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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei Consiliului 78/855/CEE privind fuziunile societăţilor comerciale 
pe acţiuni şi a Directivei Consiliului 82/891/CEE privind divizarea societăţilor 
comerciale pe acţiuni cu privire la condiţia întocmirii unui raport de expertiză 
independentă în cazul unei fuziuni sau a unei divizări
(COM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2007)0091)1 ,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 44 litera (g) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C6-0082/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizul Comisiei pentru afaceri 
economice şi monetare (A6–0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 2

(2) Directiva 2005/56/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 octombrie 
2005 privind fuziunile transfrontaliere ale 
societăţilor comerciale pe acţiuni  prevede 
scutirea de la obligaţia de examinare a 
proiectului de fuziune de către un expert 
independent şi de întocmire a unui raport al 
expertului respectiv, în cazul în care toţi 

(2) Directiva 2005/56/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 octombrie 
2005 privind fuziunile transfrontaliere ale 
societăţilor comerciale pe acţiuni  prevede 
scutirea de la obligaţia de examinare a 
proiectului de fuziune de către un expert 
independent şi de întocmire a unui raport al 
expertului respectiv pentru acţionari, în 

  
1 JO C … / Nepublicată încă în JO.
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acţionarii convin asupra faptului că un 
asemenea raport este inutil.

cazul în care toţi acţionarii convin asupra 
faptului că un asemenea raport este inutil.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 4

(4) Solicitarea examinării efectuate de către 
un expert independent nu este necesară 
dacă toţi acţionarii convin asupra acestui 
fapt. 

(4) Solicitarea examinării efectuate de către 
un expert independent pentru acţionari nu 
este necesară dacă toţi acţionarii convin 
asupra acestui fapt. Orice modificare a 
directivelor 78/855/CEE şi 82/891/CEE 
care permite încheierea unui astfel de 
acord între acţionari nu ar trebui să 
aducă atingere sistemelor de protecţie a 
intereselor creditorilor societăţilor 
implicate, care urmează a fi stabilite de 
statele membre în conformitate cu aceste 
directive.

Amendamentul 3
ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF

(1) Statele membre trebuie să pună în 
aplicare legile, regulamentele şi 
dispoziţiile administrative necesare pentru 
conformarea cu prezenta directivă cel mai 
târziu până la 31 iulie 2008. Acestea vor 
prezenta Comisiei textul dispoziţiilor 
administrative şi un tabel de corespondenţă 
între aceste dispoziţii şi prezenta directivă.

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege şi a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la 31
decembrie 2008. Acestea vor prezenta 
Comisiei textul dispoziţiilor administrative 
şi un tabel de corespondenţă între aceste 
dispoziţii şi prezenta directivă.
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EXPUNERE DE MOTIVE

The rapporteur supports the Commission in its aim of easing cross-border mergers or 
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.


