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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. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. 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 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG 
beträffande rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och 
delningar
(KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0576),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 44.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0330/2008),

– 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-.../2009).

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.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 44.2,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 44.2 g i detta,

Or. en

Motivering

Den rättsliga grunden bör vara artikel 44.2 g i EG-fördraget (se även direktiv 2007/63/EG).
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Kraven på offentliggörande av 
fusionsplanen vid gränsöverskridande 
fusioner enligt direktiv 2005/56/EG bör 
motsvara de krav som gäller för inhemska 
fusioner och delningar enligt 
direktiven 78/855/EEG och 82/891/EEG.

Or. en

Motivering

Förklaring till ändring av direktiv 2005/56/EG.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 78/855/EEG
Artikel 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Ett sådant offentliggörande krävs inte om 
företaget under en oavbruten period som 
inleds minst en månad före dagen för 
bolagsstämman gör fusionsplanen 
tillgänglig på sin egen eller på en annan
webbplats. Om denna möjlighet utnyttjas 
ska företaget offentliggöra en hänvisning 
som ger åtkomst till webbplatsen på den 
centrala elektroniska plattform som avses 
i artikel 3.4 i direktiv 68/151/EEG.
I hänvisningen ska även anges vilken dag 
fusionsplanen offentliggjordes på 
webbplatsen.”

”Ett sådant offentliggörande krävs inte om 
företaget under en oavbruten period som 
inleds minst en månad före dagen för 
bolagsstämman som ska fatta beslut om 
fusionsplanen gör fusionsplanen 
tillgänglig på sin webbplats. Om denna 
möjlighet utnyttjas ska företaget 
offentliggöra en hänvisning som ger 
åtkomst till webbplatsen på den centrala 
elektroniska plattform som avses 
i artikel 3.4 i direktiv 68/151/EEG. 
I hänvisningen ska även anges vilken dag 
fusionsplanen offentliggjordes på 
webbplatsen.

Åtkomst till webbplatsen på den centrala 
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elektroniska plattformen ska vara gratis.”

Or. en

Motivering

Det är oklart vad som avses med ”annan webbplats”. Det borde vara tillräckligt att företaget 
gör handlingarna tillgängliga på sin egen webbplats. Därmed ser man till att skydda 
aktieägarnas och borgenärernas intressen och säkrar tillgång till handlingar via företagets 
egen webbplats som är den viktigaste referenspunkten och den som aktieägarna känner till. 
Det skulle också säkra att handlingarna görs tillgängliga på en webbplats vars innehåll 
kontrolleras av företaget. Samtidigt säkrar man ett nödvändigt mått av flexibilitet och 
förenklar rapporteringskraven.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 78/855/EEG
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 8 ska följande stycke läggas till: (Berör inte den svenska versionen.)
”Vid tillämpningen av led b i första stycket 
ska artikel 11.2–11.4 tillämpas.”

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 – led b
Direktiv 78/855/EEG
Punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om en aktieägare har givit sitt 
medgivande till att företaget använder 

”Om en aktieägare har givit sitt 
medgivande till att företaget använder 
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elektroniska metoder att förmedla 
information får handlingar skickas via 
elektronisk post.”

elektroniska metoder att förmedla 
information får handlingar skickas via 
elektronisk post. Papperskopior ska dock 
tillhandahållas på aktieägarens begäran.”

Or. en

Motivering

Det bör stå klart att aktieägaren har möjlighet att välja mellan elektronisk post eller 
papperskopior då han mottar dessa handlingar som ofta är långa och besvärliga att göra 
utskrifter av eller att använda enbart i elektronisk form.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5 – led c
Direktiv 78/855/EEG
Punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Ett företag ska inte behöva göra de 
handlingar som avses i punkt 1 tillgängliga 
där det har sitt säte, om företaget under en 
oavbruten period som inleds minst en 
månad före dagen för bolagsstämman gör 
dem tillgängliga på sin webbplats.

”4. Ett företag ska inte behöva göra de 
handlingar som avses i punkt 1 tillgängliga 
där det har sitt säte, om företaget under en 
oavbruten period som inleds minst en 
månad före dagen för bolagsstämman som 
ska fatta beslut om fusionsplanen gör dem 
tillgängliga på sin webbplats. Om företaget 
utnyttjar denna möjlighet ska webbplatsen 
ge aktieägarna möjlighet att ladda ner och 
spara en elektronisk kopia av dessa
handlingar under hela den period som 
avses i denna punkt.

Punkt 3 ska inte vara tillämplig om 
webbplatsen gör det möjligt för
aktieägarna att spara en elektronisk kopia 
av de handlingar som avses i punkt 1 under 
hela den period som avses i punkt 1.”

Bestämmelserna i den här punkten ska 
tillämpas utan att det påverkar punkt 3.”

Or. en
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Motivering

Skillnad bör göras mellan kraven på offentliggörande enligt artikel 6 i det tredje 
bolagsrättsdirektivet och aktieägarnas rätt till information enligt artikel 11. Vad den senare 
angår ska rätten att granska handlingar vid bolagets säte inte förväxlas med aktieägarnas 
rätt att få tillgång till dessa handlingar. Med ändringsförslaget minskas kostnaderna för 
företaget genom att handlingarna får göras tillgängliga på Internet, samtidigt som 
aktieägarnas intressen skyddas när det gäller att på begäran få handlingarna tillsända i den 
form de önskar. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 78/855/EEG
Artikel 25 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska inte kräva att en 
fusion godkänns av bolagsstämman 
i enlighet med artikel 24 om följande 
villkor uppfylls:”

”Medlemsstaterna ska inte tillämpa 
artikel 7 vid de förfaranden som avses 
i artikel 24 om följande villkor uppfylls:”

Or. en

Motivering

Med ändringsförslaget klargörs att vid förenklade fusioner bör medlemsstaterna inte kräva 
att bolagsstämman godkänner vart och ett av de fusionerande bolagen. Med andra ord, vad 
som tidigare avhängde medlemsstaternas beslut bör vara obligatoriskt.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 2
Direktiv 82/891/EEG
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Ett sådant offentliggörande krävs inte om 
företaget under en oavbruten period som 
inleds minst en månad före dagen för 
bolagsstämman gör delningsplanen 
tillgänglig på sin egen eller på en annan

”Ett sådant offentliggörande krävs inte om 
företaget under en oavbruten period som 
inleds minst en månad före dagen för 
bolagsstämman som ska fatta beslut om 
delningsplanen gör delningsplanen 
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webbplats. Om denna möjlighet utnyttjas 
ska företaget offentliggöra en hänvisning 
som ger åtkomst till webbplatsen på den 
centrala elektroniska plattform som avses 
i artikel 3.4 i direktiv 68/161/EEG.
I hänvisningen ska även anges vilken dag 
delningsplanen offentliggjordes på 
webbplatsen.”

tillgänglig på sin webbplats. Om denna 
möjlighet utnyttjas ska företaget 
offentliggöra en hänvisning som ger 
åtkomst till webbplatsen på den centrala 
elektroniska plattform som avses 
i artikel 3.4 i direktiv 68/151/EEG. 
I hänvisningen ska även anges vilken dag 
delningsplanen offentliggjordes på 
webbplatsen.

Åtkomst till webbplatsen på den centrala 
elektroniska plattformen ska vara gratis.”

Or. en

Motivering

Samma som ändringsförslag 3 ovan. (Motiveringens andra del berör inte den svenska 
versionen.)

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 1
Direktiv 2005/56/EG
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Ett offentliggörande i enlighet med det 
första stycket ska inte krävas om företaget 
under en oavbruten period som inleds 
minst en månad före dagen för 
bolagsstämman gör fusionsplanen 
tillgänglig på sin egen eller på en annan
webbplats. Om denna möjlighet utnyttjas 
ska företaget offentliggöra en hänvisning 
som ger åtkomst till webbplatsen på den 
centrala elektroniska plattform som avses 
i artikel 3.4 i direktiv 68/161/EEG.
I hänvisningen ska även anges vilken dag 
fusionsplanen offentliggjordes på 
webbplatsen.”

”Ett offentliggörande i enlighet med det 
första stycket ska inte krävas om företaget 
under en oavbruten period som inleds 
minst en månad före dagen för 
bolagsstämman som ska fatta beslut om 
den gemensamma planen för 
gränsöverskridande fusion gör denna 
gemensamma plan tillgänglig på sin 
webbplats. Om denna möjlighet utnyttjas 
ska företaget offentliggöra en hänvisning 
som ger åtkomst till webbplatsen på den 
centrala elektroniska plattform som avses 
i artikel 3.4 i direktiv 68/151/EEG. 
I hänvisningen ska även anges vilken dag 
den gemensamma planen för 
gränsöverskridande fusion 
offentliggjordes på webbplatsen.”
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Åtkomst till webbplatsen på den centrala 
elektroniska plattformen ska vara gratis.”

Or. en

Motivering

Samma som ändringsförslag 3 ovan. (Motiveringens andra del berör inte den svenska 
versionen.)

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 2
Direktiv 2005/56/EG
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 15 ska punkt 2 ersättas med 
följande:

utgår

”2. Om en gränsöverskridande fusion 
genom förvärv genomförs av ett bolag 
som innehar 90 procent eller mer, men 
inte alla aktier och andra värdepapper 
som ger rösträtt på bolagsstämmor i det 
eller de bolag som förvärvas, ska 
utlåtanden av en oberoende sakkunnig 
eller av oberoende sakkunniga och de 
handlingar som behövs för en granskning 
bara krävas i den mån detta fastställs 
i den nationella lagstiftning som reglerar 
antingen det förvärvande bolaget eller det 
bolag som ska förvärvas i enlighet med 
direktiv 78/855/EEG.”

Or. en

Motivering

Den enda ändring som görs i texten i direktiv 2005/56/EG är tillägget ”i enlighet med 
direktiv 78/855/EEG”. Detta tillägg är onödigt och förvirrande. Det står klart att kraven 
fastsälls i enlighet med den nationella lagstiftningen och att detta sker i överensstämmelse 
med direktivets bestämmelser. 
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Bestämmelsen om översyn

Fem år efter den tidpunkt som anges 
i artikel 5.1 ska kommissionen se över hur 
detta direktiv fungerar, särskilt vad avser 
dess effekt när det gäller att minska 
företagens administrativa bördor, mot 
bakgrund av vunna erfarenheter vid 
direktivets genomförande, och rapportera 
resultatet till Europaparlamentet och 
rådet, vid behov tillsammans med förslag 
till ytterligare ändringar.

Or. en

Motivering

Kommissionen anger i sin konsekvensbedömning att man fem år efter det att ändringarna har 
införlivats bör utvärdera vilka effekter dessa åtgärder har haft. Detta åtagande att se över det 
ändrade direktivet och utvärdera dess effekter bör speglas i texten.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
30 juni 2011 sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den 
30 juni 2013 sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att följa detta direktiv. De ska genast 
överlämna texterna till dessa bestämmelser 
till kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser 
och bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att se till att tillräckligt med tid ges mellan, å ena sidan, inrättandet av den 
centrala elektroniska plattformen på ett framgångsrikt sätt, så att den kan fungera som ett 
obligatoriskt verktyg i enlighet med de förslag till ändring av artikel 3.4. i det första 
bolagsrättsdirektivet som är under behandling, och, å andra sidan, genomförandet av 
skyldigheten att offentliggöra en länk och en hänvisning.
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MOTIVERING

Förslaget

Syftet med kommissionens förslag är att stärka EU-företagens konkurrenskraft genom att 
minska de administrativa bördor som följer av bolagsrättsdirektiven när detta kan ske utan 
betydande negativa konsekvenser för andra berörda parter. Förslaget är inriktat på det 
tredje och sjätte bolagsrättsdirektivet (rådets direktiv 78/855/EEG respektive 82/891/EEG) om 
inhemska fusioner och delningar av aktiebolag. Vidare vill kommissionen anpassa 
direktiv 2005/56/EG om gränsöverskridande fusioner till de ändringar som görs i ordningarna 
för inhemska fusioner. Därtill föreslås vissa ändringar i det andra bolagsrättsdirektivet 
(rådets direktiv 77/91/EG).

Det tredje och det sjätte bolagsrättsdirektivet innehåller i nuläget ett antal detaljerade 
rapporteringskrav som företag som är inblandade i fusioner eller delningar måste uppfylla och 
som medför betydande kostnader för dem. I vissa fall fördubblas dessa krav av det andra 
bolagsrättsdirektivets åligganden. De sätt som föreskrivs i direktiven för att hålla aktieägarna 
underrättade utformades för 30 år sedan och tar inte hänsyn till dagens tekniska möjligheter. 
Detta medför onödiga kostnader för företagen. Ändringar i andra direktiv som har gjorts de 
senaste åren, särskilt i det andra direktivet beträffande borgenärsskydd, har slutligen lett till en 
bristande överensstämmelse mellan de olika direktiven.

Allmänna iakttagelser

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och stöder den allmänna målsättningen att 
minska företagens administrativa börda. Dock ser föredraganden även ett behov att se till att 
de olika alternativa lösningar som utarbetats används på ett effektivt sätt under genomförandet 
så att den administrativa bördan faktiskt minskar och de möjligheter som de förenklade 
kraven innebär utnyttjas till fullo. Det bör bemärkas att hur effektiv minskningen av denna 
börda blir avhänger av hur direktiven tillämpas och hur medlemsstaterna, företagen och 
aktieägarna själva väljer bland de olika alternativen. Föredraganden anser vidare att en 
noggrann avvägning bör göras mellan de fördelar som företagen har att vinna och skyddet av 
andra intressenter, i första hand aktieägarna. Detta är särskilt viktigt med tanke på de 
ändringar som nyligen gjorts i bolagsrättsdirektiven och som kännetecknas av en 
fragmentarisk behandling med många och punktvisa ändringar. Med tanke på mängden av de 
ändringar som föreslås i direktiven och fristerna för införlivande innebär detta att det inte 
finns tid att utvärdera vilka effekter de kommer att få.

Särskilda frågor

1. Rättslig grund

Förslagets rättsliga grund bör vara artikel 44.2 g i EG-fördraget såsom framgår av 
kommissionens motivering. 
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2. Förenkling och anpassning

Föredraganden stöder försöket att i möjligaste mån anpassa de bestämmelser i direktiven som 
ändras genom föreliggande förslag. 

I synnerhet avses

– den enhetliga ändringen av tredje och sjätte bolagsrättsdirektivet där dessa hänvisar till 
möjligheten för aktieägare och innehavare av andra värdepapper med rösträtt att 
enhälligt avstå från ledningens skyldighet att utarbeta en redogörelse om 
fusionsplanen,

– den välkomna samstämmighet som uppnåtts mellan bestämmelserna 
i direktiv 2005/56/EG och de ändringar som nyligen införts i tredje och 
sjätte bolagsrättsdirektivet om offentliggörande av fusionsplanen,

– avskaffandet av det dubbla kravet på expertkommitténs rapport som följer av tredje 
och sjätte bolagsrättsdirektivet,

– anpassningen av bestämmelserna om borgenärsskydd i tredje och 
sjätte bolagsrättsdirektivet till bestämmelserna i andra bolagsrättsdirektivet.

3. Offentliggörande

Föredraganden håller med om att man i det tredje, sjätte och tionde direktivet konsekvent bör 
införa ett alternativ till den mekanism för offentliggörande som anges i det första direktivet 
(rådets direktiv 68/151/EEG). Detta alternativ bör dock endast bestå av företagets egen 
webbplats. För aktieägare och borgenärer som söker handlingar och information som rör 
företag är detta den naturligaste och mest uppenbara platsen att söka. Det bör dock 
understrykas att denna möjlighet, tillsammans med skyldigheten att offentliggöra en länk och 
en hänvisning på den centrala elektroniska plattformen, endast medför en minskning av kravet 
på offentliggörande om det lyckas att göra det centrala elektroniska plattformen till ett 
obligatoriskt verktyg genom det förslag från kommissionen att ändra artikel 3.4 
i det första bolagsrättsdirektivet (KOM(2008)0033) som för nuvarande är under behandling. 
Det är ännu för tidigt att sia om utsikterna för detta förslag. 

I detta sammanhang ska även den oro beaktas som gäller tidsfristerna för direktivets 
genomförande enligt det föreliggande förslaget och för ändringen av artikel 3.4 
i det första bolagsrättsdirektivet. Det är nödvändigt att se till att tillräckligt med tid ges mellan 
inrättandet av den centrala elektroniska plattformen och genomförandet av skyldigheten att 
offentliggöra en länk och en hänvisning. Icke desto mindre stöder föredraganden införandet 
av dessa krav på offentliggörande eftersom de säkrar insyn. Dessutom skulle det undanröja 
allt tvivel om tidpunkten för offentliggörandet (dvs. för publiceringen på webbplatsen) som 
även den ska anges på den centrala elektroniska plattformen.
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4. Tillgång till handlingar

Många av bestämmelserna i det tredje och sjätte bolagsrättsdirektivet utformades i syfte att 
skydda aktieägarnas intressen. Vid varje minskning av företagens skyldighet bör därför 
hänsyn tas till aktieägarnas intresse att få tillgång till information. När frågan ställs om hur 
aktieägarna ska hållas underrättade bör deras åtkomst till information och eventuella 
kostnader i samband med detta beaktas. Föredraganden anser därför att de minskade 
kostnaderna för företaget i samband med att handlingar görs tillgängliga på Internet bör 
kombineras med åtgärder för att skydda aktieägarnas intressen när det gäller att på begäran få 
handlingar tillsända i den form de önskar.
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