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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
rådets direktiv 78/855/EEG om fusioner av aktiebolag och rådets direktiv 82/891/EEG 
om delning av aktiebolag med avseende på kraven på ett oberoende sakkunnigutlåtande 
vid en fusion eller en delning
(KOM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0091)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 44.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0082/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 
utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 2

(2). I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 
2005 om gränsöverskridande fusioner av 
bolag med begränsat ansvar medges 
undantag från kravet att fusionens 
preliminära villkor måste granskas av en 
oberoende sakkunnig och att denne skall 
upprätta ett utlåtande, om alla delägare är 

(2) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 
2005 om gränsöverskridande fusioner av 
bolag med begränsat ansvar medges 
undantag från kravet att fusionens 
preliminära villkor måste granskas av en 
oberoende sakkunnig och att denne skall 
upprätta ett utlåtande åt delägarna, om alla 
delägare är eniga om att en sådan rapport 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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eniga om att en sådan rapport inte behövs. inte behövs. 

Ändringsförslag 2
SKÄL 4

(4) Det finns ingen anledning att kräva en 
sådan granskning av en oberoende 
sakkunnig om alla delägare är eniga om att
det inte behövs.

(4) Det finns ingen anledning att kräva en 
sådan granskning av en oberoende 
sakkunnig åt delägarna om alla delägare är 
eniga om att det inte behövs. Ändringar i 
direktiv 78/855/EEG eller 
direktiv 82/891/EEG i syfte att ge 
delägarna möjlighet att fatta sådant beslut 
skall inte påverka de system som 
medlemsstaterna, i enlighet med dessa 
direktiv, skall införa för att skydda 
rättigheterna för borgenärerna i de 
berörda bolagen.

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 3, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den 31 juli 2008. De skall genast 
överlämna texterna till dessa bestämmelser 
till kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser 
och bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den 31 december 2008. De skall 
genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell för 
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 
detta direktiv.
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MOTIVERING

Föredraganden stöder kommissionens målsättning att underlätta för gränsöverskridande 
fusioner och delningar. Förslaget ingår i det bredare paket av åtgärder för att minska 
företagens administrativa börda som utarbetats i linje med Lissabonagendans målsättningar. 
Det gäller i synnerhet åtgärder för att stimulera den ekonomiska utvecklingen och skapa fler 
och bättre arbetstillfällen genom att frigöra och omdirigera företagens resurser, och därmed 
främja EU-ekonomiernas konkurrenskraft.

Rådets direktiv 78/855/EEG och 82/891/EEG anger att för var och en av de aktiebolag som 
skall fusioneras eller delas skall en eller flera oberoende sakkunniga, som utses eller godkänns 
av en domstol eller en förvaltningsmyndighet, granska fusions- eller delningsplanen och 
lämna en skriftlig redogörelse till aktieägarna. I denna redogörelse skall anges villkoren för 
fusions- eller delningsplanen liksom den rättsliga och ekonomiska grunden för dessa, i 
synnerhet vad avser den metod eller de metoder enligt vilka det föreslagna utbytesförhållandet 
har bestämts.

Medan direktiv 78/855/EEG anger att ett utlåtande är obligatoriskt vid fusioner anger
direktiv 82/891/EEG att ett sådant endast är obligatorisk vid delningar om medlemsstaten i 
fråga inte valt att tillåta att skyldigheten att lämna ett utlåtande inte skall gälla om alla 
aktieägare och innehavare av andra värdepapper med rösträtt i de bolag som ingår i delningen 
är eniga om detta. Enligt vad man kom fram till i den danska kostnadsberäkningsstudien 
uppgår kostnaderna för dessa redogörelser till omkring 3 500 euro per fusion eller delning. I 
synnerhet när det gäller små och medelstora företag, med ett begränsat antal delägare som alla 
är aktiva i företagets förvaltning, tillför en sådan redogörelse ingen ny kunskap.

I valet mellan att antingen 1) avskaffa skyldigheten att lämna ett utlåtande såvida inte 
delägarna begär ett sådant och 2) avskaffa skyldigheten att lämna ett utlåtande i fall där 
delägarna är eniga om att ett sådant inte behövs, tycks det senare alternativet balansera de 
olika intressena på bästa sätt.

Båda lösningarna kan vara fördelaktiga för företag som inte behöver dessa utlåtanden, i och 
med att de att blir frivilliga. Jämfört med situationen idag går ingen kunskap förlorad i de fall 
där utlåtandena är påkallade. Alternativ 2 ger delägarna ett högre skydd än alternativ 1,
samtidigt som den administrativa bördan att välja bort kravet på ett utlåtande är liten eftersom
antalet delägare är litet. Vidare innebär alternativ 2 att direktivet görs förenligt med artikel 8.4 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande fusioner av 
bolag med begränsat ansvar.

Föredraganden ställer sig därför helt bakom kommissionens förslag. Hon understryker att de 
bestämmelser som berörs av förslagen till ändring av kommissionens förslag till direktiv 
endast gäller skyddet av aktieägarnas intressen. Andra områden, exempelvis i fråga om 
skyddet av borgenärernas intressen, berörs inte.
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