
St.prp. nr. 4

(2002–2003) 

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i
EØS-komiteen nr. 89/2002 av 25. juni 2002 om

innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 om 

utfylling av vedtektene for det europeiske selskapet
med omsyn til innverknaden til arbeidstakarane 

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 18. oktober 2002,

godkjend i statsråd same dagen.


(Regjeringa Bondevik II)


1 Bakgrunn 

Ved avgjerd i EØS-komiteen nr. 89/2002 av 25. juni 
2002 vart det vedteke å endre vedlegg XVIII til 
EØS-avtala til òg å omfatte europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 om 
utfylling av vedtektene for det europeiske selska
pet med omsyn til innverknaden til arbeidstakara
ne. Europaparlaments- og rådsdirektivet tek til å 
gjelde i EU 8. oktober 2004. 

Avgjerda i EØS-komiteen vart teken med at
terhald for samtykke frå Stortinget, ettersom gjen
nomføringa i norsk rett vil krevje ei lovendring, jf. 
§ 26 andre leddet i Grunnlova og artikkel 103 i 
EØS-avtala. Stortinget vert ved denne proposisjo
nen bede om å gje samtykke til godkjenning av 
avgjerda i EØS-komiteen. Fristen for å gje EØS
komiteen melding om godkjenning av avgjerda er 
25. desember 2002. 

Avgjerda i EØS-komiteen og europaparla
ments- og rådsdirektivet i uoffisiell norsk omse
tjing følgjer som trykte vedlegg til proposisjonen. 

2 Nærmare om europaparlaments- og 
rådsdirektivet 

Ved rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. okto
ber 2001 om vedtektene for det europeiske selskap 
vert det innført ei ny felles europeisk selskapsform 
som er basert på at slike selskap skal kunne skip
ast etter dei same reglane utan omsyn til kva land 
selskapet er registrert i. 

Føremålet med direktiv 2001/86/EF om utfyl
ling av vedtektene for det europeiske selskapet 
med omsyn til innverknaden til arbeidstakarane er 
å regulere innverknaden til arbeidstakarane i slike 
selskap. Gjennom reglane om medinnverknad vert 
arbeidstakarane sikra bedriftsdemokratiske rettar 
på arbeidsplassen slik at dei får høve til å påverke 
viktige avgjerder som vert tekne i samband med 
forvaltinga av selskapet. 

I medhald av artikkel 3 i direktivet skal det, når 
det vert planlagt å skipe eit europeisk selskap, så 
snøgt som råd setjast i gang forhandlinger med dei 
tilsette om medinnverknad i det europeiske selska
pet. I samband med dette skal det skipast eit sær
skilt forhandlingsorgan som omfattar representan
tar for dei tilsette frå selskapa som tek del i skip
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inga av det europeiske selskapet. Føremålet med 
skipinga av dette forhandlingsorganet er å for-
handle fram ei avtale med leiinga i selskapet om 
medinnverknad i det europeiske selskapet. Det er 
ein føresetnad for skipinga av eit europeisk sel
skap at ordningane for medinnverknad for dei til
sette er klarlagde. 

Avtala skal ikkje innebere dårlegare ordningar 
for medinnverknad i eit europeisk selskap enn det 
dei tilsette i dei deltakande selskapa hadde før 
skipinga av det europeiske selskapet, med mindre 
eit kvalifisert fleirtal av dei tilsette er samde i dette. 
Avtala skal regulere retten dei tilsette har til infor
masjon, konsultasjon og medinnverknad (repre
sentasjon i styrande organ) i selskapet. Dersom 
det ikkje vert gjort ei avtale om medinnverknad, vil 
eit sett standardføresegner verte nytta. Standard
føresegnene er fastsette i direktivet, der det òg vert 
gjeve nærmare reglar om informasjon, konsulta
sjon og medinnverknad. Det kan på visse vilkår 
gjerast avtale om i staden å nytte dei gjeldande 
reglane for informasjon og konsultasjon i dei landa 
der det europeiske selskapet har tilsette. 

3	 Avgjerda i EØS-komiteen 

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 89/2002 av 25. juni 
2002 inneheld ei innleiing og fire artiklar. I inn
leiinga vert det vist til EØS-avtala og særleg til 
artikkel 98, som gjer det mogleg å endre vedlegga 
til avtala gjennom avgjerd i EØS-komiteen. 

Artikkel 1 slår fast at europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/86/EF om utfylling av vedtekte
ne for det europeiske selskapet med omsyn til inn
verknaden til arbeidstakarane skal takast inn i ved
legg XVIII til EØS-avtala som nytt nr. 32e. 

Artikkel 2 slår fast at teksta til europaparla
ments- og rådsdirektiv 2001/86/EF på islandsk og 
norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til 
Tidend for Dei europeiske fellesskapa, skal vere gyl
dig. 

Artikkel 3 slår fast at avgjerda skal gjelde frå 26. 
juni 2002 på det vilkåret at EØS-komiteen har mot
teke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i avtala. 

Artikkel 4 slår fast at avgjerda skal kunngjerast 
i EØS-avdelinga av og EØS-tillegget til Tidend for 
Dei europeiske fellesskapa. 

4	 Tilhøvet til norsk rett 

I norsk rett er det ingen føresegner som sikrar 
medinnverknaden til arbeidstakarane i eit europe
isk selskap slik dei er gjort greie for i direktivet. 

Gjennomføringa av direktivet krev difor ei lovend
ring. Korleis direktivet nærmare skal gjennomfø
rast er enno ikkje endeleg avklart. Fleire alternati
ve gjennomføringsmåtar kan vere aktuelle. Gjen
nomføringa av direktivet må sjåast i samanheng 
med gjennomføringa av forordninga om det euro
peiske selskapet. Dersom forordninga skal gjen
nomførast i norsk rett som ei eiga lov, vil det vere 
naturleg å gjennomføre direktivet i eller i medhald 
av denne lova. Det tilsvarende kan tenkjast dersom 
forordninga skal gjennomførast gjennom endring i 
aksjelovgjevinga. 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet tek 
del i ei ekspertgruppe som er oppnemnd av Kom
misjonen, og som har sett seg føre å klarleggje 
innhaldet i direktivet. Aktuelle gjennomføringsmå
tar er blant dei tema som skal takast opp til disku
sjon. Det er naturleg at ein ved val av gjennom
føringsmåte tek omsyn til korleis dette vert gjort i 
andre europeiske land. 

5	 Administrative og økonomiske 
konsekvensar 

Gjennomføringa av direktivet fører ikkje med seg 
administrative og økonomiske konsekvensar for 
næringslivet ettersom det er frivillig å nytte denne 
selskapsforma. 

Det offentlege vil påførast visse kontrollopp
gåver med omsyn til registreringa av eit europeisk 
selskap. Føresegnene i direktivet vil ikkje innebere 
auka offentlege utgifter som følgje av gjennom
føringa. 

6	 Konklusjon og tilråding 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet tilrår at 
Noreg tek del i avgjerda i EØS-komiteen om end-
ring av vedlegg XVIII til EØS-avtala til å omfatte 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/86/EF av 
8. oktober 2001 om utfylling av vedtektene for det
europeiske selskapet med omsyn til innverknaden 
til arbeidstakarane. Utanriksdepartementet sluttar 
seg til dette. 
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Utanriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
eit framlegg til proposisjon til Stortinget om sam
tykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen 
nr. 89/2002 av 25. juni 2002 om innlemming i EØS
avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/ 
86/EF av 8. oktober 2001 om utfylling av vedtekte
ne for det europeiske selskapet med omsyn til inn
verknaden til arbeidstakarane. 

Vi HARALD, Noregs Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 
89/2002 av 25. juni 2002 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/86/EF 
av 8. oktober 2001 om utfylling av vedtektene for det europeiske selskapet med omsyn til innverknaden til 
arbeidstakarane i samsvar med eit vedlagt forslag. 

Forslag 
til vedtak om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS

komiteen nr. 89/2002 av 25. juni 2002 om innlemming i EØS
avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/86/EF av 

8. oktober 2001 om utfylling av vedtektene for det 
europeiske selskapet med omsyn til innverknaden til 

arbeidstakarane 

I 
Stortinget samtykker i godkjenning av avgjerd i rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 om ut-
EØS-komiteen nr. 89/2002 av 25. juni 2002 om inn- fylling av vedtektene for det europeiske selskapet 
lemming i EØS-avtala av europaparlaments- og med omsyn til innverknaden til arbeidstakarane. 
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Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. 89/2002 av 25. juni 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 

(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og 
lik behandling av kvinner og menn) 

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 «av
talen», særlig artikkel 98, og 

på følgende bakgrunn: 
1.	 Avtalens vedlegg XVIII er endret ved EØS-ko-

miteens beslutning nr. 58/2002 av 31. mai 
20021. 

2.	 Rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 
om utfylling av vedtektene for det europeiske 
selskap med hensyn til arbeidstakernes innfly
telse2 skal innlemmes i avtalen – 

BESLUTTET FØLGENDE: 

Artikkel 1 

I avtalens vedlegg XVIII etter nr. 32d (rådsdirektiv

2001/23/EF) skal nytt nr. 32e lyde:

«32e. 32 001 L 0086: Rådsdirektiv 2001/86/


EF av 8. oktober 2001 om utfylling av ved
tektene for det europeiske selskap med 
hensyn til arbeidstakernes innflytelse 
(EFT L 294 av 10.11.2001, s. 22).» 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv 2001/86/EF på islandsk og 
norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forut
satt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser 
etter avtalens artikkel 103 nr. 13. 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdeling-
en av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende. 

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2002. 

For EØS-komiteen 
Formann 

P. Westerlund 

EØS-komiteens sekretærer 
P.K. Mannes M. Brinkmann 

1 Ennå ikke kunngjort. 
2 EFT L 294 av 10.11.2001, s. 22. 
3 [Forfatningsrettslige krav angitt./Ingen forfatningsrettslige 

krav angitt.] 
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Vedlegg 2 

Rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 om utfylling av 
vedtektene for det europeiske selskap med hensyn til 

arbeidstakernes innflytelse 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — direktiv ikke utover det som er nødvendig for å 
under henvisning til traktaten om opprettelse nå disse målene. 

av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 308, 5. Det store mangfoldet av regler og praksis som 
under henvisning til forslag fra Kommisjonen1, finnes i medlemsstatene når det gjelder hvor
under henvisning til uttalelse fra Europaparla- dan arbeidstakernes representanter øver inn

mentet2, flytelse i beslutningstakingen i selskaper, gjør 
under henvisning til uttalelse fra Den økono- at det er lite gunstig å fastsette en enkelt euro

miske og sosiale komité3, og peisk modell for arbeidstakerinnflytelse som 
ut fra følgende betraktninger: får anvendelse på SE-selskapet. 

1.	 For å  nå  målene i traktaten, fastsatte rådsfor- 6. Framgangsmåter for informasjon og konsulta
ordning (EF) nr. 2157/20014 vedtekter for det sjon på tverrnasjonalt plan bør likevel sikres i 
europeiske selskap (SE). alle tilfeller av stiftelse av et SE-selskap. 

2.	 Nevnte forordning tar sikte på å skape en ens
artet juridisk ramme for at selskaper fra for
skjellige medlemsstater bør kunne planlegge 
og utføre omorganisering av sin virksomhet på 
fellesskapsplan. 

7.	 Når det eksisterer medbestemmelsesrettighe
ter innen ett eller flere selskaper som etablerer 
et SE-selskap, bør disse rettighetene bevares 
ved overføring til SE-selskapet når dette er stif
tet, med mindre partene har avtalt noe annet. 

3.	 For å fremme Fellesskapets sosiale mål, bør 
det fastsettes særskilte bestemmelser, særlig 
når det gjelder arbeidstakerinnflytelse, med 
sikte på å sikre at etableringen av et SE-selskap 
ikke fører til fjerning eller svekkelse av ordnin
ger for arbeidstakerinnflytelse som eksisterer i 
selskaper som deltar i etableringen av et SE
selskap. Dette målet bør tilstrebes ved å fast
sette et sett regler på dette område som utfyller 
forordningens bestemmelser. 

8.	 De konkrete framgangsmåtene for informasjon 
til og konsultasjon av arbeidstakerne på tverr
nasjonalt plan, samt eventuelt deres medbe
stemmelse, som skal få anvendelse på hvert 
SE-selskap, bør defineres primært ved en avta
le mellom de berørte partene, eller dersom slik 
avtale ikke finnes, gjennom anvendelse av et 
sett sekundære regler. 

9. Medlemsstatene bør ha mulighet til ikke å an
vende standardreglene for medbestemmelse i 

4.	 Siden målene med den påtenkte handlingen, tilfelle av fusjon, på bakgrunn av mangfoldet i 
slik de er skissert ovenfor, ikke kan nås på nasjonale systemer for arbeidstakerinnflytelse. 
tilfredsstillende måte av medlemsstatene i og Systemer og praksis for deltakelse som eventu
med at målet er å fastsette et sett regler for elt finnes i de deltakende selskapene, må i slike 
arbeidstakerinnflytelse som gjelder for SE-sel- tilfeller opprettholdes ved å tilpasse registre
skapet, og derfor, på grunn av en slik handlings ringsregler. 
omfang og virkning, bedre kan nås på felles- 10. Avstemningsreglene i det særlige organet som 
skapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i sam- representerer arbeidstakerne ved forhandlin
svar med nærhetsprinsippet nedfelt i traktatens ger, særlig ved inngåelse av avtaler som fastset
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighets- ter et lavere medbestemmelsesnivå enn det 
prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette som eksisterer innen ett eller flere av de del

takende selskapene, bør stå i forhold til risiko
en for at eksisterende systemer og praksis for 

1 EFT C 138 av 29.5.1991, s. 8. medbestemmelse forsvinner eller svekkes. 
2 EFT C 342 av 20.12.1993, s. 15. Denne risikoen er større i tilfeller der et SE
3 EFT C 124 av 21.5.1990, s. 34. 
4 EFT L 294 av 10.11.2001, s. 1.	 selskap etableres ved omdannelse eller fusjon 
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enn ved stiftelse av et holdingselskap eller et 
felles datterselskap. 

11. Dersom det ikke foreligger en avtale etter for
handlinger mellom arbeidstakernes represen
tanter og de kompetente organer i de deltaken
de selskapene, bør det fastsettes visse stan
dardkrav som skal gjelde for SE-selskapet når 
dette er etablert. Disse standardkravene bør 
sikre effektiv praktisering av tverrnasjonal in
formasjon til og konsultasjon av arbeidstaker
ne, samt deres representasjon i de aktuelle or
ganene i SE-selskapet dersom og når slik med
bestemmelse fantes før etableringen av det in
nen de deltakende selskapene. 

12. Det bør fastsettes at arbeidstakernes represen
tanter når de ivaretar sine oppgaver innenfor 
rammen av direktivet, skal nyte samme vern og 
ha lignende garantier som arbeidstakernes re
presentanter har i henhold til lovgivning og/ 
eller praksis i den stat de er sysselsatt i. De må 
ikke være gjenstand for noen form for for
skjellsbehandling som følge av den legitime ut
øvelsen av sin virksomhet, og bør nyte godt av 
et passende vern mot oppsigelse og andre 
sanksjoner. 

13. Følsomme opplysningers fortrolighet bør beva
res også etter at arbeidstakerrepresentantenes 
mandat er utløpt, og det bør fastsettes at det 
kompetente organet i SE-selskapet kan tilbake
holde opplysninger som vil påføre SE-selska-
pets drift alvorlig skade dersom de blir offentlig 
kjent. 

14. Når et SE-selskap og dets datterselskaper og 
etablerte forretningssteder omfattes av rådsdi
rektiv 94/45/EF av 22. september 1994 om 
opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg 
eller en prosedyre i foretak som omfatter virk
somhet i flere medlemsstater og i konserner 
som omfatter foretak i flere medlemsstater, 
med sikte på å informere og konsultere ar
beidstakere5, bør bestemmelsene i dette direk
tivet og bestemmelsen som gjennomfører det i 
nasjonal lovgivning, ikke få anvendelse på sel
skapet eller dets datterselskaper eller etablerte 
forretningssteder, med mindre det særlige for
handlingsorganet beslutter ikke å innlede for
handlinger eller å avslutte forhandlinger som 
allerede er innledet. 

15. Reglene i dette direktiv bør ikke berøre andre 
eksisterende rettigheter angående innflytelse 
og berører ikke nødvendigvis andre eksiste
rende representasjonsstrukturer fastsatt i fel

5 EFT L 254 av 30.9.1994, s. 64. Direktivet sist endret ved direk
tiv 97/74/EF (EFT L 10 av 16.1.1998, s. 22). 

lesskapslovgivningen og nasjonal lovgivning 
og praksis. 

16. Medlemsstatene bør treffe egnede tiltak i tilfelle 
forpliktelsene i dette direktiv ikke overholdes. 

17. Traktaten har ikke gitt annen fullmakt for ved
takelse av det foreslåtte direktivet enn den som 
finnes i artikkel 308. 

18. Det er et grunnleggende prinsipp og det er
klærte målet for dette direktiv å sikre arbeids
takernes ervervede rettigheter med hensyn til 
innflytelse i selskapets beslutninger. Arbeidsta
kernes rettigheter som eksisterer før etablerin
gen av SE-selskapet, bør danne grunnlag for 
arbeidstakernes innflytelsesrett i SE-selskapet 
(«før-og-etter»-prinsippet). Denne tilnærmings
måten bør følgelig gjelde ikke bare ved førs
tegangsetablering av et SE-selskap, men også 
for strukturelle endringer som foretas i et eksi
sterende SE-selskap og de selskaper som be
røres av strukturendringsprosesser. 

19. Medlemsstatene bør kunne fastsette at fagfor
eningsrepresentanter kan bli medlemmer i et 
særlig forhandlingsorgan uten hensyn til om 
de er arbeidstakere i et selskap som deltar i 
etablering av et SE-selskap. Medlemsstatene 
bør i denne forbindelse særlig kunne innføre 
denne rettigheten i tilfeller der fagforeningsre
presentanter har rett til å bli medlem og avgi 
stemme i kontroll- eller administrasjonsorgan
er i selskapet i henhold til nasjonal lovgivning. 

20. I flere medlemsstater er arbeidstakerinnflytel
se og andre forhold mellom partene i arbeidsli
vet basert på både nasjonal lovgivning og prak
sis, som i denne sammenheng forstås som 
også å omfatte tariffavtaler på forskjellige nasjo
nale plan, sektorplan og/eller selskapsplan — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Avdeling I 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 1 

Formål 

1.	 Dette direktiv regulerer arbeidstakernes inn
flytelse i driften av europeiske allmennaksjesel
skaper (Societas Europaea, heretter kalt «SE
selskap»), fastsatt i forordning (EF) nr. 2157/ 
2001. 

2.	 For dette formål skal det etableres ordninger 
for arbeidstakernes innflytelse i hvert SE-sel-
skap i samsvar med forhandlingsprosedyren 
nevnt i artikkel 3 til 6 eller, under omstendighe
tene fastsatt i artikkel 7, i samsvar med ved
legget. 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 
a.	 «SE-selskap», et selskap stiftet i henhold til for

ordning (EF) nr. 2157/2001, 
b.	 «deltakende selskaper», de selskaper som di

rekte deltar i stiftelsen av et SE-selskap, 
c.	 «datterselskap» til et selskap, et foretak som 

selskapet utøver en dominerende innflytelse 
over i henhold til artikkel 3 nr. 2 til nr. 7 i 
direktiv 94/45/EF, 

d.	 «berørt datterselskap eller etablert forretnings
sted», et deltakende selskaps datterselskap el
ler etablert forretningssted som vil bli datter
selskap eller etablert forretningssted til SE-sel-
skapet når dette stiftes, 

e.	 «arbeidstakernes representanter», arbeidsta
kernes representanter fastsatt i nasjonal lovgiv
ning og/eller praksis, 

f.	 «representasjonsorgan», det organ som repre
senterer arbeidstakerne, opprettet etter avtale
ne nevnt i artikkel 4 eller i samsvar med be
stemmelsene i vedlegget, for å informere og 
konsultere arbeidstakerne i et SE-selskap og 
dets datterselskaper og etablerte forretnings
steder som ligger i Fellesskapet og eventuelt 
for å utøve medbestemmelsesrettighetene 
knyttet til SE-selskapet, 

g.	 «særlig forhandlingsorgan», det organ som opp
rettes i samsvar med artikkel 3 for å forhandle 
med det kompetente organet i de deltakende 
selskapene om etablering av ordninger for ar
beidstakernes innflytelse i SE-selskapet, 

h.	 «arbeidstakernes innflytelse», enhver mekanis
me, herunder informasjon, konsultasjon og 
medbestemmelse, som arbeidstakernes repre
sentanter kan bruke til å påvirke beslutningene 
som skal treffes i selskapet, 

i.	 «informasjon», det faktum at organet som re
presenterer arbeidstakerne og/eller arbeidsta
kernes representanter informeres av SE-sel-
skapets kompetente organ om spørsmål som 
angår selve SE-selskapet og ethvert dattersel
skap eller etablert forretningssted som ligger i 
en annen medlemsstat eller om spørsmål som 
går utover de beslutningstakende organenes 
fullmakt i en enkelt medlemsstat, på et tids
punkt, på en måte og med et innhold som gjør 
det mulig for arbeidstakernes representanter å 
foreta en dyptgående vurdering av de mulige 
virkningene og eventuelt forberede konsulta
sjon med SE-selskapets kompetente organ, 

j.	 «konsultasjon», etablering av en dialog og ut
veksling av synspunkter mellom organet som 

representerer arbeidstakerne og det kompe
tente organet i SE-selskapet, på et tidspunkt, på 
en måte og med et innhold som gjør det mulig 
for arbeidstakernes representanter, på grunn
lag av den informasjon som gis, å uttrykke en 
mening om tiltak planlagt av det kompetente 
organet som kan tas i betraktning i beslut
ningsprosessen i SE-selskapet, 

k.	 «medbestemmelse», den innflytelse organet 
som representerer arbeidstakerne og/eller ar
beidstakernes representanter, har på driften av 
et selskap: 
–	 gjennom å utøve retten til å velge eller ut-

peke noen av medlemmene i selskapets 
kontroll- eller administrasjonsorgan, eller 

–	 gjennom å utøve retten til å anbefale og/ 
eller gå imot utpekingen av noen av eller 
alle medlemmene i selskapets kontroll- el
ler administrasjonsorgan. 

Avdeling II 

Forhandlingsprosedyre 

Artikkel 3 

Opprettelse av et særlig forhandlingsorgan 

1.	 Når ledelses- eller administrasjonsorganene i 
de deltakende selskapene utarbeider en plan 
for etablering av et SE-selskap, skal de så snart 
som mulig etter offentliggjøringen av fusjons
planen eller planen for stiftelse av et holdingsel
skap eller etter å ha vedtatt en plan for stiftelse 
av et datterselskap eller omdannelse til et SE
selskap, treffe nødvendige tiltak, herunder gi 
informasjon om de deltakende selskapenes 
identitet, berørte datterselskaper eller etabler
te forretningssteder, og antall arbeidstakere i 
dem, for å innlede forhandlinger med represen
tantene for selskapenes arbeidstakere om ord
ninger for arbeidstakernes innflytelse i SE-sel-
skapet. 

2.	 For dette formål skal det opprettes et særlig 
forhandlingsorgan som representerer arbeids
takerne i de deltakende selskapene og berørte 
datterselskaper eller etablerte forretningsste
der, i samsvar med følgende bestemmelser: 
a.	 ved valg eller utpeking av medlemmer til 

det særlige forhandlingsorganet må det 
påses: 
i.	 at disse medlemmene velges eller utpe

kes ut fra antall arbeidstakere sysselsatt 
i hver medlemsstat i de deltakende sel
skapene og berørte datterselskaper el
ler etablerte forretningssteder, ved for 
hver medlemsstat å tildele en plass per 
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andel arbeidstakere sysselsatt i ved
kommende medlemsstat som represen

av årsaker som ikke har noe med arbeidsta
kernes egen vilje å gjøre, har rett til å velge 

terer 10 %, eller en brøkdel av dette, av 
antall arbeidstakere sysselsatt i de del

eller utpeke medlemmer til det særlige for
handlingsorganet. 

takende selskapene og berørte datter
selskaper eller etablerte forretningsste
der i alle medlemsstater sammenlagt, 

ii. at når det gjelder et SE-selskap stiftet 
gjennom fusjon, finnes det ekstra med

3. Det særlige forhandlingsorganet og de kompe
tente organene i de deltakende selskapene skal 
ved skriftlig avtale bestemme ordninger for ar
beidstakernes innflytelse i SE-selskapet. 
For dette formål skal de kompetente organene 

lemmer fra hver medlemsstat i den ut
strekning som er nødvendig for å sikre 

i de deltakende selskapene underrette det særlige 
forhandlingsorganet om planen og den konkrete 

at det særlige forhandlingsorganet om-
fatter minst ett medlem som represente

prosessen med å etablere SE-selskapet, inntil dette 
er registrert. 

rer hvert deltakende selskap som er re
gistrert og har arbeidstakere i vedkom
mende medlemsstat og som det foreslås 

4. Med forbehold for nr. 6 skal det særlige for
handlingsorganet treffe beslutninger med ab
solutt flertall av sine medlemmer, forutsatt at 

vil opphøre å eksistere som eget rettssu
bjekt etter at SE-selskapet er registrert, 

slikt flertall også representerer et absolutt fler
tall av arbeidstakerne. Hvert medlem skal ha 

forutsatt at: 
– antall slike ekstra medlemmer ikke 

én stemme. Dersom resultatet av forhandlinge
ne fører til reduksjon av medbestemmelsesret

overstiger 20 % av antall medlemmer 
utpekt i henhold til punkt i), og 

– sammensetningen av det særlige 
forhandlingsorganet ikke medfører 
dobbelt representasjon av de berør

tighetene, skal det flertall som kreves for en 
beslutning om å godkjenne en slik avtale, like-
vel være stemmene til to tredeler av medlem
mene av det særlige forhandlingsorganet som 
representerer minst to tredeler av arbeidsta

te arbeidstakerne. 
Dersom antall slike selskaper er større enn 

kerne, medregnet stemmene til medlemmer 
som representerer arbeidstakere sysselsatt i 

det antall ekstra plasser som finnes i hen-
hold til første ledd, skal disse ekstra plasse

minst to medlemsstater, 
– i tilfelle av et SE-selskap som skal etableres 

b. 

ne tildeles selskaper i forskjellige medlems
stater i synkende rekkefølge etter antall ar
beidstakere sysselsatt i selskapene. 
Medlemsstatene skal bestemme den meto

gjennom fusjon, dersom medbestemmel
sen omfatter minst 25 % av det samlede an
tall arbeidstakere i de deltakende selskape
ne, eller 

de som skal brukes ved valg eller utpeking – i tilfelle av et SE-selskap som skal etableres 
av medlemmene til det særlige forhand
lingsorganet som skal velges eller utpekes 

gjennom å danne et holdingselskap eller stif
te et datterselskap, dersom medbestemmel

på deres territorium. De skal treffe de nød
vendige tiltak for i størst mulig grad å sikre 
at disse medlemmene omfatter minst ett 

sen omfatter minst 50 % av det samlede antall 
arbeidstakere i de deltakende selskapene. 
Med reduksjon av medbestemmelsesrettig

medlem som representerer hvert deltaken
de selskap som har arbeidstakere i den ak

hetene menes en andel av medlemmene av 
SE-selskapets organer i henhold til artikkel 2 

tuelle medlemsstaten. Slike tiltak må ikke 
øke det samlede antall medlemmer. 

bokstav k) som er lavere enn den høyeste 
andel som finnes i de deltakende selskape-

Medlemsstatene kan fastsette at disse ne. 
medlemmer kan omfatte representanter for 
fagforeninger, uten hensyn til om de er ar

5. Ved forhandlinger kan det særlige forhand
lingsorganet anmode sakkyndige etter eget 

beidstakere i et deltakende selskap eller et 
berørt datterselskap eller etablert forret

valg, for eksempel representanter fra aktuelle 
arbeidstakerorganisasjoner på fellesskapsplan, 

ningssted. 
Med forbehold for nasjonal lovgivning 

om å bistå det i dets arbeid. Slike sakkyndige 
kan være til stede under forhandlingsmøter 

og/eller praksis som fastsetter terskler for 
etablering av et representasjonsorgan, skal 

som rådgivere etter anmodning fra det særlige 
forhandlingsorganet, eventuelt for å fremme 

medlemsstatene fastsette at arbeidstakere i 
foretak eller etablerte forretningssteder der 
det ikke finnes arbeidstakerrepresentanter 

sammenheng og konsekvens på fellesskaps
plan. Det særlige forhandlingsorganet kan be
slutte å underrette representantene for aktuelle 
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eksterne organisasjoner, herunder fagforenin
ger, om at forhandlingene innledes. 

6.	 Det særlige forhandlingsorganet kan med det 
flertall som er fastsatt nedenfor, beslutte ikke å 
innlede forhandlinger eller å avslutte forhand
linger som allerede er innledet, og å basere seg 
på reglene for informasjon til og konsultasjon 
av arbeidstakere som gjelder i de medlems
stater der SE-selskapet har arbeidstakere. En 
slik beslutning skal stanse prosedyren med å 
inngå avtalen nevnt i artikkel 4. Når det er tatt 
en slik beslutning, skal ingen av bestemmelse
ne i vedlegget komme til anvendelse. 

Det flertall som kreves for å beslutte ikke å 
innlede eller å avslutte forhandlinger, skal 
være stemmene fra to tredeler av medlemmene 
som representerer minst to tredeler av arbeids
takerne, medregnet stemmene fra medlemmer 
som representerer arbeidstakere sysselsatt i 
minst to medlemsstater.32I tilfelle av et SE-sel-
skap som er etablert ved omdannelse, får dette 
nr. ikke anvendelse dersom det finnes medbe
stemmelse i selskapet som skal omdannes. 

Det særlige forhandlingsorganet skal sam
menkalles på nytt etter skriftlig anmodning fra 
minst 10 % av arbeidstakerne i SE-selskapet, 
dets datterselskap og etablerte forretningsste
der, eller deres representanter, tidligst to år 
etter ovennevnte beslutning, med mindre par
tene er enige om at forhandlingene skal innle
des tidligere. Dersom det særlige forhandlings
organet beslutter å gjeninnlede forhandlinger 
med ledelsen, men disse forhandlingene ikke 
fører til enighet, kommer ingen av bestemmel
sene i vedlegget til anvendelse. 

7.	 Utgifter forbundet med det særlige forhand
lingsorganets funksjoner og generelt med for
handlinger skal dekkes av de deltakende sel
skapene, slik at det særlige forhandlingsorgan
et settes i stand til å utføre sine oppgaver på en 
hensiktsmessig måte. 

I samsvar med dette prinsippet kan med
lemsstatene fastsette budsjettregler for driften 
av det særlige forhandlingsorganet. De kan 
særlig fastsette at utgiftene til bare én sakkyn
dig skal dekkes. 

Artikkel 4 

Avtalens innhold 

1.	 De kompetente organene i de deltakende sel
skapene og det særlige forhandlingsorganet 
skal forhandle i en samarbeidsånd med sikte på 
å komme fram til en avtale om ordningene for 
arbeidstakernes innflytelse i SE-selskapet. 

2.	 Uten at partenes selvstendighet berøres, og 
med forbehold for nr. 4, skal avtalen nevnt i nr. 
1 som er inngått mellom de kompetente orga
nene i de deltakende selskapene og det særlige 
forhandlingsorganet, fastsette: 
a.	 avtalens virkeområde, 
b.	 sammensetning av, antall medlemmer av 

og fordeling av plasser i det representa
sjonsorgan som vil være samtalepartner for 
det kompetente organet i SE-selskapet i for
bindelse med ordninger for informasjon til 
og konsultasjon av arbeidstakerne i SE-sel-
skapet og dets datterselskap og etablerte 
forretningssteder, 

c.	 representasjonsorganets funksjoner og 
framgangsmåten for informasjon til og kon
sultasjon av det, 

d.	 møtehyppigheten i representasjonsorgan
et, 

e.	 de økonomiske og materielle ressursene 
som skal tildeles representasjonsorganet, 

f.	 dersom partene under forhandlingene be
slutter å opprette en eller flere framgangs
måter for informasjon og konsultasjon i ste
det for et representasjonsorgan, ordningene 
for gjennomføring av slike framgangsmåter, 

g.	 dersom partene under forhandlingene be
slutter å opprette medbestemmelsesordnin
ger, innholdet i disse ordningene, herunder 
(eventuelt) antall medlemmer i SE-selska-
pets administrasjons- eller kontrollorgan 
som arbeidstakerne vil ha rett til å velge, 
utpeke, anbefale eller gå imot, prosedyrene 
for hvordan arbeidstakerne kan velge, ut-
peke, anbefale eller gå imot disse medlem
mene, og deres rettigheter, 

h.	 avtalens ikrafttredelsesdato og dens varig
het, tilfeller der avtalen bør reforhandles og 
prosedyren for reforhandling. 

3.	 Avtalen skal ikke være underlagt standardreg
lene nevnt i vedlegget, med mindre den inne
holder bestemmelser om noe annet. 

4.	 Med forbehold for artikkel 13 nr. 3 bokstav a) 
skal avtalen i tilfelle av et SE-selskap etablert 
ved omdannelse, fastsette minst det samme 
nivået for alle elementer av arbeidstakerinn
flytelse som det som finnes i selskapet som 
skal omdannes til et SE-selskap. 

Artikkel 5 

Forhandlingenes varighet 

1.	 Forhandlingene skal innledes så snart det sær
lige forhandlingsorganet er opprettet og kan 
pågå i de etterfølgende seks månedene. 
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2.	 Partene kan etter felles avtale beslutte å forlen
ge forhandlingene ut over tidsrommet nevnt i 
nr. 1, inntil høyst ett år etter at det særlige 
forhandlingsorganet er opprettet. 

Artikkel 6 

Lovgivning som får anvendelse på 
forhandlingsprosedyren 

Unntatt dersom annet er bestemt i dette direktiv, 
skal lovgivningen som får anvendelse på forhand
lingsprosedyren fastsatt i artikkel 3 til 5, være lov
givningen i den medlemsstat der SE-selskapets 
forretningskontor skal ligge. 

Artikkel 7 

Standardregler 

1.	 For å  nå  målet fastsatt i artikkel 1, skal med
lemsstatene, med forbehold for nr. 3 nedenfor, 
fastsette standardregler for arbeidstakernes 
innflytelse som må tilfredsstille bestemmelse
ne i vedlegget. 

Standardreglene fastsatt i lovgivningen i 
den medlemsstat der SE-selskapets forret
ningskontor skal ligge, får anvendelse fra re
gistreringsdatoen for SE-selskapet: 
a.	 når partene er enige om det, eller 
b.	 når det ikke er inngått noen avtale innen 

fristen fastsatt i artikkel 5, og: 
–	 det kompetente organ i hvert deltaken

de selskap beslutter å godta anvendelse 
av standardreglene for SE-selskapet og 
dermed gå videre med registreringen av 
SE-selskapet, og 

–	 det særlige forhandlingsorganet ikke 
har truffet beslutningen fastsatt i artik
kel 3 nr. 6. 

2.	 Standardreglene fastsatt i registreringsmed
lemsstatens nasjonale lovgivning i samsvar med 
vedleggets del 3 får dessuten anvendelse bare: 
a.	 i tilfelle av et SE-selskap etablert ved om

dannelse, dersom en medlemsstats regler 
for arbeidstakernes medbestemmelse i ad
ministrasjons- eller kontrollorganet gjaldt 
for et selskap omdannet til et SE-selskap, 

b.	 i tilfelle av et SE-selskap etablert ved fusjon: 
–	 dersom en eller flere former for medbe

stemmelse gjaldt i ett eller flere av de 
deltakende selskapene før registrering 
av SE-selskapet og omfattet minst 25 % 
av det samlede antall arbeidstakere i 
alle deltakende selskaper, eller 

–	 dersom en eller flere former for medbe
stemmelse gjaldt i ett eller flere av de 
deltakende selskapene før registrering 
av SE-selskapet og omfattet mindre enn 
25 % av det samlede antall arbeidstakere 
i alle deltakende selskaper og dersom 
det særlige forhandlingsorganet be-
stemmer det, 

c.	 i tilfelle av et SE-selskap etablert ved oppret
telse av et holdingselskap eller stiftelse av 
et datterselskap: 
–	 dersom en eller flere former for medbe

stemmelse gjaldt i ett eller flere av de 
deltakende selskapene før registrering 
av SE-selskapet og omfattet minst 50 % 
av det samlede antall arbeidstakere i 
alle deltakende selskaper, eller 

–	 dersom en eller flere former for medbe
stemmelse gjaldt i ett eller flere av de 
deltakende selskapene før registrering 
av SE-selskapet og omfattet mindre enn 
50 % av det samlede antall arbeidstakere 
i alle deltakende selskaper og dersom 
det særlige forhandlingsorganet be-
stemmer det. 
Dersom det fantes mer enn en form for 

medbestemmelse i de forskjellige deltaken
de selskapene, skal det særlige forhand
lingsorganet beslutte hvilken av disse for
mene som må etableres i SE-selskapet. 
Medlemsstatene kan fastsette reglene som 
får anvendelse dersom det ikke er truffet en 
beslutning om dette for et SE-selskap regis
terert på deres territorium. Det særlige for
handlingsorganet skal underrette alle kom
petente organer i de deltakende selskapene 
om alle beslutninger som treffes i henhold 
til dette nr. 

3.	 Medlemsstatene kan fastsette at standardreg
lene i vedleggets del 3 ikke skal få anvendelse i 
tilfellet fastsatt i nr. 2 bokstav b). 

Avdeling III 

Forskjellige bestemmelser 

Artikkel 8 

Forbehold og fortrolighet 

1.	 Medlemsstatene skal fastsette at medlemmene 
av det særlige forhandlingsorganet eller av re
presentasjonsorganet, samt sakkyndige som 
bistår dem, ikke tillates å røpe noen opplysnin
ger som de har mottatt som fortrolige opplys
ninger. 
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Det samme gjelder for arbeidstakernes re
presentanter innenfor rammen av en fram
gangsmåte for informasjon og konsultasjon. 

Denne forpliktelse skal gjelde også etter ut
løpet av mandatperioden, uansett hvor de aktu
elle personer befinner seg. 

2.	 Hver medlemsstat skal fastsette at kontroll- el
ler administrasjonsorganet i et SE-selskap eller 
i et deltakende selskap etablert på statens terri
torium, i særskilte tilfeller og på de vilkår og 
innenfor de grenser som er fastsatt i nasjonal 
lovgivning, ikke er forpliktet til å formidle opp
lysninger som er av en slik art at de ut fra 
objektive kriterier ville være til alvorlig hinder 
for driften av eller skade SE-selskapet (eller 
eventuelt det deltakende selskapet) eller dets 
datterselskap og etablerte forretningssteder. 

En medlemsstat kan gjøre et slikt fritak be
tinget av en forutgående administrativ eller 
rettslig tillatelse. 

3.	 Hver medlemsstat kan fastsette særlige be
stemmelser for SE-selskaper på statens territo
rium som direkte og hovedsakelig arbeider 
med et ideologisk siktemål vedrørende infor
masjon og meningsytring, på betingelse av at 
slike bestemmelser allerede finnes i nasjonal 
lovgivning på datoen for vedtakelse av dette 
direktiv. 

4.	 Ved anvendelse av nr. 1, 2 og 3 skal medlems
statene fastsette prosedyrer for klage til over
ordnet forvaltningsmyndighet eller rettslig 
myndighet som arbeidstakerrepresentantene 
kan innlede når kontroll- eller administrasjons
organet i et SE-selskap eller deltakende sel
skaper krever fortrolighet eller ikke gir opplys
ninger. 

Slike prosedyrer kan omfatte ordninger be
regnet på å beskytte de aktuelle opplysninge
nes fortrolighet. 

Artikkel 9 

Representasjonsorganets virkemåte og 
framgangsmåten for informasjon til og 
konsultasjon av arbeidstakerne 

Det kompetente organet i SE-selskapet og repre
sentasjonsorganet skal arbeide sammen i en sam
arbeidsånd med respekt for begge parters respek
tive rettigheter og forpliktelser. 

Det samme gjelder for samarbeidet mellom SE
selskapets kontroll- eller administrasjonsorgan og 
arbeidstakernes representanter innenfor rammen 
av en framgangsmåte for informasjon til og kon
sultasjon av arbeidstakerne. 

Artikkel 10 

Vern av arbeidstakernes representanter 

Medlemmene av det særlige forhandlingsorganet, 
medlemmene av representasjonsorganet, arbeids
takernes representanter som ivaretar sine oppga
ver etter framgangsmåten for informasjon og kon
sultasjon, og arbeidstakernes representanter i et 
SE-selskaps kontroll- eller administrasjonsorgan 
som er arbeidstakere i SE-selskapet, dets datter
selskap eller etablerte forretningssteder eller i et 
deltakende selskap, skal under ivaretakelsen av 
sine oppgaver nyte godt av det samme vern og ha 
lignende garantier som arbeidstakernes represen
tanter har i henhold til nasjonal lovgivning og/eller 
praksis i den stat de er sysselsatt i. 

Dette gjelder særlig deltakelse i møter i det 
særlige forhandlingsorganet eller representasjons
organet, ethvert annet møte innenfor rammen av 
avtalen nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav f) eller 
ethvert møte i administrasjons- eller kontrollorga
net, og betaling av lønninger til de medlemmer 
som er ansatt i et deltakende selskap eller SE
selskapet eller dets datterselskap eller etablerte 
forretningssteder ved nødvendig fravær i forbin
delse med at de utfører sine oppgaver. 

Artikkel 11 

Misbruk av prosedyrer 

Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak 
i henhold til fellesskapslovgivningen for å hindre 
misbruk av et SE-selskap med det siktemål å frata 
arbeidstakerne rett til innflytelse eller nekte dem 
slike rettigheter. 

Artikkel 12 

Overholdelse av dette direktiv 

1.	 Hver medlemsstat skal sørge for at ledelsen i et 
SE-selskaps etablerte forretningssteder og 
kontroll- og administrasjonsorganene for dat
terselskaper og for deltakende selskaper som 
ligger på statens territorium, og representante
ne for disses arbeidstakere eller eventuelt ar
beidstakerne selv, oppfyller forpliktelsene fast
satt i dette direktiv, uansett om SE-selskapet 
ligger på statens territorium eller ikke. 

2.	 Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak der
som direktivet ikke overholdes; de skal særlig 
sørge for at det finnes administrative eller retts
lige framgangsmåter som gjør det mulig å 
håndheve overholdelsen av forpliktelsene som 
følger av dette direktiv. 



12 St.prp. nr. 4 2002–2003 
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 89/2002 av 25. juni 2002 om innlemming i EØS-avtala 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 om utfylling av vedtektene 
for det europeiske selskapet med omsyn til innverknaden til arbeidstakarane 

Artikkel 13 

Forbindelsen mellom dette direktiv og andre 
bestemmelser 

1.	 Når et SE-selskap er et foretak som omfatter 
virksomhet i flere medlemsstater eller et fore
tak som utøver kontroll over et konsern som 
omfatter foretak i flere medlemsstater i hen-
hold til direktiv 94/45/EF eller direktiv 97/74/ 
EF6 som utvider nevnte direktiv til Det forente 
kongerike, får bestemmelsene i disse direktive
ne og bestemmelsene som gjennomfører dem i 
nasjonal lovgivning, ikke anvendelse på dem 
og heller ikke på deres datterselskaper. 

Når det særlige forhandlingsorganet i sam
svar med artikkel 3 nr. 6 beslutter ikke å inn
lede forhandlinger eller å avslutte forhandlin
ger som allerede er påbegynt, får direktiv 94/ 
45/EF eller direktiv 97/74/EF og bestemmel
sene som gjennomfører dem i nasjonal lovgiv
ning, likevel anvendelse. 

2.	 Andre bestemmelser om arbeidstakernes med
bestemmelse i selskapsorganer fastsatt i nasjo
nal lovgivning og/eller praksis enn dem som 
gjennomfører dette direktiv, får ikke anvendel
se på selskaper etablert i samsvar med forord
ning (EF) nr. 2157/2001 og som omfattes av 
dette direktiv. 

3.	 Dette direktiv berører ikke: 
a.	 arbeidstakernes eksisterende innflytelses

rett fastsatt i medlemsstatene ved nasjonal 
lovgivning og/eller praksis og som arbeids
takerne i SE-selskapet og dets datterselska
per og etablerte forretningssteder har i til
legg til medbestemmelse i SE-selskapets 
organer, 

b.	 bestemmelser om medbestemmelse i orga
nene fastsatt i nasjonal lovgivning og/eller 
praksis som får anvendelse på SE-selska-
pets datterselskaper. 

4.	 For å bevare rettighetene nevnt i nr. 3, kan 
medlemsstatene treffe nødvendige tiltak for å 
garantere at strukturene for arbeidstakerrepre
sentasjon i deltakende selskaper som vil opp
høre å eksistere som egne rettssubjekter, opp
rettholdes etter at SE-selskapet er registrert. 

Artikkel 14 

Sluttbestemmelser 

1.	 Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrif
ter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv senest 8. oktober 2004, eller skal se-
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nest på denne dato sørge for at partene i ar
beidslivet ved avtale har innført de nødvendige 
bestemmelser, og medlemsstatene skal treffe 
alle nødvendige tiltak for at de til enhver tid kan 
garantere de resultater som er fastsatt ved det
te direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette. 

2.	 Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til 
dette direktiv, eller det skal henvises til direk
tivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 
henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

Artikkel 15 

Revisjon foretatt av Kommisjonen 

Kommisjonen skal senest 8. oktober 2007 i samråd 
med medlemsstatene og partene i arbeidslivet på 
europeisk plan foreta en revisjon av de nærmere 
regler for gjennomføring av dette direktiv, med 
sikte på om nødvendig å forelegge Rådet egnede 
endringsforslag. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende. 

Artikkel 17 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 
Utferdiget i Luxembourg, 8. oktober 2001. 

For Rådet 
L. ONKELINX

Formann 

Vedlegg 

Standardregler 

(nevnt i artikkel 7) 

Del 1: Sammensetningen av arbeidstakernes 
representasjonsorgan 

For å nå målet fastsatt i artikkel 1, og i de tilfeller 
som er fastsatt i artikkel 7, skal det opprettes et 
representasjonsorgan i samsvar med følgende reg
ler. 
a.	 Representasjonsorganet skal være sammensatt 

av arbeidstakere i SE-selskapet og dets datter
selskaper og etablerte forretningssteder som 
er valgt eller utpekt blant dem av arbeidstaker6 
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nes representanter eller, i mangel av slike, av 
alle arbeidstakerne. 

b.	 Valg eller utpeking av medlemmer til represen
tasjonsorganet skal foretas i samsvar med na
sjonal lovgivning og/eller praksis. 

Medlemsstatene skal fastsette regler for å 
sikre at antall medlemmer av og tildeling av 
plasser i representasjonsorganet er tilpasset for 
å ta hensyn til endringer som skjer i SE-selska-
pet og dets datterselskaper og etablerte forret
ningssteder. 

c.	 Dersom dets størrelse berettiger det, skal re
presentasjonsorganet velge en særskilt komité 
blant medlemmene, som skal bestå av høyst tre 
medlemmer. 

d.	 Representasjonsorganet skal fastsette sin for
retningsorden. 

e.	 Medlemmene av representasjonsorganet vel
ges eller utpekes ut fra antall arbeidstakere 
sysselsatt i hver medlemsstat i de deltakende 
selskapene og berørte datterselskaper og eta
blerte forretningssteder, ved for hver med
lemsstat å tildele en plass per andel arbeidsta
kere sysselsatt i vedkommende medlemsstat 
som representerer 10 %, eller en brøkdel av 
dette, av antall arbeidstakere sysselsatt i de del
takende selskapene og berørte datterselskaper 
eller etablerte forretningssteder i alle med
lemsstater sammenlagt. 

f.	 Det kompetente organet i SE-selskapet skal un
derrettes om sammensetningen av representa
sjonsorganet. 

g.	 Fire år etter at representasjonsorganet er opp
rettet, skal det undersøke om det skal innledes 
forhandlinger med sikte på å inngå avtalen 
nevnt i artikkel 4 og 7, eller om anvendelsen av 
standardreglene vedtatt i samsvar med dette 
vedlegg skal opprettholdes. 

Artikkel 3 nr. 4 til nr. 7 og artikkel 4 til 6 får 
tilsvarende anvendelse dersom det vedtas å for-
handle fram en avtale i samsvar med artikkel 4, 
og i så fall skal uttrykket «det særlige forhand
lingsorganet» erstattes med «representasjons
organet». Dersom det innen fristen som er fast
satt for å avslutte forhandlingene, ikke er inn
gått avtale, skal de ordninger som opprinnelig 
ble vedtatt i samsvar med standardreglene, 
fortsatt gjelde. 

Del 2: Standardregler for informasjon og 
konsultasjon 

Ansvarsområdet og fullmaktene til representa
sjonsorganet som er opprettet i et SE-selskap, skal 
være regulert av følgende regler. 

a.	 Representasjonsorganets ansvarsområde skal 
være begrenset til saker som berører SE-sel-
skapet selv og ethvert datterselskap eller eta
blert forretningssted som ligger i en annen 
medlemsstat eller som går utover fullmaktene 
til beslutningsorganene i en enkelt medlems
stat. 

b.	 Med forbehold for møter holdt i samsvar med 
punkt c), skal representasjonsorganet ha rett til 
å bli informert og konsultert og for dette formål 
å møte det kompetente organet i SE-selskapet 
minst en gang i året, på grunnlag av jevnlige 
rapporter utarbeidet av det kompetente organ-
et, om utviklingen i virksomheten til SE-selska-
pet og framtidsutsiktene. De lokale ledelser 
skal underrettes om dette. 

Det kompetente organet i SE-selskapet skal 
gi representasjonsorganet dagsordenen for 
møtene i administrasjons- eller eventuelt ledel
ses- og kontrollorganet, og kopier av alle doku
menter som framlegges for generalforsamlin
gen. 

Møtet skal særlig dreie seg om strukturen, 
den økonomiske og finansielle situasjon, den 
forventede utvikling av virksomheten og av 
produksjon og salg, sysselsettingssituasjonen 
og dens sannsynlige utvikling, investeringer, 
vesentlige endringer i organisasjonen, innfø
ring av nye arbeidsmetoder eller nye produk
sjonsprosesser, produksjonsoverføringer, fu
sjoner, reduksjon av størrelsen eller avvikling 
av foretak, etablerte forretningssteder eller ve
sentlige deler av dem samt masseoppsigelser. 

c.	 I tilfelle uvanlige omstendigheter som i betyde
lig grad berører arbeidstakernes interesser, 
særlig i forbindelse med flytting, overføring, 
nedleggelse av etablerte forretningssteder el
ler foretak eller masseoppsigelser, skal repre
sentasjonsorganet ha rett til å bli underrettet. 
Representasjonsorganet eller dersom det be
slutter det, særlig i hastesaker, den særskilte 
komitéen, skal på anmodning ha rett til å møte 
det kompetente organet i SE-selskapet eller et
hvert annet mer egnet ledelsesnivå i SE-selska-
pet som har myndighet til å treffe selvstendige 
beslutninger, med sikte på å bli informert og 
konsultert om tiltak som i vesentlig grad be
rører arbeidstakernes interesser. 

Dersom det kompetente organet beslutter 
ikke å handle i samsvar med uttalelsen fra re
presentasjonsorganet, skal dette organet ha 
rett til et nytt møte med det kompetente organ-
et i SE-selskapet med sikte på å komme fram til 
en avtale. 

I tilfelle av et møte arrangert med den sær
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skilte komitéen skal også de medlemmer av 
representasjonsorganet som representerer ar
beidstakere som er direkte berørt av de aktuel
le tiltakene, ha rett til å delta. 

Møtene nevnt ovenfor skal ikke berøre det 
kompetente organets særlige rettigheter. 

d.	 Medlemsstatene kan fastsette regler om ledel
sen av informasjons- og konsultasjonsmøtene. 

Før møtene med det kompetente organet i 
SE-selskapet skal representasjonsorganet eller 
den særskilte komitéen, som eventuelt er utvi
det i samsvar med punkt c) tredje ledd, kunne 
møtes uten at representantene for det kompe
tente organet er til stede. 

e.	 Med forbehold for artikkel 8 skal medlemmene 
av representasjonsorganet underrette repre
sentantene for arbeidstakerne i SE-selskapet 
og i dets datterselskaper og etablerte forret
ningssteder om innholdet og resultatet av fram
gangsmåten for informasjon og konsultasjon. 

f.	 Representasjonsorganet eller den særskilte 
komitéen kan bistås av sakkyndige etter eget 
valg. 

g.	 I den grad det er nødvendig for at de kan utføre 
sine oppgaver, skal medlemmene av represen
tasjonsorganet ha rett til permisjon for opplæ
ring uten tap av lønn. 

h.	 Representasjonsorganets utgifter skal dekkes 
av SE-selskapet, som skal gi organets medlem
mer de økonomiske og materielle ressursene 
som er nødvendige for at de kan utføre sine 
oppgaver på en hensiktsmessig måte. 

SE-selskapet skal, med mindre noe annet er 
avtalt, særlig dekke utgifter til tilrettelegging 
av møtene og tolking, samt oppholds- og reise
utgifter for medlemmer av representasjonsor
ganet og den særskilte komitéen. 

I samsvar med disse prinsippene kan med
lemsstatene fastsette budsjettregler for driften 
av representasjonsorganet. De kan særlig fast
sette at utgiftene til bare én sakkyndig skal 
dekkes. 

Del 3: Standardregler for medbestemmelse 

Arbeidstakernes medbestemmelse i et SE-selskap 
skal være regulert av følgende bestemmelser: 
a.	 I tilfelle av et SE-selskap som etableres ved 

omdannelse, og dersom en medlemsstats reg
ler for arbeidstakernes medbestemmelse i ad
ministrasjons- eller kontrollorganet gjaldt før 
registrering, skal alle elementer i arbeidstaker
nes medbestemmelse fortsette å gjelde for SE
selskapet. Punkt b) skal gjelde tilsvarende for 
dette formål. 

b.	 I tilfelle av et SE-selskap som etableres på an
nen måte, skal arbeidstakerne i SE-selskapet, 
dets datterselskaper og etablerte forretnings
steder og/eller deres representasjonsorgan ha 
rett til å velge, utpeke, anbefale eller gå imot 
utpekingen av et antall medlemmer av admini
strasjons- eller kontrollorganet i SE-selskapet 
tilsvarende den høyeste andel som anvendes i 
de berørte deltakende selskapene før registre
ringen av SE-selskapet. 

Dersom ingen av de deltakende selskapene 
var regulert av medbestemmelsesregler før re
gistreringen av SE-selskapet, skal dette ikke 
pålegges å fastsette bestemmelser for arbeids
takernes medbestemmelse. 

Representasjonsorganet skal bestemme til
delingen av plasser i administrasjons- eller kon
trollorganet blant medlemmene som represen
terer arbeidstakerne fra de forskjellige med
lemsstatene eller hvordan SE-selskapets ar
beidstakere kan anbefale eller gå imot 
utpekingen av medlemmene av disse organene 
i samsvar med andelen av SE-selskapets ar
beidstakere i hver medlemsstat. Dersom ar
beidstakerne fra en eller flere medlemsstater 
ikke omfattes av dette forholdsmessighetskri
teriet, skal representasjonsorganet utpeke et 
medlem fra en av disse medlemsstatene, særlig 
medlemsstaten der SE-selskapets forretnings
kontor ligger når dette er hensiktsmessig. 
Hver medlemsstat kan bestemme hvordan 
plassene den blir tildelt i administrasjons- eller 
kontrollorganet, skal fordeles. 

Hvert medlem av administrasjonsorganet 
eller eventuelt kontrollorganet i SE-selskapet 
som er valgt, utpekt eller anbefalt av represen
tasjonsorganet eller av arbeidstakerne, avhen
gig av omstendighetene, skal være fullverdig 
medlem med samme rettigheter og forpliktel
ser som medlemmene som representerer ak
sjeeierne, herunder stemmerett. 
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