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St.prp. nr. 78
 
(2007–2008) 

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 

beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om 


innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF 

om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert 

ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med 


begrenset ansvar
 

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 22. august 2008, 

godkjent i statsråd samme dag.
 

(Regjeringen Stoltenberg II)
 

1 Bakgrunn 2 Nærmere om direktivet 

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 58 av 25. april Direktivet følger opp: «En strategisk oversikt over 
2008 ble vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avta- bedre regelverk i Den europeiske union» av 14. 
len endret ved innlemming av europaparlaments- november 2006, KOM (2006) 689, samt «Hand
og rådsdirektiv 2007/63/EF av 13. november 2007 lingsprogram for reduksjon av de administrative 
om endring av rådsdirektivene 1978/855/EF og byrdene i Den europeiske union» av 24. januar 
1982/891/EF når det gjelder kravet til en rapport 2007, KOM (2007) 23. 
fra en uavhengig ekspert i forbindelse med fusjon Direktivet innfører en ny nr. 4 i artikkel 10 i 
eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset direktiv 1978/855/EF om fusjon av allmenne sel
ansvar. skaper med begrenset ansvar, som gjør unntak fra 

Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med kravet i artikkel 10 til at uavhengige eksperter skal 
forbehold om Stortingets samtykke til godkjen- gjennomgå fusjonsplanen og utarbeide en skriftlig 
nelse, da gjennomføringen i norsk rett nødvendig- rapport til aksjeeierne. Unntaket gjelder i tilfelle 
gjør lovendring, jf. Grunnloven § 26, annet ledd. der alle aksjeeierne med stemmerett i selskapene 
Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen som er involvert i fusjonen, er enige om dette. 
til å gi sitt samtykke til godkjenning av EØS-komi- Videre gjøres enkelte redaksjonelle endringer i 
teens beslutning. artikkel 11 som følge av dette nye unntaket. Artik

EØS-komiteens beslutning og uoffisiell norsk kel 10 i direktiv 1982/891/EF om fisjon av all
oversettelse av europaparlaments- og rådsdirektiv menne selskaper med begrenset ansvar innehol
2007/63/EF følger som trykte vedlegg til proposi- der allerede i dag et tilsvarende unntak. Her gjøres 
sjonen. bare enkelte redaksjonelle endringer i bestemmel

sen. 
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St.prp. nr. 78 2007–2008 
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av 
direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med 

begrenset ansvar 

EØS-komiteens beslutning 

Ifølge EØS-komiteens beslutning nr. 58 av 25. april 
2008 skal EØS-avtalens vedlegg XXII (selskaps
rett) endres. 

Artikkel 1 slår fast at det i EØS-avtalen vedlegg 
XXII gjøres følgende endringer: 
1.	 I nr. 3 (tredje rådsdirektiv 78/855/EØF) skal 

nytt strekpunkt lyde: 
«– 32007 D 0063: Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/63/EF av 13. november 
2007 (EUT L 300 av 17.11.2007, s. 47).» 

2.	 I nr. 5 (sjette rådsdirektiv 82/891/EØF) tilføyes 
følgende: 
«, endret ved: 
–	 32007 D 0063: Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/63/EF av 13. november 
2007 (EUT L 300 av 17.11.2007, s. 47).» 

Artikkel 2 fastsetter at teksten til direktivet på 
islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-til
legget til den europeiske unions tidende, skal gis 
gyldighet. 

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 26. 
april 2008, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt 
alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1. 

Artikkel 4 bestemmer at beslutningen skal 
kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende. 

Forholdet til norsk rett 

Kravet til at en uavhengig ekspert gjennomgår 
fusjonsplanen og utarbeider en skriftlig rapport til 
aksjeeierne er gjennomført i norsk rett i lov 13. juni 
1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 13-10. Det 
vil bli nødvendig å innføre et unntak fra kravene i § 
13-10 for tilfeller der alle aksjeeiere med stemme
rett i de involverte selskapene er enige om dette. 

Justisdepartementet sendte 13. april 2007 
direktivforslaget fra Kommisjonen på høring, og 
fremmer en egen Ot.prp. med de nødvendige lov
endringer. 

5 	 Administrative og økonomiske 
konsekvenser 

Direktivet vil ikke få økonomiske eller administra
tive konsekvenser for det offentlige. Det vil inne
bære mulighet for en viss forenkling for selska
pene i en fusjonssituasjon. 

6 	 Konklusjon og tilråding 

Direktivet innfører enkelte mindre tilpasninger i 
regelverket om fusjoner, som innebærer mulighet 
for en viss forenkling for selskapene. 

Justisdepartementet tilrår godkjennelse av 
beslutningen i EØS-komiteen om innlemmelse i 
EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2007/63/EF av 13. november 2007. Utenriksdepar
tementet slutter seg til dette. 

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlem
ming i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om 
kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved 
fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med 
begrenset ansvar. 

Vi HARALD, Norges Konge,
 

s t a d f e s t e r : 
  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 
58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport 
fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar, i samsvar 
med et vedlagt forslag. 



 
       

  

  

3 2007–2008 St.prp. nr. 78 
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av 
direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med 

begrenset ansvar 

Forslag 


til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 

beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i 


EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport 

fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne 


selskaper med begrenset ansvar
 

I 
Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58 av 25. april 2008 om innlem

melse i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon 
eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar. 



      
 

 

 

 

4 St.prp. nr. 78	 2007–2008 
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av 
direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med 

begrenset ansvar 

Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) 

EØS-KOMITEEN HAR – 
under henvisning til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde, endret ved proto
kollen om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 
«avtalen», særlig artikkel 98, og 

på følgende bakgrunn: 
1.	 Avtalens vedlegg XXII er endret ved EØS-komi

teens beslutning nr. 171/2007 av 7. desember 
20071. 

2.	 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/63/ 
EF av 13. november 2007 om endring av rådsdi
rektiv 78/855/EØF og 82/891/EØF med hen
syn til kravet om utarbeiding av rapport fra en 
uavhengig sakkyndig ved fusjon eller deling av 
allmennaksjeselskaper2 skal innlemmes i avta
len – 

BESLUTTET FØLGENDE: 

Artikkel 1 

I avtalens vedlegg XXII gjøres følgende endringer: 
1.	 I nr. 3 (tredje rådsdirektiv 78/855/EØF) skal 

nytt strekpunkt lyde: 
«– 32007 D 0063: Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/63/EF av 13. november 
2007 (EUT L 300 av 17.11.2007, s. 47).» 

2.	 I nr. 5 (sjette rådsdirektiv 82/891/EØF) tilføyes 
følgende: 
«, endret ved: 

1 Ennå ikke kunngjort. 
2 EUT L 300 av 17.11.2007, s. 47. 

–	 32007 D 0063: Europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2007/63/EF av 13. november 
2007 (EUT L 300 av 17.11.2007, s. 47).» 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv 2007/63/EF på islandsk og 
norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 26. april 2008, forut
satt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser 
etter avtalens artikkel 103 nr. 13 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelin
gen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende. 

Utferdiget i Brussel, 25. april 2008. 

For EØS-komiteen 
Formann 

Alan Seatter 

EØS-komiteens sekretærer 

Bergdis Ellertsdóttir Matthias Brinkmann 

3 Forfatningsrettslige krav angitt. 



       
  

 

 
 

 
 

  

 

 

  

 
 
   

 

  

 
 

 

 
  

 
 

 
 

5 2007–2008 St.prp. nr. 78 
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av 
direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med 

begrenset ansvar 

Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/63/EF av
 
13. november 2007 om endring av rådsdirektiv 78/855/EØF og 

82/891/EØF med hensyn til kravet om utarbeiding av rapport
 

fra en uavhengig sakkyndig ved fusjon eller deling av
 
allmennaksjeselskaper
 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse 
av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig 
artikkel 44 nr. 2 bokstav g), 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 
under henvisning til uttalelse fra Den økono

miske og sosiale komité1, 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens 

artikkel 2512 og 
ut fra følgende betraktninger: 

1.	 I Fellesskapets retningslinjer for bedre regel
verksutforming, særlig dem som er fastlagt i de 
to meldingene fra Kommisjonen til Rådet, 
Europaparlamentet, Den europeiske økono
miske og sosiale komité og Regionkomiteen 
kalt henholdsvis «En strategisk oversikt over 
bedre regelverksutforming i Den europeiske 
union» av 14. november 2006 og «Handlings
program for reduksjon av de administrative 
byrdene i Den europeiske union» av 24. januar 
2007, understrekes betydningen av å redusere 
de administrative byrdene som pålegges fore
tak gjennom gjeldende regelverk, som en 
avgjørende faktor for å bedre foretakenes kon
kurranseevne og nå målene for Lisboa-dagsor
denen. 

2.	 I europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/ 
EF av 26. oktober 2005 om fusjoner over lande
grensene av selskaper med begrenset ansvar3 

er det fastsatt et unntak fra kravet om at uav
hengige sakkyndige skal gjennomgå fusjons
planen og utarbeide en rapport til aksjonærene 
i de selskapene som er berørt av fusjonen, der
som alle aksjonærene er enige om at en slik 
rapport ikke er nødvendig. 

1 EUT C 175 av 27.7.2007, s. 33. 
2 Europaparlamentsuttalelse av 11. juli 2007 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 22. oktober 2007. 
3 EUT L 310 av 25.11.2005, s. 1. 

3.	 I rådsdirektiv 78/855/EØF4 om fusjon av all
mennaksjeselskaper er det ikke fastsatt lig
nende unntak med hensyn til fusjonsplanene, 
mens det i rådsdirektiv 82/891/EØF5 om 
deling av allmennaksjeselskaper overlates til 
medlemsstatene å fastsette om de vil innføre et 
slikt unntak med hensyn til delingsplanene, 
eller ikke. 

4.	 Det er ingen grunn til å kreve at en uavhengig 
sakkyndig skal foreta en slik gjennomgåelse for 
aksjonærene dersom alle aksjonærene er enige 
om at det ikke er nødvendig. Endringer av 
direktiv 78/855/EØF og 82/891/EØF som gir 
mulighet for en slik enighet mellom aksjonæ
rene, bør ikke berøre de ordninger for vern av 
interessene til de berørte selskapenes kredito
rer som skal innføres av medlemsstatene i sam
svar med nevnte direktiver, samt eventuelle 
bestemmelser som skal sikre at de ansatte i de 
berørte selskapene informeres. 

5.	 Direktiv 78/855/EØF og 82/891/EØF bør der-
for endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 
Målet med dette direktiv er å endre direktiv 78/ 
855/EØF og 82/891/EØF med hensyn til kravet 
om utarbeiding av rapport fra en uavhengig sak
kyndig ved fusjon eller deling av allmennaksjesel
skaper. 

4	 Tredje rådsdirektiv 78/855/EØF av 9. oktober 1978 med 
hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om 
fusjon av åpne aksjeselskaper (EFT L 295 av 20.10.1978, s. 
36). Direktivet sist endret ved direktiv 2006/99/EF (EUT L 
363 av 20.12.2006, s. 137). 

5	 Sjette rådsdirektiv 82/891/EØF av 17. desember 1982 med 
hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om 
deling av åpne aksjeselskaper (EFT L 378 av 31.12.1982, s. 
47). 



      
 

 

 
  

 

 
 

 

  

 

 

6 St.prp. nr. 78	 2007–2008 
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av 
direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med 

begrenset ansvar 

Artikkel 2 
I direktiv 78/855/EØF gjøres følgende endringer: 
1.	 I artikkel 10 skal nytt nr. 4 lyde: 

«4. Det kreves verken gjennomgåelse av 
fusjonsplanen eller rapport fra sakkyndig der
som alle aksjonærer og innehavere av andre 
verdipapirer som gir stemmerett i hvert enkelt 
selskap som er berørt av fusjonen, er enige om 
dette.». 

2.	 I artikkel 11 nr. 1 skal bokstav e) lyde: 
«e) når det er aktuelt, rapportene nevnt i 

artikkel 10.». 

Artikkel 3 
I direktiv 82/891/EØF gjøres følgende endringer: 
1.	 I artikkel 9 nr. 1 skal bokstav e) lyde: 

«e) når det er aktuelt, rapportene nevnt i 
artikkel 8.». 

2.	 Artikkel 10 skal lyde: 
«Artikkel 10 
1.	 Det kreves verken gjennomgåelse av 

delingsplanen eller rapport fra sakkyndig, 
som fastsatt i artikkel 8 nr. 1, dersom alle 
aksjonærer og innehavere av andre verdipa
pirer som gir stemmerett i hvert enkelt sel
skap som er berørt av delingen, er enige om 
dette. 

2.	 Medlemsstatene kan tillate at artikkel 7 og 
artikkel 9 nr. 1 bokstav c) og d) ikke får 
anvendelse dersom alle aksjonærer og inne
havere av andre verdipapirer som gir stem
merett i hvert enkelt selskap som er berørt 
av delingen, er enige om dette.». 

Artikkel 4 
1.	 Medlemsstatene skal innen 31. desember 2008 

sette i kraft de lover og forskrifter som er nød
vendige for å etterkomme dette direktiv. De 
skal umiddelbart oversende Kommisjonen tek
sten til disse bestemmelsene og en sammenlig
ningstabell som viser sammenhengen mellom 
disse bestemmelsene og bestemmelsene i det
te direktiv. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til 
dette direktiv, eller det skal vises til direktivet 
når de kunngjøres. Nærmere regler for henvis
ningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.	 Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
teksten til de viktigste internrettslige bestem
melser som blir vedtatt på det området dette 
direktiv omhandler. 

Artikkel 5 
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 6 
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 13. november 2007. 

For Europaparlamentet For Rådet 

H.-G. PÖTTERING M. LOBO ANTUNES 

President Formann 






