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Nefndarálit
um frv. til l. um breyt. á l. um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög, lögum um samvinnufélög og lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur (millilandasamruni og
millilandaskipting).
Frá efnahags- og viðskiptanefnd.
Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Sesselju Árnadóttur frá félagsmálaráðuneyti, Guðmund Guðbjarnason, Ingvar Rögnvaldsson og Skúla Jónsson frá embætti
ríkisskattstjóra og Jón Ögmund Þormóðsson frá viðskiptaráðuneyti. Nefndinni bárust einnig
umsagnir um málið.
Með frumvarpinu er gert ráð fyrir að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/56/EB frá
26. október 2005, um samruna félaga yfir landamæri, verði innleidd í íslenskan rétt. Markmið
tilskipunarinnar er aukin samvinna félaga á EES-svæðinu og að greiða fyrir samruna félaga
með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri.
Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög,
lögum um samvinnufélög og lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur.
Samkvæmt frumvarpinu er gengið lengra en kveðið er á um í tilskipuninni en samkvæmt
henni er heimilt en ekki skylt að gefa kost á millilandasamruna samvinnufélaga. Tilskipunin
nær heldur ekki til sjálfseignarstofnana sem stunda atvinnurekstur en samkvæmt frumvarpinu
skulu þær öðlast sömu möguleika og áðurnefnd félög til þátttöku í millilandasamruna og
millilandaskiptingu. Nefndin telur að þau ákvæði frumvarpsins sem fjalla um samruna og
skiptingu annars vegar samvinnufélaga og hins vegar sjálfseignarstofnana þarfnist nánari
athugunar við og leggur til að þau ákvæði falli brott. Leggur nefndin þó áherslu á að áfram
verði unnið að frumvarpi um samruna og skiptingu samvinnufélaga og sjálfseignarstofnana.
Um það var rætt í nefndinni hvort útvíkka ætti möguleika félaga til samruna yfir landamæri frá því sem er í frumvarpinu, þ.e. hvort heimila ætti slíkan samruna við félög sem heyra
undir lög annarra landa en á Evópska efnahagssvæðinu. Nefndin leggur til að við frumvarpið
bætist ákvæði þess efnis að millilandasamruni teljist ekki aðeins samruni þar sem samrunafélög lúti löggjöf a.m.k. tveggja ríkja á Evrópska efnahagssvæðinu heldur geti samrunafélag
einnig lotið löggjöf aðildarríkis Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyja. Þá verði viðskiptaráðherra í samráði við fjármálaráðherra heimilt að setja reglugerð þar sem kveðið verði á um
að fleiri lönd verði tekin inn.
Nefndin telur rétt að taka fram að aðrar reglur gilda um samruna fjármálafyrirtækja, sbr.
ákvæði XII. kafla laga um fjármálafyrirtæki og X. kafla laga um vátryggingastarfsemi.
Samruni fjármálafyrirtækja og vátryggingafélaga tekur ekki gildi fyrr en Fjármálaeftirlitið
hefur veitt samþykki sitt.
Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem
gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali.
Ögmundur Jónasson var fjarverandi við afgreiðslu málsins.
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Kristinn H. Gunnarsson á sæti í nefndinni sem áheyrnarfulltrúi og er hann samþykkur áliti
þessu.
Alþingi, 11. mars 2007.
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