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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели. То е средство за комуникация между специализираните служби 
на двете институции и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 78/855/ЕИО на Съвета относно сливанията на 
акционерни дружества и Директива 82/891/ЕИО на Съвета относно разделянето на 
акционерните дружества по отношение на изискванията за доклад от независим 
експерт при сливане или разделяне
(COM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2007)0091)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 44, параграф 2, буква ж) от Договора 
за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (С6-
0082/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по правни въпроси и становището на комисия 
по икономически и парични въпроси (A6-0000/2007),

1. Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 2

(2) Директива 2005/56/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. относно 
презграничните сливания на дружества 
с ограничена отговорност предвижда 
освобождаване от задължението за 

(2) Директива 2005/56/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. относно 
презграничните сливания на дружества 
с ограничена отговорност предвижда 
освобождаване от задължението за 

  
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.
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проверка на плана за сливане от 
независим експерт и от изготвяне на 
доклад от същия експерт, ако всички 
акционери се договорят, че такъв доклад 
не е необходим.

проверка на плана за сливане от 
независим експерт и от изготвяне на 
доклад от същия експерт за 
акционерите, ако всички акционери се 
договорят, че такъв доклад не е 
необходим.

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 4

(4) Ако всички акционери са съгласни, 
че не е наложителна проверка от 
независим експерт, няма причина тя да 
бъде изисквана.

(4) Ако всички акционери са съгласни, 
че не е наложителна проверка от 
независим експерт за акционерите, 
няма причина тя да бъде изисквана. 
Всяко изменение на Директиви
78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО, което 
позволява такова одобрение от
акционерите, следва да не вреди на 
защитните системи на интересите
на кредиторите на заинтересованите 
дружества, които следва да се 
определят от държавите-членки 
съгласно тези директиви.

Изменение 3
ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1, АЛИНЕЯ ПЪРВА

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива не по-късно от 31 
юли 2008 г. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на разпоредбите и 
представят таблица на съответствието 
между тези разпоредби и настоящата 
директива.

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за да се съобразят с 
настоящата директива не по-късно от 31 
декември 2008 г. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на 
разпоредбите и представят таблица на 
съответствието между тези разпоредби 
и настоящата директива.

EXPLANATORY STATEMENT

The rapporteur supports the Commission in its aim of easing cross-border mergers or 
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divisions. The proposal is part of the wide ranging administrative burden reduction exercise 
contributing to the goals of the Lisbon strategy, in particular the improvement of economic 
growth and the creation of more and better jobs, by freeing up and redirecting business 
resources and thus enhancing the competitiveness of the EU's economies.

Council Directive 78/855/EEC and Council Directive 82/891/EEC, state that one or more 
experts, acting independent but on behalf of each of the merging public limited liability 
companies or the dividing public limited liability company, appointed or approved by a 
judicial or administrative authority, shall examine the draft terms of merger or division and 
draw up a written report to the shareholders. This report must explain the draft terms of 
merger or division and their legal and economic ground, especially the method(s) used to 
calculate the share exchange ratio proposed.

In case of a merger this report is mandatory according to Directive 78/855/EEC. Under 
Directive 82/891/EEC concerning divisions the report is mandatory if the Member State in 
question has not used the option to permit non-application of the provision requiring the 
report if all the shareholders and the holders of other securities giving the right to vote of the 
companies involved in the division have so agreed. The costs of these reports are estimated to 
approximately EUR 3.500 per merger or division, according to figures from the Danish 
measurement exercise. In particular when SMEs with a limited number of shareholders who 
are involved in the management are concerned, this report gains no additional information.

Among the available options of (1) abolition of the requirement unless shareholders ask for it 
and (2) abolition of the requirement in cases where all the shareholders agree that it is not 
needed, the second option balances the interests in question at best.

Both options might lead to benefits for companies not in need for these reports by making 
them voluntarily. In case where a report is needed and useful no information will be lost 
compared to the current situation. Option 2 provides a higher level of shareholder protection 
than option 1, whilst because of the limited number of shareholders the burden of opting-out 
is quite low. Furthermore, option 2 brings the Directives in line with Article 8 (4) of the 
Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council on cross-border mergers 
of limited liability companies.

The rapporteur therefore fully agrees with the Commission proposal. She emphasises that the 
provisions subject to the amendments by the proposed Directive concern only the field of 
shareholder protection. Other interests, e.g. creditor protection, are not affected.
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