige overvejelser

1. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for forslaget bør være i EF-traktatens artikel 44, stk. 2, litra g, som anført i 
Kommissionens begrundelse for forslaget. 
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2. Forenkling og tilpasning

Ordføreren støtter bestræbelserne for i videst muligt omfang at tilpasse bestemmelser i 
direktiver, der ændres med dette forslag. 

Dette omfatter navnlig:

- konsistent ændring af tredje og sjette selskabsdirektiv med hensyn til aktionærers og 
andre stemmeberettigede indehaveres mulighed for enstemmigt at give afkald på 
forpligtelsen til at udarbejde en ledelsesrapport om udkastet til fusionsplanen;

- tilpasning af bestemmelserne i direktiv 2005/56/EF til de nylige ændringer af tredje og 
sjette direktiv med hensyn til fremlæggelse af fusionsplanen hilses velkommen;

- fjernelse af dublering af krav om ekspertrapporter i henhold til sjette og andet 
selskabsdirektiv;

- tilpasning af bestemmelser i tredje og sjette selskabsdirektiv til andet selskabsdirektiv 
med hensyn til kreditorbeskyttelse.

3. Offentliggørelse

Ordføreren er enig i den konsistente indførelse af et alternativ til offentliggørelsesmekanismen 
i første direktiv (Rådet direktiv 68/151/EØF) i tredje, sjette og 10. direktiv. Dette alternativ 
bør dog være begrænset til selskabets eget websted. Det forekommer at være et naturligt og 
indlysende sted for aktionærer og/eller kreditorer at se på selskabets websted for at finde 
dokumenter og oplysninger, der vedrører selskabet. Det bør understreges, at denne mulighed 
kombineret med forpligtelsen til at offentliggøre en henvisning og et link på den centrale 
elektroniske platform kun vil føre til en mærkbar mindskelse af kravet om offentliggørelse, 
hvis den centrale elektroniske platform bliver et obligatorisk redskab som følge af 
Kommissionens aktuelle forslag om at ændre artikel 3, stk. 4, i første selskabsdirektiv 
(KOM(2008)0033). Dette forslags skæbne er endnu uvis. 

I denne forbindelse bør man også understrege bekymringerne i forbindelse med 
gennemførelsesfristerne for direktivet i det aktuelle forslag og for ændringen af artikel 3, stk. 
4, i første selskabsdirektiv. Det er nødvendigt at afsætte tilstrækkelig tid mellem det tidspunkt, 
hvor den centrale elektroniske platform etableres, og gennemførelsen af forpligtelsen til at 
offentliggøre et link og en henvisning. Ikke desto mindre støtter ordføreren indførelsen af 
denne pligt til offentliggørelse, som sikrer gennemsigtighed. Den bør også sikkert fastslå 
datoen for offentliggørelsen (dvs. datoen for offentliggørelse på webstedet), som også skal 
stilles til rådighed på den centrale elektroniske platform).

4. Aktindsigt

Mange bestemmelser i tredje og sjette selskabsdirektiv er udformet for at beskytte 
aktionærernes rettigheder. Enhver mindskelse af selskabernes forpligtelser bør derfor tage 
højde for aktionærernes interesse i at opnå oplysninger. Hvad angår spørgsmålet om midlerne 
til at informere aktionærerne, bør tilgængeligheden for aktionærerne og mulige omkostninger 
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i forbindelse med adgangen tages med i betragtning. Derfor mener ordføreren, at selskabernes 
reducerede udgifter ved at stille dokumenterne til rådighed online bør kombineres med 
beskyttelsen af aktionærernes interesse i efter anmodning at få stillet dokumenter til rådighed i 
den ønskede form.
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