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(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Izmjene nacrta akta

Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca

Brisanja su označena podebljanim kurzivom u lijevom stupcu. Izmjene su 
označene podebljanim kurzivom u obama stupcima. Novi tekst označen je 
podebljanim kurzivom u desnom stupcu.

U prvom i drugom retku zaglavlja svakog amandmana naznačen je predmetni 
odlomak iz nacrta akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na 
postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zaglavlje sadrži i treći redak 
u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba 
akta na koju se izmjena odnosi. 

Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta

Novi dijelovi teksta označuju se podebljanim kurzivom. Brisani dijelovi 
teksta označuju se oznakom ▌ ili su precrtani. Izmjene se naznačuju tako da 
se novi tekst označi podebljanim kurzivom, a da se zamijenjeni tekst izbriše 
ili precrta. 
Iznimno, izmjene strogo tehničke prirode koje unesu nadležne službe 
prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se.
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NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 
2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018– 2018/0114(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2018)0241),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 50. stavke 1. i 2. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog 
Parlamentu (C8-0167/2018),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članke 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenja Odbora za zapošljavanje 
i socijalna pitanja i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0002/2019),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.

Amandman 1

Prijedlog direktive
Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-1) Upravno ili upravljačko tijelo 
trebalo bi biti odgovorno za upravljanje 
trgovačkim društvom u interesu društva i 
u skladu s time bi trebalo uzimati u obzir 
interese članova, radnika i drugih 
dionika, a sve u cilju dugoročnog održivog 
stvaranja vrijednosti.
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Amandman 2

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Direktivom (EU) 2017/1132 
Europskog parlamenta i Vijeća41 uređuju se 
prekogranična spajanja društava kapitala. 
Ta pravila predstavljaju prekretnicu u 
poboljšanju funkcioniranja jedinstvenog 
tržišta za društva i ostvarivanja slobode 
poslovnog nastana. Međutim, evaluacijom 
tih pravila utvrđeno je da postoji potreba za 
njihovim izmjenama. Nadalje, potrebna su 
pravila kojima će se urediti prekogranična 
preoblikovanja i prekogranične podjele.

(1) Direktivom (EU) 2017/1132 
Europskog parlamenta i Vijeća2 uređuju se 
prekogranična spajanja društava kapitala. 
Ta pravila s jedne strane predstavljaju 
prekretnicu u poboljšanju funkcioniranja 
jedinstvenog tržišta za društva i 
ostvarivanja slobode poslovnog nastana 
dok s druge strane nude primjerenu 
zaštitu dionicima, npr. radnicima, 
vjerovnicima i manjinskim dioničarima. 
Međutim, evaluacijom tih pravila utvrđeno 
je da postoji potreba za njihovim 
izmjenama, osobito s ciljem da se osigura 
primjerena zaštita radnika, vjerovnika i 
manjinskih dioničara. Nadalje, potrebna 
su pravila kojima će se urediti 
prekogranična preoblikovanja i 
prekogranične podjele kako bi se 
potaknula prekogranična mobilnost 
društava i osigurao jasan, predvidljiv, 
primjeren, suvremen, uključiv i pravedan 
pravni okvir Unije za trgovačka društva.

_________________ _________________
2 Direktiva (EU) 2017/1132 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o 
određenim aspektima prava društava 
(kodificirani tekst) (SL L 169, 30.6.2017., 
str. 46.).

2 Direktiva (EU) 2017/1132 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o 
određenim aspektima prava društava 
(kodificirani tekst) (SL L 169, 30.6.2017., 
str. 46.).

Amandman 3

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) Sloboda poslovnog nastana jedno je 
od temeljnih načela prava Unije. Na 
temelju članka 49. stavka 2. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije („UFEU”), 

(2) Sloboda poslovnog nastana jedno je 
od temeljnih načela prava Unije. Na 
temelju članka 49. stavka 2. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije („UFEU”), 
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a u vezi s člankom 54. UFEU-a, sloboda 
poslovnog nastana društava obuhvaća, 
među ostalim, osnivanje tih društava i 
upravljanje njima pod uvjetima koje za 
svoja društva u zakonodavstvu odredi 
država članica u kojoj su osnovana. Sud 
Europske unije protumačio je to na način 
da to obuhvaća pravo društva osnovanog u 
skladu sa zakonodavstvom države članice 
da se preoblikuje u društvo uređeno 
zakonodavstvom druge države članice ako 
su ispunjeni uvjeti propisani 
zakonodavstvom te druge države članice i, 
točnije, kriterij koji ona određuje za 
povezanost društva sa svojim pravnim 
poretkom.

a u vezi s člankom 54. UFEU-a, sloboda 
poslovnog nastana društava obuhvaća, 
među ostalim, osnivanje tih društava i 
upravljanje njima pod uvjetima koje za 
svoja društva u zakonodavstvu odredi 
država članica u kojoj su osnovana. Sud 
Europske unije protumačio je to na širok 
način izvan doslovnog značenja i na način 
da to obuhvaća pravo društva osnovanog u 
skladu sa zakonodavstvom države članice 
da se preoblikuje u društvo uređeno 
zakonodavstvom druge države članice ako 
su ispunjeni uvjeti propisani 
zakonodavstvom te druge države članice i, 
točnije, kriterij koji ona određuje za 
povezanost društva sa svojim pravnim 
poretkom. Nadalje, posebno je važno uzeti 
u obzir dodatne elemente, kao što je 
postojanje kriterija ekonomskog sadržaja, 
kako bi se izbjegla zlouporaba te temeljne 
slobode radi prijevare.

Amandman 4

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2a) Sloboda poslovnog nastana i 
razvoj unutarnjeg tržišta ne predstavljaju 
neovisna načela ili ciljeve Unije. Oni bi 
uvijek, a posebno u kontekstu ove 
Direktive, trebali biti u ravnoteži s 
načelima i ciljevima Unije u vezi sa 
socijalnim napretkom, promicanjem 
visokog stupnja zaposlenosti i jamčenjem 
odgovarajuće socijalne zaštite, u skladu s 
člankom 3. Ugovora o EU-u i člankom 9. 
Ugovora o funkcioniranju EU-a. Stoga je 
jasno da bi razvoj unutarnjeg tržišta 
trebao doprinijeti socijalnoj koheziji i 
uzlaznoj socijalnoj konvergenciji i da ne 
bi smio poticati natjecanje između 
socijalnih sustava, vršeći pritisak na te 
sustave kako bi se smanjili njihovi 
standardi.
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Amandman 5

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2b) Tržišno natjecanje na 
jedinstvenom tržištu i sloboda poslovnog 
nastana ključna su načela Unije, no 
sloboda društava da presele svoje 
registrirano sjedište iz jedne države 
članice u drugu temelji se na nepoželjnom 
sustavu natjecanja između država članica 
koji izazivaju nejednaki uvjeti i različite 
nacionalne odredbe socijalne i fiskalne 
politike. Radi poštovanja načela i 
vrijednosti iz Ugovora stoga bi trebalo 
izbjegavati preoblikovanja, spajanja ili 
podjele pri kojima se događaju zlouporabe 
i koji predstavljaju umjetne konstrukcije 
ili socijalni damping, ali i smanjuju 
fiskalne obveze ili ograničavaju socijalna 
prava radnika. Sudska praksa Suda 
Europske unije nažalost je dovela do 
veoma dalekosežnog prava na 
prekogranična preoblikovanja, a 
mogućnost društava da presele svoje 
registrirano sjedište a da pritom ne 
presele svoje temeljne aktivnosti 
doprinijela je nerazumijevanju i 
antieuropskom raspoloženju radnika i 
drugih dionika u pogledu tog 
problematičnog oblika natjecanja.

Amandman 6

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2c) Politika Unije trebala bi također 
doprinositi promicanju i jačanju 
socijalnog dijaloga, u skladu s člankom 
151. Ugovora o funkcioniranju EU-a. 
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Stoga su ciljevi ove Direktive osigurati 
prava radnika na obavješćivanje, 
savjetovanje i sudjelovanje te onemogućiti 
da prekogranična mobilnost društava 
dovede do narušavanja tih prava. Za 
uspjeh prekogranične mobilnosti ključno 
je osigurati obavješćivanje, savjetovanje i 
sudjelovanje radnika.

Amandman 7

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2d) Prelazak na zajednički 
konsolidirani sustav poreza na dobit na 
razini Unije i osiguravanje minimalnih 
zajedničkih socijalnih standarda u svim 
državama članicama trebao bi biti 
preduvjet za zajednička pravila o 
mobilnosti trgovačkih društava kako bi se 
omogućilo pošteno tržišno natjecanje i 
ravnopravni uvjeti za sve, što niti jednu 
državu članicu ili dionika neće staviti u 
nepovoljan položaj.

Amandman 8

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2e) Sloboda poslovnog nastana ni na 
koji način ne bi smjela ugroziti načela u 
pogledu suzbijanja prijevara i svih drugih 
nezakonitih aktivnosti koje utječu na 
financijske interese Unije, koja su 
utvrđena člankom 310. Ugovora o 
funkcioniranju EU-a.

Amandman 9

Prijedlog direktive
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Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Budući da pravo Unije u tom 
pogledu nije usklađeno, definicija 
poveznice koju određuje nacionalno pravo 
primjenjivo na društvo, u skladu s 
člankom 54. UFEU-a, potpada pod 
nadležnost svake države članice. Prema 
članku 54. UFEU-a čimbenik registriranog 
sjedišta, središnje uprave i glavnog mjesta 
poslovanja društva imaju isti stupanj 
povezanosti. Dakle, kao što je pojašnjeno 
u sudskoj praksi42, ako država članica 
novog poslovnog nastana, odnosno 
odredišna država članica, zahtijeva samo 
prijenos registriranog sjedišta kao 
poveznicu za postojanje društva u skladu s 
njezinim nacionalnim zakonodavstvom, 
činjenica da je preneseno samo 
registrirano sjedište (bez središnje uprave 
ili glavnog mjesta poslovanja) sama po 
sebi ne isključuje primjenjivost slobode 
poslovnog nastana u skladu s člankom 49. 
UFEU-a. Odabir određenog oblika 
društva u prekograničnim spajanjima, 
preoblikovanjima i podjelama ili odabir 
države članice poslovnog nastana 
svojstveni su ostvarivanju slobode 
poslovnog nastana zajamčene UFEU-om 
u okviru jedinstvenog tržišta.

(3) Budući da pravo Unije u tom 
pogledu nije usklađeno, definicija 
poveznice koju određuje nacionalno pravo 
primjenjivo na društvo, u skladu s 
člankom 54. UFEU-a, potpada pod 
nadležnost svake države članice. Prema 
članku 54. UFEU-a čimbenik registriranog 
sjedišta, središnje uprave i glavnog mjesta 
poslovanja društva imaju isti stupanj 
povezanosti. S obzirom na proturječnosti 
koje proizlaze iz slobode poslovnog 
nastana i nepostojanja ravnopravnih 
uvjeta za sve u obliku zajedničkih 
usklađenih socijalnih i fiskalnih pravila 
među državama članicama, od ključne je 
važnosti uspostaviti ravnotežu između 
prava društava na preoblikovanje, 
spajanje i podjelu i drugih načela iz 
Ugovora. Uvjet za prekogranična 
preoblikovanja trebao bi biti da društvo 
zajedno sa sjedištem preseli i registrirano 
sjedište kako bi obavljalo velik dio svoje 
gospodarske aktivnosti u odredišnoj državi 
članici.

_________________
42 Presuda Suda Europske unije od 25. 
listopada 2017., Polbud – Wykonawstwo, 
C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, 
točka 29.

Amandman 10

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Takav razvoj sudske prakse otvorio 
je društvima na jedinstvenom tržištu nove 

(4) Takav razvoj sudske prakse otvorio 
je društvima na jedinstvenom tržištu nove 
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prilike za poticanje gospodarskog rasta, 
učinkovitog tržišnog natjecanja i 
produktivnosti. Istodobno se cilj 
jedinstvenog tržišta bez unutarnjih granica 
za društva mora uskladiti i s drugim 
ciljevima europske integracije kao što su 
socijalna zaštita (osobito zaštita radnika), 
zaštita vjerovnika i zaštita dioničara. Te 
ciljeve, u situaciji u kojoj konkretna pravila 
o prekograničnim preoblikovanjima nisu 
usklađena, države članice nastoje postići 
raznolikim zakonskim odredbama i 
administrativnim praksama. Posljedično, 
društva, iako se već mogu prekogranično 
spajati, nailaze na brojne pravne i praktične 
poteškoće kada žele provesti taj postupak. 
Nadalje, nacionalnim zakonodavstvom 
brojnih država članica predviđen je 
postupak nacionalnih preoblikovanja, ali 
istovjetan postupak za prekogranično 
preoblikovanje ne postoji.

prilike za jačanje njihovih poslovnih 
aktivnosti s ciljem poticanja gospodarskog 
rasta, učinkovitog tržišnog natjecanja i 
produktivnosti. Istodobno su, u nedostatku 
jednakih uvjeta u smislu usklađenih 
socijalnih i fiskalnih pravila, ta kretanja 
išla pod ruku s povećanjem broja fiktivnih 
društava i štetnih praksi, stvaranjem 
umjetnih konstrukcija, zaobilaženjem 
poreznih obveza i obveza iz sustava 
socijalne sigurnosti te obespravljivanjem 
radnika. Cilj jedinstvenog tržišta bez 
unutarnjih granica za društva mora se 
uskladiti i s drugim ciljevima europske 
integracije kao što su, kako je utvrđeno 
člankom 3. stavkom 3. Ugovora u EU-u, 
člancima 151. i 152. Ugovora o 
funkcioniranju EU-a, europskim stupom 
socijalnih prava i Poveljom Europske 
unije o temeljnim pravima, socijalna 
zaštita za sve, zaštita prava radnika, zaštita 
vjerovnika i zaštita dioničara te borba 
protiv napada na financijske interese 
Unije primjerice pranjem novca i utajom 
poreza. U situaciji u kojoj konkretna 
pravila o prekograničnim preoblikovanjima 
nisu usklađena, države članice razvile su 
raznolike zakonske odredbe i 
administrativne prakse, stvarajući 
nezadovoljavajuće ozračje u pogledu 
pravne sigurnosti, djelujući negativno i na 
društva i na dionike i na države članice, 
kao i na borbu protiv napada na 
financijske interese Unije primjerice 
pranjem novca i utajom poreza. Isto tako, 
Unija se obvezala poštovati Povelju 
Europske unije o temeljnim pravima. 
Sloboda poslovnog nastana ni na koji 
način ne bi smjela ugrožavati druge 
vrijednosti i načela zajamčene Ugovorom 
o funkcioniranju EU-a, kao što su 
promicanje visoke razine zaposlenosti i 
jamčenje odgovarajuće socijalne zaštite 
(članak 9.), poboljšanje životnih i radnih 
uvjeta, socijalni dijalog, razvoj ljudskih 
potencijala u smislu trajne visoke stope 
zaposlenosti i borba protiv isključenosti 
(članak 151.), kao i borba protiv prijevara 
i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje 
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utječu na financijske interese Unije 
(članak 310.). Posljedično, društva, iako se 
već mogu prekogranično spajati, nailaze na 
brojne pravne i praktične poteškoće kada 
žele provesti taj postupak. Nadalje, 
nacionalnim zakonodavstvom brojnih 
država članica predviđen je postupak 
nacionalnih preoblikovanja, ali istovjetan 
postupak za prekogranično preoblikovanje 
ne postoji.

Amandman 11

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Stoga je potrebno pružiti 
postupovna i materijalnopravna pravila o 
prekograničnim preoblikovanjima koja bi 
pridonijela ukidanju ograničenja slobode 
poslovnog nastana i istodobno pružila 
primjerenu i razmjernu zaštitu za dionike 
poput radnika, vjerovnika i manjinskih 
dioničara.

(6) Stoga je potrebno osigurati 
usklađena postupovna i materijalnopravna 
pravila Unije o prekograničnim 
preoblikovanjima koja bi dodatno olakšala 
ukidanje ograničenja slobode poslovnog 
nastana i istodobno zajamčila pravo na 
primjerenu, ujednačenu i razmjernu zaštitu 
za dionike poput radnika, vjerovnika, 
manjinskih dioničara, a osobito radnika. 
Ključno je da se zatvore rupe u 
zakonodavstvu i da se spriječe mogućnosti 
zlouporabe povezane s porezom, 
socijalnom sigurnošću i pravima različitih 
dionika. Stoga je ključno da se promijeni 
smjer Suda Europske unije i da se 
razjasni da trgovačko društvo ne bi smjelo 
moći premjestiti registrirano sjedište bez 
preseljenja sjedišta radi obavljanja 
znatnog dijela njegove gospodarske 
aktivnosti u odredišnoj državi članici.

Amandman 12

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(6a) Daljnji razvoj unutarnjeg tržišta 
trebalo bi na odgovarajući način 
uravnotežiti te se pobrinuti da se očuvaju 
temeljne vrijednosti na kojima se naša 
društva zasnivaju i da svi građani imaju 
korist od gospodarskog razvoja.

Amandman 13

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6b) Ovom Direktivom trebale bi se 
utvrditi minimalne obveze primjenjive u 
svim državama članicama, dok se u isto 
vrijeme državama članicama dopušta i 
potiče ih se da osiguraju povoljniju zaštitu 
radnika.

Amandman 14

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Pravo na preoblikovanje postojećeg 
društva osnovanog u jednog državi članici 
u društvo podložno zakonodavstvu druge 
države članice u određenim se okolnostima 
može iskoristiti u svrhu zlouporabe, na 
primjer za zaobilaženje radnih standarda, 
izbjegavanje plaćanja socijalnog osiguranja 
ili podmirivanja poreznih obveza, kršenje 
prava vjerovnika ili manjinskih dioničara 
ili zaobilaženje pravila o sudjelovanju 
radnika. Kako bi se suzbila mogućnost 
takve zlouporabe, što je opće načelo prava 
Unije, države članice moraju osigurati da 
društva neće upotrijebiti postupak 
prekograničnog preoblikovanja za 
stvaranje umjetnih konstrukcija u cilju 
ostvarivanja neprimjerenih poreznih 
olakšica ili nezakonitog ugrožavanja 
zakonskih ili ugovornih prava radnika, 

(7) Pravo na preoblikovanje postojećeg 
društva osnovanog u jednog državi članici 
u društvo podložno zakonodavstvu druge 
države članice ni pod kojim se okolnostima 
ne smije iskoristiti u svrhu zlouporabe, 
prijevare ili počinjenja kaznenog djela, na 
primjer u svrhu izbjegavanja ili 
zaobilaženja radnih standarda, plaćanja 
socijalnog osiguranja ili podmirivanja 
poreznih obveza, prava vjerovnika ili 
manjinskih dioničara ili pravila o 
sudjelovanju radnika u odlučivanju. Kako 
bi se suzbila mogućnost takve zlouporabe, 
što je opće načelo prava Unije, države 
članice moraju osigurati da društva neće 
upotrijebiti postupke prekograničnog 
preoblikovanja za stvaranje umjetnih 
konstrukcija. Države članice također bi 
trebale imati obvezu osigurati da 
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vjerovnika ili članova. U mjeri u kojoj to 
predstavlja odstupanje od temeljne 
slobode, borba protiv zlouporabe mora se 
strogo tumačiti i temeljiti na pojedinačnoj 
procjeni svih relevantnih okolnosti. 
Trebalo bi utvrditi postupovni i 
materijalnopravni okvir kojim se opisuje 
diskrecijsko pravo i omogućuje raznolikost 
pristupa država članica te istodobno 
utvrđuju zahtjevi za pojednostavnjenje 
djelovanja nacionalnih tijela u borbi protiv 
zlouporabe u skladu s pravom Unije.

prekogranična preoblikovanja odgovaraju 
istinskom obavljanju stvarne gospodarske 
aktivnosti, uključujući i u digitalnom 
sektoru, kroz stalni poslovni nastan u 
odredišnoj državi članici na neodređeno 
razdoblje, kako bi se izbjeglo osnivanje 
fiktivnih trgovačkih društava radi 
izbjegavanja, zaobilaženja ili povrede 
nacionalnog prava i/ili prava Unije. Borba 
protiv zlouporabe mora se temeljiti na 
procjeni svih relevantnih okolnosti. 
Trebalo bi utvrditi postupovni i 
materijalnopravni okvir kojim se opisuje 
diskrecijsko pravo i omogućuje raznolikost 
pristupa država članica te istodobno 
utvrđuju zahtjevi za pojednostavnjenje 
djelovanja nacionalnih tijela u borbi protiv 
zlouporabe u skladu s pravom Unije.

Amandman 15

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Provođenje prekograničnog 
preoblikovanja podrazumijeva promjenu 
pravnog oblika društva bez gubitka pravne 
osobnosti. Međutim, to ne bi smjelo 
dovoditi do zaobilaženja zahtjeva za 
osnivanje u odredišnoj državi članici. 
Društvo bi u potpunosti trebalo poštovati te 
uvjete, uključujući zahtjeve za sjedištem u 
odredišnoj državi članici i zahtjeve u 
pogledu smjenjivanja direktora. Međutim, 
primjena tih uvjeta u odredišnoj državi 
članici ne smije utjecati na kontinuitet 
pravne osobnosti preoblikovanog društva. 
Društvo se može preoblikovati u bilo koji 
pravni oblik koji postoji u odredišnoj 
državi članici u skladu s člankom 49. 
UFEU-a.

(8) Provođenje prekograničnog 
preoblikovanja podrazumijeva promjenu 
pravnog oblika društva bez gubitka pravne 
osobnosti i bez potrebe za ponovnim 
pregovorima o poslovnim ugovorima. 
Međutim, to ne bi smjelo dovoditi do 
zaobilaženja zahtjeva za osnivanje u 
odredišnoj državi članici. Društvo bi u 
potpunosti trebalo poštovati te uvjete, 
uključujući zahtjeve za sjedištem u 
odredišnoj državi članici i zahtjeve u 
pogledu smjenjivanja direktora. Međutim, 
primjena tih uvjeta u odredišnoj državi 
članici ne smije utjecati na kontinuitet 
pravne osobnosti preoblikovanog društva. 
Društvo se može preoblikovati u bilo koji 
regulirani pravni oblik koji postoji u 
odredišnoj državi članici u skladu s 
člankom 49. UFEU-a.
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Amandman 16

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8a) Pri procjeni ugleda, poštenja i 
savjesti direktora društava koja provode 
prekogranično preoblikovanje ili spajanje 
treba uzeti u obzir svu relevantnu 
kaznenu ili upravnu evidenciju, ne 
dovodeći pritom u pitanje nijedno 
temeljno pravo. U tom pogledu trebalo bi 
uzeti u obzir vrstu osuđujuće presude ili 
optužnice, ulogu uključenog pojedinca, 
izrečenu kaznu, fazu do koje je došao 
sudski postupak i sve mjere rehabilitacije 
koje su stupile na snagu. Trebalo bi 
razmotriti popratne okolnosti, uključujući 
ublažavajuće okolnosti, ozbiljnost 
relevantnog kažnjivog djela ili upravnog 
ili nadzornog postupka, vrijeme koje je 
proteklo od počinjenja kažnjivog djela, 
ponašanje člana od počinjenja djela ili 
postupka te relevantnost djela ili postupka 
za ulogu člana. U obzir treba uzeti svu 
relevantnu kaznenu ili upravnu 
evidenciju, uzimajući u obzir rokove 
zastare koji su na snazi u nacionalnom 
pravu. Ne dovodeći u pitanje pretpostavku 
nedužnosti koja se primjenjuje u 
kaznenom postupku i ostala temeljna 
prava, pri procjeni bi trebalo razmotriti 
barem sljedeće čimbenike: osuđujuće 
presude ili progone koji su u tijeku zbog 
kažnjivog djela, posebice djela prema 
zakonima kojima se uređuju bankarstvo, 
financijske aktivnosti, vrijednosni papiri, 
aktivnosti osiguranja ili zakonima koji se 
odnose na tržišta vrijednosnih papira ili 
na financijske instrumente ili instrumente 
plaćanja, uključujući zakone o borbi 
protiv pranja novca, korupcije, 
manipuliranja tržištem ili o povlaštenim 
informacijama i lihvarstvu; kažnjiva djela 
koja obuhvaćaju nepoštenje ili prijevaru 
ili financijska kaznena djela; porezna i 
ostala kažnjiva djela prema 
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zakonodavstvu koje se odnosi na 
trgovačka društva, npr. zakonodavstvo o 
radu, bankrotu ili nesolventnosti, ili na 
zaštitu potrošača.

Amandman 17

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Kako bi se omogućilo da se u 
postupku kojim se uređuje prekogranično 
preoblikovanje u obzir uzmu zakoniti 
interesi svih dionika, društvo bi trebalo 
objaviti nacrt uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje s najvažnijim 
informacijama o predloženom 
prekograničnom preoblikovanju, 
uključujući predviđeni novi oblik društva, 
akt o osnivanju i predloženi rok za 
preoblikovanje. Članove, vjerovnike i 
radnike društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje trebalo bi 
obavijestiti o tome da mogu dostaviti 
komentare o predloženom preoblikovanju.

(10) Kako bi se omogućilo da se u 
postupku kojim se uređuje prekogranično 
preoblikovanje u obzir uzmu zakoniti 
interesi svih dionika, društvo koje 
namjerava provesti prekogranično 
preoblikovanje trebalo bi zajedno s, ako je 
to predviđeno nacionalnim pravom i/ili je 
u skladu s nacionalnom praksom, 
predstavnicima radnika na razini uprave 
sastaviti nacrt uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje te ga objaviti. Predstavnici 
radnika na razini uprave trebali bi 
također biti uključeni u odlučivanje o 
nacrtu uvjeta. Nacrt uvjeta trebao bi 
sadržavati najvažnije informacije o 
predloženom prekograničnom 
preoblikovanju, uključujući predviđeni 
novi oblik društva, ukupni promet i 
ukupni oporezivi promet društva koje se 
preoblikuje za posljednje izvještajno 
razdoblje, iznos poreza na dohodak koji su 
platili društvo koje se preoblikuje i 
njegova društva kćeri i podružnice, 
informacije o lokaciji i, prema potrebi, 
datum prijenosa sjedišta društva u 
odredišnu državu članicu, kao i 
informacije o upravljačkom tijelu i, prema 
potrebi, zaposlenima, opremi, objektima i 
imovini, broju zaposlenih po ekvivalentu 
punog radnog vremena, vjerojatnim 
posljedicama prekograničnog 
preoblikovanja za zapošljavanje, 
uključujući vjerojatne promjene u 
organizaciji posla, plaćama, lokaciji 
određenih radnih mjesta i očekivanim 
posljedicama za zaposlenike na tim 
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radnim mjestima, uključujući zaposlenike 
društava kćeri i podružnica društva koje 
se preoblikuje koje se nalaze u Uniji te o 
socijalnom dijalogu na razini društva, 
uključujući, prema potrebi, zastupanje 
radnika na razini uprave, te osnivački akt 
i predloženi rok za preoblikovanje. 
Članove, vjerovnike i radnike društva koje 
provodi prekogranično preoblikovanje 
trebalo bi obavijestiti o tome da mogu 
dostaviti komentare o predloženom 
preoblikovanju. Prije donošenja odluke o 
nacrtu uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje o predloženom 
preoblikovanju trebalo bi obavijestiti 
predstavnike radnika društva koje provodi 
preoblikovanje ili, ako nema takvih 
predstavnika, same radnike i zastupljene 
sindikate te se s njima savjetovati. Isto 
tako, ako je osnovano tijelo radi 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili Direktivom 2001/86/EZ, i 
njega bi u skladu s tim trebalo obavijestiti 
te se s njime savjetovati.

Amandman 18

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11) Kako bi se pružile informacije 
članovima, društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje trebalo bi 
pripremiti izvješće. U izvješću bi se trebali 
objasniti i dokazima potkrijepiti pravni i 
gospodarski aspekti predloženog 
prekograničnog preoblikovanja, posebice 
učinci prekograničnog preoblikovanja za 
članove društva u pogledu budućeg 
poslovanja društva i strateškog plana 
upravljačkog tijela. Trebalo bi uključivati i 
moguće pravne lijekove dostupne 
članovima koji nisu suglasni s odlukom o 
provođenju prekograničnog 
preoblikovanja. Izvješće bi trebalo biti 

(11) Kako bi se pružile informacije 
članovima i radnicima, društvo koje 
provodi prekogranično preoblikovanje 
trebalo bi pripremiti izvješće u kojemu se 
objašnjavaju učinci predloženog 
prekograničnog preoblikovanja. U 
izvješću bi se trebali objasniti i dokazima 
potkrijepiti pravni i gospodarski aspekti 
predloženog prekograničnog 
preoblikovanja, posebice razlozi za 
prekogranično preoblikovanje i učinci 
prekograničnog preoblikovanja za članove 
društva u pogledu budućeg poslovanja 
društva i strateškog plana upravljačkog 
tijela. Trebalo bi uključivati i moguće 
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dostupno i radnicima društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje.

pravne lijekove dostupne članovima koji 
nisu suglasni s odlukom o provođenju 
prekograničnog preoblikovanja. Izvješće bi 
trebalo biti dostupno i radnicima društva 
koje provodi prekogranično 
preoblikovanje. U izvješću bi osobito 
trebalo objasniti posljedice predloženog 
prekograničnog preoblikovanja za radna 
mjesta radnika i za suodlučivanje 
radnika, kao i mjere koje treba poduzeti 
za njihovo očuvanje, eventualne važne 
promjene u radnim odnosima i 
lokacijama poslovanja društava, 
informacije o postupcima kojima se mogu 
primjenjivati mehanizmi za prava radnika 
na obavješćivanje, savjetovanje i 
sudjelovanje u nastalom preoblikovanom 
društvu te način na koji se svaki od tih 
čimbenika odnosi na društva kćeri tog 
društva. Taj se zahtjev ne bi trebao 
primjenjivati ako su svi radnici društva u 
njegovu upravnom tijelu. Prije donošenja 
odluke o izvješću o predloženom 
preoblikovanju trebalo bi obavijestiti 
predstavnike radnika društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje ili, ako 
nema predstavnika, same radnike te se s 
njima savjetovati. Isto tako bi u skladu s 
tim, prema potrebi, trebalo obavijestiti 
tijelo osnovano radi transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ1a ili Direktivom 
2001/86/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća1b te se s njime savjetovati. 
Izvješćem se ne bi u pitanje trebali 
dovoditi drugi primjenjivi postupci u vezi s 
obavješćivanjem i savjetovanjem 
pokrenuti na nacionalnoj razini slijedom 
provedbe Direktive 2002/14/EZ 
Europskog parlamenta i Vijeća1c ili 
Direktive 2009/38/EZ. 
_______________
1a Direktiva 2009/38/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o 
osnivanju Europskog radničkog vijeća ili 
uvođenju postupka koji obuhvaća 
poduzeća i skupine poduzeća na razini 
Zajednice radi obavješćivanja i 
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savjetovanja radnika (SL L 122, 
16.5.2009.).
1b Direktiva Vijeća 2001/86/EZ od 8. 
listopada 2001. o dopuni Statuta 
Europskoga društva u pogledu 
sudjelovanju radnika (SL L 294, 
10.11.2001.).
1c Direktiva 2002/14/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o 
uspostavljanju općeg okvira za 
obavješćivanje i savjetovanje s radnicima 
u Europskoj zajednici (SL L 80, 
23.3.2002., str. 29.)

Amandman 19

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11a) Ako upravno ili upravljačko tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje pravodobno zaprimi 
mišljenje predstavnika radnika ili, ako ne 
postoje takvi predstavnici, mišljenje samih 
radnika, u skladu s odredbama 
nacionalnog prava, ili, ako je primjenjivo, 
mišljenje tijela osnovanog radi 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili Direktivom 2001/86/EZ, o 
tome bi se trebali obavijestiti članovi, a 
mišljenje bi se trebalo priložiti izvješću. 
Upravno ili upravljačko tijelo društva koje 
namjerava provesti prekogranično 
preoblikovanje trebalo bi prije datuma 
održavanja glavne skupštine dati 
obrazloženi odgovor na mišljenje 
predstavnika radnika i, ako je primjenjivo, 
tijela osnovanog radi prekograničnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
2001/86/EZ.
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Amandman 20

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11b) Kako bi se omogućila provedba 
analize izvješća, trgovačko društvo koje 
provodi prekogranično preoblikovanje 
trebalo bi predstavnicima radnika, 
sindikatima zastupljenima u društvu i, 
prema potrebi, tijelu osnovanom radi 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili Direktivom 2001/86/EZ 
osigurati financijska i materijalna 
sredstva koja su potrebna kako bi im se 
omogućilo da primjenjuju prava koja 
proizlaze iz ove Direktive na primjeren 
način, kao što su na primjer pristup 
privatnom računalu zaštićenom lozinkom, 
sigurna internetska veza, dvorane za 
sastanke, slobodno vrijeme za sastanke, 
troškovi organizacije sastanaka i, prema 
potrebi, usluge usmenog prevođenja te 
troškovi smještaja i putni troškovi.

Amandman 21

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12) Kako bi se pružile informacije 
radnicima, društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje trebalo bi 
pripremiti izvješće u kojemu se 
objašnjavaju učinci predloženog 
prekograničnog preoblikovanja za 
radnike. U izvješću bi osobito trebalo 
objasniti učinke predloženog 
prekograničnog preoblikovanja na zaštitu 
radnih mjesta radnika, eventualne važne 
promjene u radnim odnosima i 
lokacijama poslovanja društava te načine 
na koje se svaki od tih čimbenika odnosi 

Briše se.
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na sva društva kćeri društva. Taj se 
zahtjev ne bi trebao primjenjivati ako su 
svi radnici društva u njegovu upravnom 
tijelu. Izvješćem se ne bi u pitanje trebali 
dovoditi primjenjivi postupci u vezi s 
obavješćivanjem i savjetovanjem 
pokrenuti na nacionalnoj razini slijedom 
provedbe Direktive 2002/14/EZ 
Europskog parlamenta i Vijeća43 ili 
Direktive 2009/38/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća44.

__________________
43 Direktiva 2002/14/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o 
uspostavljanju općeg okvira za 
obavješćivanje i savjetovanje s radnicima 
u Europskoj zajednici (SL L 80, 
23.3.2002., str. 29.).
44 Direktiva 2009/38/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o 
osnivanju Europskog radničkog vijeća ili 
uvođenju postupka koji obuhvaća 
poduzeća i skupine poduzeća na razini 
Zajednice radi obavješćivanja i 
savjetovanja radnika (preinačeno) 
(SL L 122, 16.5.2009., str. 28.).

Amandman 22

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12a) Trgovačka društva koja kroz 
prekogranično preoblikovanje žele u 
potpunosti iskoristiti prednosti unutarnjeg 
tržišta trebala bi se zauzvrat obvezati na 
primjerenu razinu transparentnosti i 
dobrog korporativnog upravljanja. Javno 
izvješćivanje po zemljama učinkovit je i 
prikladan alat za povećanje 
transparentnosti poslovanja 
multinacionalnih poduzeća i davanje 
prilike javnosti da ocijeni njihov utjecaj 
na realno gospodarstvo. Njime će se 
također poboljšati sposobnost dioničara 
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da ispravo procijene rizike kojima se 
društva izlažu, dovesti do strategija 
ulaganja koje se temelje na točnim 
informacijama i povećati sposobnost onih 
koji donose odluke da ocijene učinkovitost 
i utjecaj nacionalnog zakonodavstva. 
Stoga bi se prije provedbe prekogranične 
aktivnosti trebao objaviti niz financijskih 
informacija.

Amandman 23

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12b) Sloboda poslovnog nastana i 
razvoj unutarnjeg tržišta ne predstavljaju 
neovisna načela ili ciljeve Unije. Oni bi 
uvijek, a posebno u kontekstu ove 
Direktive, trebali biti u ravnoteži s 
načelima i ciljevima Unije u vezi sa 
socijalnim napretkom, promicanjem 
visokog stupnja zaposlenosti i jamčenjem 
odgovarajuće socijalne zaštite, u skladu s 
člankom 3. Ugovora o EU-u i člankom 9. 
Ugovora o funkcioniranju EU-a. Stoga je 
jasno da bi razvoj unutarnjeg tržišta 
trebao doprinijeti socijalnoj koheziji i 
uzlaznoj socijalnoj konvergenciji i da ne 
bi smio poticati tržišno natjecanje između 
socijalnih sustava, vršeći pritisak na te 
sustave kako bi se smanjili njihovi 
standardi.

Amandman 24

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12c) Politika Unije trebala bi također 
doprinositi promicanju i jačanju 
socijalnog dijaloga, u skladu s člankom 
151. Ugovora o funkcioniranju EU-a. 
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Stoga je cilj ove Direktive također 
osigurati prava radnika na 
obavješćivanje, savjetovanje i 
sudjelovanje i onemogućiti da 
prekogranična mobilnost društava dovede 
do narušavanja tih prava. Za uspjeh 
takvih mjera ključno je osigurati 
obavješćivanje, savjetovanje i 
sudjelovanje radnika.

Amandman 25

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12d) Sloboda poslovnog nastana ni na 
koji način ne bi smjela ugroziti načela u 
pogledu suzbijanja prijevara i svih drugih 
nezakonitih aktivnosti koje utječu na 
financijske interese Unije koja su 
utvrđena člankom 310. Ugovora o 
funkcioniranju EU-a.

Amandman 26

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12e) Potrebno je osigurati dosljednosti 
za društva i radnike kako bi se izbjeglo 
udvostručenje postojećeg zakonodavstva 
Unije. Direktiva 2002/14/EZ, Direktiva 
Vijeća 2001/23/EZ1a i Direktiva 
2009/38/EZ već sadrže zahtjeve o 
obavješćivanju radnika i savjetovanju s 
njima koji se odnose na situacije 
prekograničnih preoblikovanja, spajanja i 
podjela. Važno je da se ovom Direktivom 
te postojeće direktive dopunjuju kako bi se 
izbjeglo narušavanje postojećih odredbi u 
pogledu obavješćivanja i sudjelovanja 
radnika te savjetovanja s njima, a time i 
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nepotrebno administrativno opterećenje.
______________________
1a Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 
12. ožujka 2001. o usklađivanju 
zakonodavstava država članica u odnosu 
na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa 
poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili 
pogona (SL L 82, 22.3.2001., str. 16.).

Amandman 27

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Kako bi se procijenila točnost 
informacija sadržanih u nacrtu uvjeta za 
preoblikovanje i u izvješćima za članove i 
radnike te kako bi se pružili činjenični 
elementi potrebni da bi se utvrdilo 
predstavlja li predloženo preoblikovanje 
umjetnu konstrukciju, trebalo bi zatražiti 
pripremu izvješća neovisnog stručnjaka za 
procjenu predloženog prekograničnog 
preoblikovanja. Kako bi se osigurala 
neovisnost stručnjaka, trebalo bi ga 
imenovati nadležno tijelo na zahtjev 
društva. U tom kontekstu izvješće 
stručnjaka nadležnom tijelu u polazišnoj 
državi članici trebalo bi sadržavati sve 
relevantne informacije kako bi ono moglo 
donijeti utemeljenu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi preoblikovanju. U tu 
bi svrhu stručnjak trebao moći dobiti sve 
relevantne informacije i dokumente 
društva te provesti sva neophodna 
ispitivanja kako bi prikupio sve potrebne 
dokaze. Stručnjak bi se informacijama 
koje je društvo prikupilo radi pripreme 
financijskih izvješća, osobito o neto 
prometu i dobiti ili gubitku, broju radnika 
i sadržaju bilance, trebao koristiti u 
skladu s pravom Unije i zakonodavstvom 
država članica. Međutim, da bi se zaštitile 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne društva, te informacije ne 

(13) Nadležna nacionalna tijela trebala 
bi moći procijeniti točnost informacija 
sadržanih u nacrtu uvjeta za preoblikovanje 
i u izvješću za članove i radnike. U tom 
kontekstu izvješće nadležnom tijelu u 
polazišnoj državi članici trebalo bi 
sadržavati sve relevantne informacije kako 
bi ono moglo donijeti utemeljenu odluku o 
izdavanju potvrde koja prethodi 
preoblikovanju. U tu bi svrhu nadležno 
tijelo trebalo moći dobiti sve relevantne 
informacije društva, npr. informacije o 
neto prometu i dobiti ili gubitku, broju 
zaposlenih i sadržaju bilance, koje društvo 
prikuplja radi pripreme financijskih 
izvješća u skladu s pravom Unije i 
zakonodavstvom država članica te sve 
dokumente koji su potrebni za provedbu 
istraga nužnih za prikupljanje potrebnih 
dokaza i ocjenu predloženog 
prekograničnog preoblikovanja sa svim 
potrebnim činjeničnim elementima koje 
društvo dostavlja. Međutim, da bi se 
zaštitile povjerljive informacije, 
uključujući poslovne tajne društva, te 
informacije ne smiju biti uključene u 
konačno izvješće koje će biti javno 
dostupno. Nadležno tijelo može se obratiti 
neovisnom stručnjaku. Stručnjak bi 
trebao biti imenovan s liste koju sastavlja 
nadležno tijelo te ne bi smio imati nikakvu 
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smiju biti uključene u konačno izvješće 
stručnjaka koje će biti javno dostupno.

prošlu ili sadašnju vezu s dotičnim 
društvom. Stručnjak bi trebao imati 
odgovarajuće stručno znanje, posebno u 
području prava trgovačkih društava, 
oporezivanja, poreznog, socijalnog i 
radnog prava.

Amandman 28

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14) Kako bi se izbjegli nerazmjerni 
troškovi i opterećenja za manja društva 
koja provode prekogranično 
preoblikovanje, iz zahtjeva za pripremu 
izvješća neovisnog stručnjaka trebalo bi 
izuzeti mikropoduzeća i mala poduzeća u 
skladu s definicijom iz 
Preporuke Komisije 2003/361/EZ45. 
Međutim, ta društva mogu zatražiti 
izvješće neovisnog stručnjaka kako bi 
spriječila troškove sudskih postupaka s 
vjerovnicima.

Briše se.

__________________
45 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 
6. svibnja 2003. o definiciji 
mikropoduzeća te malih i srednjih 
poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Amandman 29

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(15) Na temelju nacrta uvjeta za 
preoblikovanje i izvješća glavna skupština 
članova društva trebala bi odlučiti o 
odobrenju nacrta uvjeta. Važno je da 
potrebna većina za takvo glasovanje bude 
dovoljno visoka kako bi se osiguralo da 
odluka o preoblikovanju predstavlja 

(15) Na temelju nacrta uvjeta za 
preoblikovanje i izvješća glavna skupština 
članova društva trebala bi odlučiti o 
odobrenju nacrta uvjeta. Važno je da 
potrebna većina za takvo glasovanje bude 
dovoljno visoka kako bi se osiguralo da 
odluka o preoblikovanju predstavlja 
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kolektivnu odluku. Dodatno, ako su 
tijekom glavne skupštine zadržali to pravo, 
dioničari bi trebali imati pravo glasovati o 
svim mehanizmima koji se odnose na 
sudjelovanje radnika.

kolektivnu odluku. Prije donošenja odluke 
trebalo bi poštovati sva prethodna 
primjenjiva prava na obavješćivanje i 
savjetovanje kako bi se uzelo u obzir 
mišljenje predstavnika radnika u skladu s 
Direktivom 2002/14/EZ i, prema potrebi, 
Direktivom 2009/38/EZ i Direktivom 
2001/86/EZ. Dodatno, ako su tijekom 
glavne skupštine zadržali to pravo, 
dioničari bi trebali imati pravo glasovati o 
svim mehanizmima koji se odnose na 
sudjelovanje radnika.

Amandman 30

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16) Bilo bi primjereno da članovi koji 
su imali glasačka prava i koji nisu glasovali 
za odobravanje nacrta uvjeta za 
preoblikovanje te članovi bez glasačkih 
prava, koji nisu mogli iznijeti svoje 
stajalište, imaju pravo istupiti iz društva. Ti 
bi članovi trebali moći napustiti društvo i 
primiti novčanu naknadu za svoje dionice 
jednakovrijednu vrijednosti dionica. 
Nadalje, trebali bi imati pravo pred sudom 
osporiti izračun i primjerenost ponuđene 
novčane naknade.

(16) Nužno je da članovi koji su imali 
glasačka prava i koji nisu glasovali za 
odobravanje nacrta uvjeta za 
preoblikovanje te članovi bez glasačkih 
prava, koji nisu mogli iznijeti svoje 
stajalište, imaju pravo istupiti iz društva. Ti 
bi članovi trebali moći napustiti društvo i 
primiti odgovarajuću novčanu naknadu za 
svoje dionice jednakovrijednu vrijednosti 
dionica. Nadalje, trebali bi imati pravo 
pred sudom osporiti izračun i primjerenost 
ponuđene novčane naknade.

Amandman 31

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(18) Kako bi se zajamčila odgovarajuća 
zaštita vjerovnika u slučajevima u kojima 
oni nisu zadovoljni zaštitom koju društvo 
nudi u nacrtu uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje, vjerovnici mogu podnijeti 
zahtjev nadležnom pravosudnom ili 
upravnom tijelu polazišne države članice 

(18) Kako bi se zajamčila odgovarajuća 
zaštita vjerovnika u slučajevima u kojima 
oni nisu zadovoljni zaštitom koju društvo 
nudi u nacrtu uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje, vjerovnici mogu podnijeti 
zahtjev nadležnom pravosudnom ili 
upravnom tijelu polazišne države članice 
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radi dobivanja odgovarajućih zaštitnih 
mehanizama. Kako bi se olakšala procjena 
ugroženosti, trebalo bi utvrditi određene 
pretpostavke prema kojima se vjerovnike 
ne bi smatralo ugroženima prekograničnim 
preoblikovanjem ako je rizik od gubitka za 
vjerovnika malen. Tu bi pretpostavku 
trebalo postaviti ako se u izvješću 
neovisnog stručnjaka zaključi da ne 
postoji razumna vjerojatnost da će 
vjerovnici biti ugroženi ili ako se 
vjerovnicima ponudi pravo na isplatu od 
preoblikovanog društva ili jamstvo treće 
strane jednake vrijednosti kao što je 
izvorno potraživanje vjerovnika, a koje se 
može zatražiti u istoj nadležnosti. Zaštita 
vjerovnika koja se pruža ovom Direktivom 
ne bi trebala dovoditi u pitanje nacionalne 
zakone polazišne države članice u pogledu 
plaćanja javnim tijelima, uključujući 
oporezivanje ili doprinose socijalnog 
osiguranja.

radi dobivanja odgovarajućih zaštitnih 
mehanizama. Kako bi se olakšala procjena 
ugroženosti, trebalo bi utvrditi određene 
pretpostavke prema kojima se vjerovnike 
ne bi smatralo ugroženima prekograničnim 
preoblikovanjem ako je rizik od gubitka za 
vjerovnika malen. Tu bi pretpostavku 
trebalo postaviti ako se vjerovnicima 
ponudi pravo na isplatu od preoblikovanog 
društva ili jamstvo treće strane jednake 
vrijednosti kao što je izvorno potraživanje 
vjerovnika, a koje se može zatražiti u istoj 
nadležnosti. Zaštita vjerovnika koja se 
pruža ovom Direktivom ne bi trebala 
dovoditi u pitanje nacionalne zakone 
polazišne države članice u pogledu 
plaćanja javnim tijelima, uključujući 
oporezivanje ili doprinose socijalnog 
osiguranja.

Amandman 32

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19) Kako bi se osiguralo da se 
sudjelovanje radnika neopravdano ne 
ugrožava kao rezultat prekograničnog 
preoblikovanja, ako društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje posluje u 
sklopu sustava sudjelovanja radnika u 
polazišnoj državi članici, trebalo bi biti 
obvezno preuzeti pravni oblik koji 
omogućuje takvo sudjelovanje, među 
ostalim kroz prisutnost predstavnika 
radnika u odgovarajućem upravljačkom ili 
nadzornom tijelu društva u odredišnoj 
državi članici. Nadalje, u tom bi slučaju 
trebalo održati pregovore u dobroj vjeri 
između društva i njegovih radnika, u 
skladu s postupkom navedenim u 
Direktivi 2001/86/EZ, s ciljem pronalaska 
sporazumnog rješenja koje će pomiriti 

(19) Kako bi se osiguralo da se 
sudjelovanje radnika neopravdano ne 
ugrožava kao rezultat prekograničnog 
preoblikovanja, ako društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje posluje u 
sklopu sustava sudjelovanja radnika u 
polazišnoj državi članici, trebalo bi biti 
obvezno preuzeti pravni oblik koji 
omogućuje takvo sudjelovanje, među 
ostalim kroz prisutnost predstavnika 
radnika u odgovarajućem upravljačkom ili 
nadzornom tijelu društva u odredišnoj 
državi članici. Nadalje, u tom bi slučaju 
trebalo održati pregovore u dobroj vjeri 
između društva i njegovih radnika. 
Trgovačko društvo trebalo bi što prije 
nakon objavljivanja nacrta uvjeta za 
preoblikovanje poduzeti potrebne korake, 
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pravo društva na provođenje 
prekograničnog preoblikovanja s pravima 
radnika na sudjelovanje. Kao rezultat 
pregovora primjenjuje se, mutatis 
mutandis, prilagođeno i usuglašeno 
rješenje ili, ako se ne postigne sporazum, 
standardna pravila utvrđena u Prilogu 
Direktivi 2001/86/EZ. Kako bi se zaštitilo 
usuglašeno rješenje ili primjena 
standardnih pravila, društvo ne bi trebalo 
moći ukidati prava sudjelovanja 
provođenjem naknadnog nacionalnog ili 
prekograničnog preoblikovanja, spajanja ili 
takve podjele u razdoblju od tri godine.

uključujući pružanje informacija o 
identitetu uključenih društava, društava 
kćeri ili pogona i o broju njihovih 
zaposlenika, započeti pregovore s 
predstavnicima radnika trgovačkih 
društava ili, ako je primjenjivo, tijela 
osnovanog radi transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
2001/86/EZ, o mehanizmima za 
sudjelovanje radnika u trgovačkom 
društvu ili trgovačkim društvima 
nastalima preoblikovanjem, u skladu s 
postupkom navedenim u 
Direktivi 2001/86/EZ, s ciljem pronalaska 
sporazumnog rješenja koje će pomiriti 
pravo društva na provođenje 
prekograničnog preoblikovanja s pravima 
radnika na sudjelovanje. Kao rezultat 
pregovora primjenjuje se, mutatis 
mutandis, prilagođeno i usuglašeno 
rješenje ili, ako se ne postigne sporazum, 
standardna pravila utvrđena u Prilogu 
Direktivi 2001/86/EZ. Kako bi se zaštitilo 
usuglašeno rješenje ili primjena 
standardnih pravila, društvo ne bi trebalo 
moći ukidati prava sudjelovanja 
provođenjem naknadnog nacionalnog ili 
prekograničnog preoblikovanja, spajanja ili 
takve podjele u razdoblju od šest godina. 
Ako se u razdoblju od šest godina nakon 
prekograničnog preoblikovanja premaši 
primjenjivi prag za sudjelovanje radnika 
utvrđen pravom polazišne države članice, 
trebali bi se primjenjivati ista razina i 
elementi sudjelovanja radnika koji bi bili 
zakonski predviđeni da je društvo doseglo 
relevantni prag u polazišnoj državi članici 
te bi se trebali započeti novi pregovori.

Amandman 33

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(19a) Treba poštovati i u obzir uzeti 
veliku raznolikost pravila i praksi koji 
postoje u državama članicama u pogledu 
načina na koji su predstavnici radnika 
uključeni u odlučivanje unutar društava.

Amandman 34

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19b) Sva društva koja nastanu 
prekograničnim preoblikovanjem ili 
spajanjem trebala bi poštovati postupke 
obavješćivanja i savjetovanja na 
nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Amandman 35

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(20) Kako bi se spriječilo zaobilaženje 
prava radnika na sudjelovanje 
provođenjem prekograničnog 
preoblikovanja, društvo koje provodi 
preoblikovanje, a koje je registrirano u 
državi članici koja omogućuje prava 
radnika na sudjelovanje, ne može provesti 
prekogranično preoblikovanje bez 
prethodnih pregovora s radnicima ili 
njihovim predstavnicima ako prosječan 
broj radnika zaposlenih u društvu iznosi 
četiri petine nacionalnog praga za 
aktivaciju prava radnika na sudjelovanje.

(20) Kako bi se spriječilo zaobilaženje 
prava radnika na sudjelovanje 
provođenjem prekograničnog 
preoblikovanja, društvo koje provodi 
preoblikovanje, a koje je registrirano u 
državi članici koja omogućuje prava 
radnika na sudjelovanje, ne može provesti 
prekogranično preoblikovanje bez 
prethodnih pregovora s radnicima ili 
njihovim predstavnicima ako prosječan 
broj radnika zaposlenih u društvu iznosi 
četiri petine nacionalnog praga za 
aktivaciju prava radnika na sudjelovanje. 
Države članice trebale bi osigurati da 
predstavnici radnika pri izvršavanju 
svojih dužnosti imaju odgovarajuću 
zaštitu i jamstva koja će im omogućiti da 
dužnosti koje su im dodijeljene vrše na 
odgovarajući način.
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Amandman 36

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(20a) Trgovačko društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje trebalo bi 
nakon preoblikovanja i dalje poštovati 
uvjete dogovorene kolektivnim ugovorom 
pod jednakim uvjetima kao što su oni koji 
se primjenjuju na trgovačko društvo prije 
preoblikovanja u skladu s tim ugovorom 
do dana prestanka ili isteka kolektivnog 
ugovora ili stupanja na snagu ili primjene 
drugog kolektivnog ugovora, u skladu s 
Direktivom 2001/23/EZ.

Amandman 37

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(21) Kako bi se među državama 
članicama osigurala odgovarajuća 
raspodjela zadaća te učinkovita i 
djelotvorna ex-ante kontrola 
prekograničnih preoblikovanja, i polazišna 
i odredišna država članica trebale bi 
imenovati odgovarajuća nadležna tijela. 
Nadležna tijela polazišne države članice 
posebice bi trebala imati ovlast izdati 
potvrdu koja prethodi preoblikovanju bez 
koje nadležna tijela u odredišnoj državi 
članici ne bi trebala moći dovršiti postupak 
prekograničnog preoblikovanja.

(21) Kako bi se među državama 
članicama osigurala odgovarajuća 
raspodjela zadaća te učinkovita i 
djelotvorna ex-ante kontrola 
prekograničnih preoblikovanja, i polazišna 
i odredišna država članica trebale bi 
imenovati odgovarajući sud, 
odgovarajućeg bilježnika ili druga 
odgovarajuća nadležna tijela. Nadležna 
tijela polazišne države članice posebice bi 
trebala imati ovlast izdati potvrdu koja 
prethodi preoblikovanju bez koje nadležna 
tijela u odredišnoj državi članici ne bi 
trebala moći dovršiti postupak 
prekograničnog preoblikovanja. Države 
članice trebale bi osigurati da imenovana 
nadležna tijela uspostave odgovarajuće 
mehanizme koordinacije s drugim tijelima 
u toj državi članici koja djeluju u 
područjima politike na koja se ova 
Direktiva odnosi te bi se, prema potrebi, 
trebale savjetovati s drugim relevantnim 
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tijelima koja su nadležna u različitim 
područjima povezanima s prekograničnim 
preoblikovanjem. Odluka nadležnog tijela 
polazišne države članice o izdavanju 
potvrde koja prethodi preoblikovanju ili 
odobrenje nadležnog tijela odredišne 
države članice ne bi smjeli onemogućiti 
daljnje postupke ili odluke tijela država 
članica u pogledu drugih relevantnih 
pravnih područja.

Amandman 38

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(22) Trebalo bi nadzirati izdavanje 
potvrde koja prethodi preoblikovanju u 
polazišnoj državi članici kako bi se 
osigurala zakonitost prekograničnog 
preoblikovanja društva. Nadležno tijelo 
polazišne države članice trebalo bi odlučiti 
o izdavanju potvrde koja prethodi 
preoblikovanju u roku od jednog mjeseca 
od podnošenja zahtjeva društva, osim ako 
postoje ozbiljne sumnje u pogledu 
postojanja umjetne konstrukcije radi 
ostvarivanja neprimjerenih poreznih 
olakšica ili nezakonitog ugrožavanja 
zakonskih ili ugovornih prava radnika, 
vjerovnika ili članova. U tom bi slučaju 
nadležno tijelo trebalo provesti detaljnu 
procjenu. Međutim, detaljnu procjenu ne bi 
trebalo provoditi sustavno, nego 
pojedinačno ako postoje ozbiljne sumnje u 
pogledu postojanja umjetnih konstrukcija. 
Nadležna bi tijela pri provjeri trebala uzeti 
u obzir barem broj čimbenika utvrđen 
ovom Direktivom, no ti bi se elementi 
trebali razmatrati samo kao indikativni 
čimbenici u ukupnoj ocjeni i ne bi se 
trebali razmatrati samostalno. Kako se 
društva ne bi opteretilo predugačkim 
postupkom, detaljnu bi procjenu u svakom 
slučaju trebalo završiti u roku od dva 
mjeseca od obavješćivanja društva o 

(22) Trebalo bi nadzirati izdavanje 
potvrde koja prethodi preoblikovanju u 
polazišnoj državi članici kako bi se 
osigurala zakonitost prekograničnog 
preoblikovanja društva. Nadležno tijelo 
polazišne države članice trebalo bi odlučiti 
o izdavanju potvrde koja prethodi 
preoblikovanju u roku od dva mjeseca od 
primitka svih potrebnih dokumenata i 
informacija, osim ako postoje ozbiljne 
sumnje u pogledu postojanja umjetne 
konstrukcije ili da preoblikovanje ne 
uključuje stvarno obavljanje istinske 
gospodarske aktivnosti. U tom bi slučaju 
nadležno tijelo trebalo provesti detaljnu 
procjenu. Međutim, detaljnu procjenu ne bi 
trebalo provoditi sustavno, nego 
pojedinačno ako postoje ozbiljne sumnje u 
pogledu postojanja umjetnih konstrukcija. 
Nadležna bi tijela pri provjeri trebala uzeti 
u obzir barem broj čimbenika utvrđen 
ovom Direktivom, no ti bi se elementi 
trebali razmatrati samo kao indikativni 
čimbenici u ukupnoj ocjeni i ne bi se 
trebali razmatrati samostalno. Kad god 
nadležno tijelo izvrši procjenu o tome 
uključuje li preoblikovanje stvarno 
obavljanje istinske gospodarske 
aktivnosti, nadležno tijelo trebalo bi 
posebno provjeriti ima li društvo stalni 
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provođenju detaljne procjene. poslovni nastan u odredišnoj državi 
članici koji objektivno upućuje na 
trajnost, ima li upravljačko tijelo, 
zaposlene, opremu, objekte i imovinu te je 
li materijalno sposobno samostalno 
pregovarati o poslovima s trećim 
stranama te bi trebalo razmotriti je li 
trgovačko društvo odlučilo delegirati svoje 
upravljanje na direktore, dužnosnike ili 
osobe ovlaštene za zastupanje angažirane 
od neovisne treće strane preko pružatelja 
usluga. Kako se društva ne bi opteretilo 
predugačkim postupkom, detaljnu bi 
procjenu u svakom slučaju trebalo završiti 
u roku od tri mjeseca od obavješćivanja 
društva o provođenju detaljne procjene.

Amandman 39

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(23) Nakon što prime potvrdu koja 
prethodi preoblikovanju i nakon što 
provjere ispunjavanje zahtjeva za osnivanje 
u odredišnoj državi članici, nadležna tijela 
odredišne države članice trebala bi upisati 
društvo u svoj poslovni registar. Tek nakon 
registracije nadležno tijelo polazišne 
države članice trebalo bi izbrisati društvo 
iz svojeg registra. Nadležno tijelo 
odredišne države članice ne bi trebalo moći 
osporiti točnost informacija navedenih u 
izjavi koja prethodi preoblikovanju. Kao 
posljedica prekograničnog preoblikovanja 
preoblikovano društvo trebalo bi zadržati 
svoju pravnu osobnost, aktivu i pasivu te 
sva prava i sve obveze, uključujući prava i 
obveze koji proizlaze iz ugovora, 
djelovanja ili propusta.

(23) Nakon što prime potvrdu koja 
prethodi preoblikovanju i nakon što 
provjere ispunjavanje zahtjeva za osnivanje 
u odredišnoj državi članici, nadležna tijela 
odredišne države članice trebala bi upisati 
društvo u svoj poslovni registar. Tek nakon 
registracije nadležno tijelo polazišne 
države članice trebalo bi izbrisati društvo 
iz svojeg registra. Nadležno tijelo 
odredišne države članice ne bi trebalo moći 
osporiti točnost informacija navedenih u 
izjavi koja prethodi preoblikovanju. Kao 
posljedica prekograničnog preoblikovanja 
preoblikovano društvo trebalo bi zadržati 
svoju pravnu osobnost, aktivu i pasivu te 
sva prava i sve obveze, uključujući prava i 
obveze koji proizlaze iz ugovora, 
djelovanja ili propusta. Međutim, ako u 
razdoblju od dvije godine nakon datuma 
kada prekogranično preoblikovanje počne 
proizvoditi pravne učinke nadležna tijela 
saznaju nove informacije o tom 
prekograničnom preoblikovanju, koje 
upućuju na kršenje odredbi ove Direktive, 
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nadležna tijela trebala bi preispitati svoju 
procjenu činjenica u vezi s tim slučajem te 
bi trebala imati ovlasti za nametanje 
učinkovitih, proporcionalnih i 
odvraćajućih sankcija u slučaju umjetne 
konstrukcije.

Amandman 40

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(26) Evaluacijom provedbe pravila o 
prekograničnim spajanjima u državama 
članicama pokazalo se da se broj 
prekograničnih spajanja u Uniji znatno 
povećao. No tom su evaluacijom otkriveni 
i određeni nedostaci koji su posebice 
povezani sa zaštitom vjerovnika i zaštitom 
dioničara te s nepostojanjem 
pojednostavnjenih postupaka, što 
onemogućuje potpunu učinkovitost tih 
pravila o prekograničnim spajanjima.

(26) Evaluacijom provedbe pravila o 
prekograničnim spajanjima u državama 
članicama pokazalo se da se broj 
prekograničnih spajanja u Uniji znatno 
povećao. No tom su evaluacijom otkriveni 
i određeni nedostaci koji su posebice 
povezani sa zaštitom vjerovnika, 
manjinskih dioničara i radnika, osobito 
kad je riječ o otkrivanju podataka o 
spajanjima i posljedicama tog otkrivanja 
te s nepostojanjem pojednostavnjenih 
postupaka, što onemogućuje potpunu 
učinkovitost tih pravila o prekograničnim 
spajanjima.

Amandman 41

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(27a) Pravo na spajanje postojećeg 
društva osnovanog u jednog državi članici 
u društvo podložno zakonodavstvu druge 
države članice ni pod kojim se 
okolnostima ne bi smjelo iskoristiti u 
svrhu zlouporabe, prijevare ili počinjenja 
kaznenog djela, na primjer u svrhu 
izbjegavanja ili zaobilaženja radnih 
standarda, plaćanja socijalnog osiguranja 
ili podmirivanja poreznih obveza, prava 
vjerovnika ili manjinskih dioničara ili 
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pravila o sudjelovanju radnika u 
odlučivanju. Kako bi se suzbila 
mogućnost takve zlouporabe i poštovalo 
opće načelo prava Unije, države članice 
morale bi osigurati da društva neće 
upotrijebiti postupke prekograničnog 
spajanja za stvaranje umjetnih 
konstrukcija. Države članice također bi 
trebale imati obvezu osigurati da 
prekogranična spajanja odgovaraju 
istinskom obavljanju stvarne gospodarske 
aktivnosti, uključujući i u digitalnom 
sektoru, kroz stalni poslovni nastan u 
državi članici društva koje nastaje 
spajanjem na neodređeno razdoblje, kako 
bi se izbjeglo osnivanje fiktivnih 
trgovačkih društava radi izbjegavanja, 
zaobilaženja ili povrede nacionalnog 
prava i/ili prava Unije. Borba protiv 
zlouporabe trebala bi se temeljiti na 
procjeni svih relevantnih okolnosti. U 
postupak spajanja trebalo bi uvrstiti 
postupovni i materijalnopravni okvir 
kojim se opisuje diskrecijsko pravo i 
uzima u obzir raznolikost pristupa država 
članica te istodobno utvrđuju zahtjevi za 
pojednostavnjenje djelovanja nacionalnih 
tijela u borbi protiv zlouporabe u skladu s 
pravom Unije.

Amandman 42

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 27.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(27b) Kako bi se omogućilo da se u 
postupku kojim se uređuje prekogranično 
spajanje u obzir uzmu zakoniti interesi 
svih dionika, društvo koje sudjeluje u 
prekograničnom spajanju trebalo bi 
zajedno s, ako je to predviđeno 
nacionalnim pravom i/ili je u skladu s 
nacionalnom praksom, predstavnicima 
radnika na razini uprave sastaviti nacrt 
uvjeta za prekogranično spajanje te ga 
objaviti. Predstavnici radnika na razini 
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uprave trebali bi također biti uključeni u 
odlučivanje o nacrtu uvjeta. Nacrt uvjeta 
trebao bi sadržavati najvažnije 
informacije o predloženom 
prekograničnom spajanju, uključujući 
predviđeni novi oblik društva, ukupni 
promet i ukupni oporezivi promet svakog 
od društava koja se spajaju za posljednje 
izvještajno razdoblje, iznos poreza na 
dohodak koji su platili društva koja se 
spajaju i njihova društva kćeri i 
podružnice, informacije o lokaciji i, 
prema potrebi, datum prijenosa sjedišta 
društva u državu članicu društva koje 
nastaje spajanjem, kao i informacije o 
upravljačkim tijelima i, prema potrebi, 
zaposlenima, opremi, objektima i imovini, 
broju zaposlenih po ekvivalentu punog 
radnog vremena, vjerojatnim 
posljedicama prekograničnog spajanja za 
zapošljavanje, uključujući vjerojatne 
promjene u organizaciji posla, plaćama, 
lokaciji određenih radnih mjesta i 
očekivanim posljedicama za zaposlenike 
na tim radnim mjestima, uključujući 
zaposlenike društava kćeri i podružnica 
društava koja se spajaju koje se nalaze u 
Uniji te o socijalnom dijalogu na razini 
društva, uključujući, prema potrebi, 
zastupanju radnika na razini uprave, te 
osnivački akt i predloženi rok za spajanje. 
Članove, vjerovnike i radnike društva koje 
sudjeluje u prekograničnom spajanju 
trebalo bi obavijestiti kako bi mogli 
dostaviti primjedbe na predloženo 
spajanje. Prije donošenja odluke o nacrtu 
uvjeta za prekogranično spajanje o 
predloženom spajanju trebalo bi 
obavijestiti predstavnike radnika svakog 
društva koje provodi spajanje ili, ako 
nema takvih predstavnika, same radnike i 
zastupljene sindikate te se s njima 
savjetovati. Isto tako, ako je osnovano 
tijelo radi transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
2001/86/EZ, i njega bi u skladu s tim 
trebalo obavijestiti te se s njime 
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savjetovati.

Amandman 43

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(28) Kako bi se dodatno poboljšao 
postojeći postupak prekograničnog 
spajanja, nužno je prema potrebi 
pojednostavniti ta pravila o spajanju i 
istodobno osigurati da su dionici, a 
posebice radnici, odgovarajuće zaštićeni. 
Stoga je potrebno izmijeniti postojeća 
pravila o prekograničnom spajanju kako 
bi se upravljačka ili upravna tijela 
društava koja se spajaju obvezala 
pripremiti zasebna izvješća u kojima se 
detaljno navode pravni i gospodarski 
aspekti prekograničnog spajanja za 
članove i radnike. Međutim, može se 
odstupiti od obveze upravljačkog ili 
upravnog tijela društva da pripremi 
izvješće za članove ako su ti članovi već 
obaviješteni o pravnim i gospodarskim 
aspektima predloženog spajanja. No od 
izvješća koje se priprema za radnike može 
se odstupiti samo ako društva koja se 
spajaju i njihova društva kćeri nemaju 
radnike osim onih koji čine upravljačko 
ili upravno tijelo.

Briše se.

Amandman 44

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(28a) Ako svako upravno ili upravljačko 
tijelo društava koja sudjeluju u 
prekograničnom spajanju pravodobno 
zaprimi mišljenje predstavnika radnika ili, 
ako ne postoje takvi predstavnici, 
mišljenje samih radnika, u skladu s 
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odredbama nacionalnog prava, ili, ako je 
primjenjivo, mišljenje tijela osnovanih 
radi transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili Direktivom 2001/86/EZ, o 
tome bi se trebali obavijestiti članovi, a 
mišljenja bi se trebala priložiti svakom 
izvješću. Svako upravno ili upravljačko 
tijelo društava koja namjeravaju provesti 
prekogranično spajanje trebalo bi prije 
datuma održavanja glavnih skupština dati 
obrazloženi odgovor na mišljenje 
predstavnika radnika i, ako je primjenjivo, 
tijela osnovanih radi prekograničnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
2001/86/EZ.

Amandman 45

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(28b) Kako bi se omogućila provedba 
analize izvješća svakog od društava koja 
se spajaju, svako društvo koje sudjeluje u 
prekograničnom spajanju trebalo bi 
predstavnicima radnika, sindikatima 
zastupljenima u društvu i, prema potrebi, 
svakom tijelu osnovanom radi 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili Direktivom 2001/86/EZ 
osigurati financijska i materijalna 
sredstva koji su potrebna kako bi im se 
omogućilo da primjenjuju prava koja 
proizlaze iz ove Direktive na primjeren 
način, kao što je na primjer pristup 
privatnom računalu zaštićenom lozinkom, 
sigurna internetska veza, dvorane za 
sastanke, slobodno vrijeme za sastanke, 
troškovi organizacije sastanaka i, prema 
potrebi, usluge usmenog prevođenja te 
troškovi smještaja i putni troškovi.
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Amandman 46

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(28c) Nadležna nacionalna tijela trebala 
bi moći procijeniti točnost informacija 
sadržanih u nacrtu uvjeta za spajanje i u 
izvješćima za članove i radnike. U tom 
kontekstu svako izvješće trebalo bi 
sadržavati sve relevantne informacije 
kako bi nadležno tijelo svake države 
članice društava koja se spajaju moglo 
donijeti utemeljenu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi spajanju. U tu bi 
svrhu nadležna tijela svake države članice 
društava koja se spajaju trebala moći 
dobiti sve relevantne informacije društva, 
npr. informacije o neto prometu i dobiti ili 
gubitku, broju zaposlenih i sadržaju 
bilance, koje društvo prikuplja radi 
pripreme financijskih izvješća u skladu s 
pravom Unije i zakonodavstvom država 
članica te sve dokumente koji su potrebni 
za provedbu istraga nužnih za 
prikupljanje potrebnih dokaza i ocjenu 
predloženog prekograničnog spajanja sa 
svim potrebnim činjeničnim elementima 
koje društva dostavljaju. Međutim, 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne društava, radi zaštite ne 
smiju biti uključene u konačna izvješća 
svakog nadležnog tijela koja bi trebala biti 
javno dostupna.

Amandman 47

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(28d) Na temelju nacrta uvjeta za 
spajanje i izvješća svaka glavna skupština 
članova društava koja sudjeluju u 
prekograničnom spajanju trebala bi 
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odlučiti o odobrenju tih nacrta uvjeta. 
Važno je da potrebna većina za takvo 
glasovanje bude dovoljno velika kako bi 
se osiguralo da odluka o spajanju 
predstavlja kolektivnu odluku. Prije 
donošenja odluke u svakom od društava 
trebalo bi poštovati sva prethodna 
primjenjiva prava na obavješćivanje i 
savjetovanje kako bi se uzela u obzir 
mišljenja predstavnika radnika u skladu s 
Direktivom 2002/14/EZ i, prema potrebi, 
Direktivom 2009/38/EZ i Direktivom 
2001/86/EZ.

Amandman 48

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(29) Nadalje, kako bi se poboljšala 
zaštita koja se pruža radnicima društva 
koje se spaja ili više njih, radnici ili njihovi 
predstavnici mogu iznijeti mišljenje o 
izvješću društva kojim se utvrđuju učinci 
prekograničnog spajanja na njih. Izvješćem 
se ne bi u pitanje trebali dovoditi 
primjenjivi postupci povezani s 
obavješćivanjem i savjetovanjem pokrenuti 
na nacionalnoj razini slijedom provedbe 
Direktive Vijeća 2001/23/EZ48, Direktive 
2002/14/EZ ili Direktive 2009/38/EZ.

(29) Nadalje, kako bi se poboljšala 
zaštita koja se pruža radnicima društva 
koje se spaja ili više njih, radnici ili njihovi 
predstavnici mogu iznijeti mišljenje o 
izvješću društva kojim se utvrđuju učinci 
prekograničnog spajanja na njih. Izvješćem 
se ne bi u pitanje trebali dovoditi 
primjenjivi postupci povezani s 
obavješćivanjem i savjetovanjem pokrenuti 
na nacionalnoj razini slijedom provedbe 
Direktive Vijeća 2001/23/EZ48, Direktive 
2002/14/EZ ili Direktive 2009/38/EZ. 
Kako bi se dodatno poboljšao postojeći 
postupak prekograničnog spajanja, nužno 
je prema potrebi pojednostavniti ta pravila 
o spajanju i istodobno osigurati 
odgovarajuću zaštitu dionika, posebice 
radnika. Stoga bi trebalo izmijeniti 
postojeća pravila o prekograničnom 
spajanju kako bi se svako upravljačko ili 
administrativno tijelo društava koja se 
spajaju obvezalo da pripremi izvješće s 
informacijama za svoje članove i radnike, 
navodeći pravne i gospodarske aspekte i 
objašnjavajući posljedice prekograničnog 
spajanja i za članove i za radnike, a 
posebno razloge za prekogranično 
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spajanje, posljedice prekograničnog 
spajanja na članove i zaposlenike u 
pogledu budućeg poslovanja društva i 
strateški plan upravljačkog tijela. Trebalo 
bi uključivati i moguće pravne lijekove 
dostupne članovima koji nisu suglasni s 
odlukom o provedbi prekograničnog 
spajanja. U izvješću svakog od društava 
koja sudjeluju u spajanju osobito bi 
trebalo objasniti posljedice predloženog 
prekograničnog spajanja za radna mjesta 
radnika i za suodlučivanje radnika, kao i 
mjere koje treba poduzeti za njihovo 
očuvanje, eventualne važne promjene u 
radnim odnosima i lokacijama poslovanja 
društava, informacije o postupcima 
kojima se mogu primjenjivati mehanizmi 
za prava radnika na obavješćivanje, 
savjetovanje i sudjelovanje u tako 
nastalom spojenom društvu te način na 
koji se svaki od tih čimbenika odnosi na 
društva kćeri tog društva. Taj se zahtjev 
ne bi trebao primjenjivati ako su svi 
radnici društava u njegovu upravnom 
tijelu. Prije donošenja odluke o svakom 
izvješću o predloženom spajanju trebalo bi 
obavijestiti predstavnike radnika društava 
koja provode prekogranično spajanje ili, 
ako nema predstavnika, same radnike te 
se s njima savjetovati. Isto tako bi u 
skladu s tim, prema potrebi, trebalo 
obavijestiti tijelo osnovano radi 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili Direktivom 2001/86/EZ te 
se s njime savjetovati. Izvješćem se ne bi u 
pitanje trebali dovoditi drugi primjenjivi 
postupci povezani s obavješćivanjem i 
savjetovanjem pokrenuti na nacionalnoj 
razini slijedom provedbe Direktive 
2002/14/EZ ili Direktive 2009/38/EZ. 
Međutim, trebalo bi omogućiti odstupanje 
od obveze upravljačkog ili upravnog tijela 
društva da pripremi izvješće za članove i 
radnike ako su ti članovi već obaviješteni 
o pravnim i gospodarskim aspektima 
predloženog spajanja. No od izvješća koje 
se priprema za radnike trebalo bi se 
odstupiti samo ako društva koja se spajaju 
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i njihova društva kćeri nemaju radnike 
osim onih koji čine upravljačko ili 
upravno tijelo.

__________________ __________________
48 Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 
12. ožujka 2001. o usklađivanju 
zakonodavstava država članica u odnosu na 
zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa 
poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili 
pogona (SL L 82, 22.3.2001., str. 16.).

48 Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 
12. ožujka 2001. o usklađivanju 
zakonodavstava država članica u odnosu na 
zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa 
poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili 
pogona (SL L 82, 22.3.2001., str. 16.).

Amandman 49

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(29a) Trgovačka društva koja 
prekograničnim spajanjima žele u 
potpunosti iskoristiti prednosti unutarnjeg 
tržišta trebala bi se zauzvrat obvezati na 
primjerenu razinu transparentnosti i 
dobrog korporativnog upravljanja. Javno 
izvješćivanje po zemljama učinkovit je i 
prikladan alat za povećanje 
transparentnosti poslovanja 
multinacionalnih poduzeća i davanje 
prilike javnosti da ocijeni njihov utjecaj 
na realno gospodarstvo. Njime će se 
također poboljšati sposobnost dioničara 
da ispravo procijene rizike kojima se 
društva izlažu, dovesti do strategija 
ulaganja koje se temelje na točnim 
informacijama i povećati sposobnost onih 
koji donose odluke da ocijene učinkovitost 
i utjecaj nacionalnog zakonodavstva. 
Stoga bi se prije provedbe prekograničnog 
spajanja trebao objaviti niz financijskih 
informacija.

Amandman 50

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 29.b (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(29b) Kako bi se spriječili sukobi 
interesa između članova upravljačkog 
tijela i interesa društva, ti članovi ne bi 
smjeli imati nikakvu financijsku korist od 
spajanja u obliku promjenjive naknade, 
bonusa ili povećanih cijena dionica.

Amandman 51

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(31) Različiti dionici utvrdili su da 
nedostatak usklađenosti zaštitih 
mehanizama za članove i vjerovnike 
predstavlja prepreku prekograničnim 
spajanjima. Članovima i vjerovnicima 
trebalo bi ponuditi jednaku razinu zaštite 
neovisno o državama članicama u kojima 
se nalaze društva koja se spajaju. To ne 
dovodi u pitanje pravila država članica o 
zaštiti vjerovnika i dioničara, a koja su 
izvan područja primjene ujednačenih 
mjera, kao što su zahtjevi za 
transparentnošću.

(31) Različiti dionici utvrdili su da 
nedostatak usklađenosti zaštitih 
mehanizama za radnike, članove i 
vjerovnike predstavlja prepreku 
prekograničnim spajanjima. Radnicima, 
članovima i vjerovnicima trebalo bi 
ponuditi najmanje jednaku razinu zaštite 
neovisno o državama članicama u kojima 
se nalaze društva koja se spajaju. To ne 
dovodi u pitanje pravila država članica o 
zaštiti radnika, vjerovnika i dioničara, a 
koja su izvan područja primjene 
ujednačenih mjera, kao što su zahtjevi za 
transparentnošću.

Amandman 52

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(34) Društva uključena u prekogranično 
spajanje trebala bi u zajedničkom nacrtu 
uvjeta za spajanje predložiti odgovarajuće 
mjere za zaštitu svojih vjerovnika. 
Dodatno, kako bi pojačale zaštitu 
vjerovnika u slučaju nesolventnosti nakon 
prekograničnog spajanja, državama 
članicama trebalo bi dopustiti da od 
društava koja se spajaju zahtijevaju 

(34) Društva uključena u prekogranično 
spajanje trebala bi u zajedničkom nacrtu 
uvjeta za spajanje predložiti odgovarajuće 
mjere za zaštitu svojih vjerovnika. 
Dodatno, kako bi pojačale zaštitu 
vjerovnika u slučaju nesolventnosti nakon 
prekograničnog spajanja, državama 
članicama trebalo bi dopustiti da od 
društava koja se spajaju zahtijevaju 
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davanje izjave o solventnosti kojom 
izjavljuju da, koliko im je poznato, nema 
razloga zbog kojeg društvo koje nastane 
spajanjem ne bi moglo ispunjavati obveze. 
U tim okolnostima države članice trebale 
bi moći članove upravljačkog tijela učiniti 
osobno odgovornima za točnost izjave. 
Budući da se, kad je riječ o upotrebi izjava 
o solventnosti i njihovim mogućim 
posljedicama, zakonske tradicije država 
članica razlikuju, državama članicama 
trebalo bi prepustiti da utvrde odgovarajuće 
posljedice netočnih ili obmanjujućih izjava, 
uključujući učinkovite i razmjerne sankcije 
i odgovornosti u skladu s pravom Unije.

davanje izjave o solventnosti kojom 
izjavljuju da, koliko im je poznato, nema 
razloga zbog kojeg društvo koje nastane 
spajanjem ne bi moglo ispunjavati obveze 
nakon prekograničnog spajanja. U tim 
okolnostima države članice trebale bi moći 
članove upravljačkog tijela učiniti osobno 
odgovornima za točnost izjave. Budući da 
se, kad je riječ o upotrebi izjava o 
solventnosti i njihovim mogućim 
posljedicama, zakonske tradicije država 
članica razlikuju, državama članicama 
trebalo bi prepustiti da utvrde odgovarajuće 
posljedice netočnih ili obmanjujućih izjava, 
uključujući učinkovite i razmjerne sankcije 
i odgovornosti u skladu s pravom Unije.

Amandman 53

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(35) Kako bi se zajamčila odgovarajuća 
zaštita vjerovnika u slučajevima u kojima 
oni nisu zadovoljni zaštitom koju društvo 
nudi u zajedničkom nacrtu uvjeta za 
prekogranično spajanje, vjerovnici koji su 
ugroženi prekograničnim spajanjem mogu 
podnijeti zahtjev nadležnom upravnom ili 
pravosudnom tijelu svake države članice 
društava koja se spajaju radi dobivanja 
zaštitnih mehanizama koje smatraju 
primjerenima. Kako bi se olakšala procjena 
ugroženosti, trebalo bi utvrditi određene 
pretpostavke prema kojima se vjerovnike 
ne bi smatralo ugroženima prekograničnim 
spajanjem ako je rizik od gubitka za 
vjerovnika malen. Tu bi pretpostavku 
trebalo postaviti ako neovisni stručnjak 
zaključi da ne postoji razumna 
vjerojatnost da će vjerovnici biti ugroženi 
ili ako se vjerovnicima ponudi pravo na 
isplatu od društva nastalog spajanjem ili 
jamstvo treće strane jednake vrijednosti 
kao što je izvorno potraživanje vjerovnika, 

(35) Kako bi se zajamčila odgovarajuća 
zaštita vjerovnika u slučajevima u kojima 
oni nisu zadovoljni zaštitom koju društvo 
nudi u zajedničkom nacrtu uvjeta za 
prekogranično spajanje, vjerovnici koji su 
ugroženi prekograničnim spajanjem mogu 
podnijeti zahtjev nadležnom upravnom ili 
pravosudnom tijelu svake države članice 
društava koja se spajaju radi dobivanja 
zaštitnih mehanizama koje smatraju 
primjerenima. Kako bi se olakšala procjena 
ugroženosti, trebalo bi utvrditi određene 
pretpostavke prema kojima se vjerovnike 
ne bi smatralo ugroženima prekograničnim 
spajanjem ako je rizik od gubitka za 
vjerovnika malen. Tu bi pretpostavku 
trebalo postaviti ako se vjerovnicima 
ponudi pravo na isplatu od društva nastalog 
spajanjem ili jamstvo treće strane jednake 
vrijednosti kao što je izvorno potraživanje 
vjerovnika, a koje se može zatražiti u istoj 
nadležnosti.
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a koje se može zatražiti u istoj nadležnosti.

Amandman 54

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(35a) Kako bi se osigurala odgovarajuća 
raspodjela zadaća među državama 
članicama te učinkovita i djelotvorna ex-
ante kontrola prekograničnih spajanja, 
sve uključene države članice trebale bi 
imenovati odgovarajući sud, 
odgovarajućeg bilježnika ili drugo 
odgovarajuće nadležno tijelo. Svako 
nadležno tijelo država članica posebice bi 
trebalo imati ovlast za izdavanje potvrde 
koja prethodi spajanju bez koje nadležno 
tijelo u državi članici društva nastalog 
spajanjem ne bi smjelo moći dovršiti 
postupak prekograničnog spajanja. 
Države članice osiguravaju da imenovana 
nadležna tijela uspostave odgovarajuće 
mehanizme koordinacije s drugim tijelima 
u svakoj državi članici koja djeluju u 
područjima politike na koje se ova 
Direktiva odnosi te bi se, prema potrebi, 
trebale savjetovati s drugim relevantnim 
tijelima koja su nadležna u različitim 
područjima povezanima s prekograničnim 
spajanjem. Odluka nadležnog tijela svake 
države članice društava koja se spajaju o 
izdavanju potvrde koja prethodi spajanju 
ili odobrenje nadležnog tijela države 
članice društva koje nastaje spajanjem ne 
bi smjeli onemogućiti daljnje postupke ili 
odluke tijela država članica u pogledu 
drugih relevantnih pravnih područja.

Amandman 55

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 35.b (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(35b) Trebalo bi nadzirati izdavanje 
potvrde koja prethodi spajanju u državi 
članici društava koja se spajaju kako bi se 
osigurala zakonitost prekograničnog 
spajanja društava. Svako nadležno tijelo 
države članice društava koja se spajaju 
trebalo bi odlučiti o izdavanju potvrde 
koja prethodi spajanju u roku od dva 
mjeseca od primitka svih potrebnih 
dokumenata i informacija, osim ako 
postoji ozbiljna sumnja na postojanje 
umjetne konstrukcije ili na to da spajanje 
ne uključuje stvarno obavljanje istinske 
gospodarske aktivnosti. U tom bi slučaju 
nadležno tijelo trebalo provesti detaljnu 
procjenu. Međutim, detaljnu procjenu ne 
bi trebalo provoditi sustavno, nego 
pojedinačno ako postoji ozbiljna sumnja 
na postojanje umjetne konstrukcije. 
Nadležna bi tijela pri provjeri obavezno 
trebala uzeti u obzir niz čimbenika 
utvrđen ovom Direktivom, no ti bi se 
elementi trebali razmatrati samo kao 
indikativni čimbenici u ukupnoj procjeni i 
ne bi se trebali razmatrati samostalno. 
Kad god nadležno tijelo izvrši procjenu o 
tome uključuje li spajanje stvarno 
obavljanje istinske gospodarske 
aktivnosti, nadležno tijelo trebalo bi 
posebno provjeriti ima li društvo stalni 
poslovni nastan u državi članici društva 
koje nastaje spajanjem koji objektivno 
upućuje na trajnost, ima li upravljačko 
tijelo, zaposlene, opremu, objekte i 
imovinu te je li materijalno sposobno 
samostalno pregovarati o poslovima s 
trećim stranama te bi trebalo razmotriti je 
li trgovačko društvo odlučilo delegirati 
svoje upravljanje na direktore, dužnosnike 
ili osobe ovlaštene za zastupanje 
angažirane od neovisne treće strane preko 
pružatelja usluga. Kako se društva ne bi 
opteretilo predugačkim postupkom, 
detaljnu bi procjenu u svakom slučaju 
trebalo završiti u roku od tri mjeseca od 
obavješćivanja društva o provedbi detaljne 
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procjene.

Amandman 56

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 35.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(35c) Nakon što prime potvrdu koja 
prethodi spajanju i nakon što provjere 
ispunjavanje zahtjeva za osnivanje u 
državi članici društva koje nastaje 
spajanjem, nadležna tijela države članice 
društva koje nastaje spajanjem trebala bi 
upisati društva u poslovni registar svoje 
države članice. Tek nakon registracije 
svako nadležno tijelo države članice 
društava koja se spajaju trebalo bi 
izbrisati društvo iz svojeg registra. 
Nadležno tijelo države članice društva 
koje nastaje spajanjem ne bi smjelo moći 
osporiti točnost informacija navedenih u 
potvrdi koja prethodi spajanju svakog 
nadležnog tijela. Kao posljedica 
prekograničnog spajanja društvo koje 
nastaje spajanjem trebalo bi zadržati svoju 
pravnu osobnost, aktivu i pasivu te sva 
prava i sve obveze, uključujući prava i 
obveze koji proizlaze iz ugovora, 
djelovanja ili propusta. Međutim, ako u 
razdoblju od dvije godine nakon datuma 
kada prekogranično spajanje počne 
proizvoditi pravne učinke nadležna tijela 
saznaju nove informacije o tom 
prekograničnom spajanju, koje upućuju 
na kršenje odredbi ove Direktive, 
nadležna tijela trebala bi preispitati svoju 
procjenu činjenica u vezi s tim slučajem te 
bi trebala imati ovlasti za nametanje 
učinkovitih, proporcionalnih i 
odvraćajućih sankcija u slučaju umjetne 
konstrukcije.

Amandman 57

Prijedlog direktive
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Uvodna izjava 35.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(35d) Kako bi se osiguralo da zbog 
prekograničnog spajanja ne dođe do 
neopravdanog ugrožavanja sudjelovanja 
radnika, ako društvo koje sudjeluje u 
prekograničnom spajanju posluje u 
sklopu sustava sudjelovanja radnika u 
državi članici društva koje se spaja, 
trebalo bi biti obvezno preuzeti pravni 
oblik koji omogućuje takvo sudjelovanje, 
među ostalim kroz prisutnost predstavnika 
radnika u odgovarajućem upravljačkom 
ili nadzornom tijelu društva u državi 
članici društva koje nastaje spajanjem. 
Nadalje, u tom bi slučaju trebalo održati 
pregovore u dobroj vjeri između društva i 
njegovih radnika. Svako društvo na koje 
se to odnosi trebalo bi što prije nakon 
objavljivanja nacrta uvjeta za spajanje 
poduzeti potrebne korake, uključujući 
pružanje informacija o identitetu 
uključenih društava, društava kćeri ili 
pogona i o broju njihovih zaposlenika, 
započeti pregovore s predstavnicima 
radnika trgovačkih društava ili, ako je 
primjenjivo, tijela osnovanog radi 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili Direktivom 2001/86/EZ, o 
mehanizmima za sudjelovanje radnika u 
trgovačkom društvu ili trgovačkim 
društvima nastalima spajanjem, u skladu 
s postupkom navedenim u 
Direktivi 2001/86/EZ, s ciljem pronalaska 
sporazumnog rješenja koje će pomiriti 
pravo svakog društva na provođenje 
prekograničnog spajanja s pravima 
radnika na sudjelovanje. Kao rezultat 
pregovora primjenjuje se, mutatis 
mutandis, prilagođeno i usuglašeno 
rješenje ili, ako se ne postigne sporazum, 
standardna pravila utvrđena u Prilogu 
Direktivi 2001/86/EZ. Kako bi se zaštitilo 
ili traženo i usuglašeno rješenje ili 
primjena standardnih pravila, društvo 
koje nastaje spajanjem ne bi smjelo moći 
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ukidati prava sudjelovanja provođenjem 
naknadnog nacionalnog ili 
prekograničnog preoblikovanja, spajanja 
ili podjele u razdoblju od šest godina. Ako 
se u razdoblju od šest godina nakon 
prekograničnog spajanja premaši 
primjenjivi prag za sudjelovanje radnika 
utvrđen pravom države članice koja 
sudjeluje u spajanju, trebali bi se 
primjenjivati ista razina i elementi 
sudjelovanja radnika koji bi bili zakonski 
predviđeni da je društvo doseglo 
relevantni prag u toj državi članici te bi se 
trebali započeti novi pregovori.

Amandman 58

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 35.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(35e) Kako bi se spriječilo zaobilaženje 
prava radnika na sudjelovanje 
provođenjem prekograničnog spajanja, 
društvo koje provodi spajanje, a koje je 
registrirano u državi članici koja 
omogućuje prava radnika na 
sudjelovanje, ne bi trebalo moći provesti 
prekogranično spajanje bez prethodnih 
pregovora s radnicima ili njihovim 
predstavnicima ako prosječan broj 
radnika zaposlenih u društvu iznosi četiri 
petine nacionalnog praga za aktivaciju 
prava radnika na sudjelovanje. Države 
članice trebale bi osigurati da predstavnici 
radnika pri izvršavanju svojih dužnosti 
imaju odgovarajuću zaštitu i jamstva koja 
će im omogućiti da dužnosti koje su im 
dodijeljene izvrše na odgovarajući način.

Amandman 59

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 35.f (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(35f) Svako trgovačko društvo koje 
provodi prekogranično spajanje trebalo bi 
nakon spajanja i dalje poštovati uvjete 
dogovorene kolektivnim ugovorom pod 
jednakim uvjetima kao što su oni koji se 
primjenjuju na trgovačko društvo prije 
spajanja u skladu s tim ugovorom do dana 
prestanka ili isteka kolektivnog ugovora 
ili stupanja na snagu ili primjene drugog 
kolektivnog ugovora, u skladu s 
Direktivom 2001/23/EZ.

Amandman 60

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(40) Pravo društava na provedbu 
prekogranične podjele u određenim se 
okolnostima može upotrijebiti u svrhu 
zlouporabe, poput zaobilaženja radnih 
standarda, izbjegavanja plaćanja socijalnog 
osiguranja ili podmirivanja poreznih 
obveza, kršenja prava vjerovnika ili 
članova ili zaobilaženja pravila o 
sudjelovanju radnika. Kako bi se suzbila 
takva zlouporaba, što je opće načelo prava 
Unije, države članice moraju osigurati da 
društva neće upotrijebiti postupak 
prekogranične podjele za stvaranje 
umjetnih konstrukcija u cilju ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
članova. U mjeri u kojoj to predstavlja 
odstupanje od temeljne slobode, borba 
protiv zlouporabe mora se strogo tumačiti i 
temeljiti na pojedinačnoj procjeni svih 
relevantnih okolnosti. Trebalo bi utvrditi 
postupovni i materijalnopravni okvir kojim 
se opisuje diskrecijsko pravo i omogućuje 
raznolikost pristupa država članica te 
istodobno utvrđuju zahtjevi za 

(40) Pravo društava na provedbu 
prekogranične podjele ni u kojim se 
okolnostima ne bi smjelo upotrijebiti u 
svrhu zlouporabe, prijevare ili počinjenja 
kaznenog djela, poput izbjegavanja ili 
zaobilaženja radnih standarda, izbjegavanja 
plaćanja socijalnog osiguranja ili 
podmirivanja poreznih obveza, kršenja 
prava vjerovnika ili članova ili 
zaobilaženja pravila o sudjelovanju 
radnika. Kako bi se suzbila takva 
zlouporaba, što je opće načelo prava Unije, 
države članice moraju osigurati da društva 
neće upotrijebiti postupak prekogranične 
podjele za stvaranje umjetnih konstrukcija. 
Države članice također trebaju imati 
obvezu osigurati da prekogranična 
podjela odgovara istinskom obavljanju 
stvarne gospodarske aktivnosti, 
uključujući i u digitalnom sektoru, kroz 
stalni poslovni nastan u državama 
članicama prijamnih trgovačkih društva 
na neodređeno razdoblje, kako bi se 
izbjeglo osnivanje fiktivnih trgovačkih 
društava radi izbjegavanja, zaobilaženja 
ili povrede nacionalnog prava i/ili prava 



PE625.524v02-00 50/383 RR\1173572HR.docx

HR

pojednostavnjenje djelovanja nacionalnih 
tijela u borbi protiv zlouporabe u skladu s 
pravom Unije.

Unije. Borba protiv zlouporabe mora se 
temeljiti na pojedinačnoj procjeni svih 
relevantnih okolnosti. Trebalo bi utvrditi 
postupovni i materijalnopravni okvir kojim 
se opisuje diskrecijsko pravo i omogućuje 
raznolikost pristupa država članica te 
istodobno utvrđuju zahtjevi za 
pojednostavnjenje djelovanja nacionalnih 
tijela u borbi protiv zlouporabe u skladu s 
pravom Unije.

Amandman 61

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(41) S obzirom na složenost 
prekograničnih podjela i mnoštvo interesa 
u pitanju primjereno je osigurati ex-ante 
kontrolu kako bi se pružila pravna 
sigurnost. U tu svrhu trebalo bi utvrditi 
strukturiran i višeslojan postupak kojim 
nadležna tijela države članice društva koje 
se dijeli i države članice prijamnih 
trgovačkih društava osiguravaju da je 
odluka o odobravanju prekogranične 
podjele donesena na pošten, objektivan i 
nediskriminirajući način, na temelju svih 
važnih elemenata i uzimajući u obzir sve 
zakonite javne interese, posebice zaštitu 
radnika, dioničara i vjerovnika.

(41) S obzirom na složenost 
prekograničnih podjela i mnoštvo interesa 
u pitanju primjereno je osigurati ex-ante i 
ex-post kontrolu kako bi se pružila pravna 
sigurnost. U tu svrhu trebalo bi utvrditi 
strukturiran i višeslojan postupak kojim 
nadležna tijela države članice društva koje 
se dijeli i države članice prijamnih 
trgovačkih društava osiguravaju da je 
odluka o odobravanju prekogranične 
podjele donesena na pošten, objektivan i 
nediskriminirajući način, na temelju svih 
važnih elemenata i uzimajući u obzir sve 
zakonite javne interese, posebice zaštitu 
radnika, dioničara i vjerovnika.

Amandman 62

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(42) Kako bi se omogućilo da se u obzir 
uzmu zakoniti interesi svih dionika, 
društvo koje se dijeli trebalo bi objaviti 
nacrt uvjeta za podjelu s najvažnijim 
informacijama o predloženoj 
prekograničnoj podjeli, uključujući 

(42) Kako bi se omogućilo da se u obzir 
uzmu zakoniti interesi svih dionika, 
društvo koje namjerava provesti 
prekograničnu podjelu trebalo bi zajedno 
s, ako je to predviđeno nacionalnim 
pravom i/ili je u skladu s nacionalnom 
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predviđeni omjer zamjene vrijednosnih 
papira ili dionica, osnivačke akte prijamnih 
trgovačkih društava i predloženi rok za 
prekograničnu podjelu. Članove, 
vjerovnike i radnike društva koje provodi 
prekograničnu podjelu trebalo bi 
obavijestiti o tome da mogu dostaviti 
komentare o podjeli.

praksom, predstavnicima radnika na 
razini uprave sastaviti nacrt uvjeta za 
podjelu te ga objaviti. Predstavnici 
radnika na razini uprave trebali bi 
također biti uključeni u odlučivanje o 
nacrtu uvjeta. Nacrt uvjeta trebao bi 
sadržavati najvažnije informacije o 
predloženoj prekograničnoj podjeli, 
uključujući predviđeni omjer zamjene 
vrijednosnih papira ili dionica, ukupni 
promet i ukupni oporezivi promet društva 
koje se dijeli za posljednje izvještajno 
razdoblje, iznos poreza na dohodak koji su 
platili društvo koje se dijeli i njegova 
društva kćeri i podružnice, informacije o 
lokaciji i, prema potrebi, datum prijenosa 
sjedišta društva u državu članicu 
prijamnih trgovačkih društava, kao i 
informacije o upravljačkim tijelima i, 
prema potrebi, zaposlenima, opremi, 
objektima i imovini, broju zaposlenih po 
ekvivalentu punog radnog vremena, 
vjerojatnim posljedicama prekogranične 
podjele za zapošljavanje, uključujući 
vjerojatne promjene u organizaciji posla, 
plaćama, lokaciji određenih radnih mjesta 
i očekivanim posljedicama za zaposlenike 
na tim radnim mjestima, uključujući 
zaposlenike društava kćeri i podružnica 
društva koje se dijeli koje se nalaze u 
Uniji te o socijalnom dijalogu na razini 
društva, uključujući, prema potrebi, 
zastupanju radnika na razini uprave, te 
osnivačke akte prijamnih trgovačkih 
društava i predloženi rok za prekograničnu 
podjelu. Članove, vjerovnike i radnike 
društva koje provodi prekograničnu 
podjelu trebalo bi obavijestiti o tome da 
mogu dostaviti komentare o podjeli. Prije 
donošenja odluke o nacrtu uvjeta za 
prekograničnu podjelu o predloženoj 
podjeli trebalo bi obavijestiti predstavnike 
radnika društva koje se dijeli ili, ako 
nema takvih predstavnika, same radnike i 
zastupljene sindikate te se s njima 
savjetovati. Isto tako, ako je osnovano 
tijelo radi transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
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2001/86/EZ, i njega bi u skladu s tim 
trebalo obavijestiti te se s njime 
savjetovati.

Amandman 63

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(43) Kako bi se pružile informacije 
članovima, društvo koje se dijeli trebalo bi 
pripremiti izvješće. U izvješću bi se trebali 
objasniti i dokazima potkrijepiti pravni i 
gospodarski aspekti predložene 
prekogranične podjele, posebice učinci 
prekogranične podjele na članove društva u 
pogledu budućeg poslovanja društva i 
strateškog plana upravljačkog tijela. Ako je 
to primjenjivo, trebalo bi uključiti i 
objašnjenja o omjeru zamjene te kriterijima 
kojima se određuje dodjela dionica te o 
mogućim pravnim lijekovima koji su 
dostupni članovima koji nisu suglasni s 
odlukom o provedbi prekogranične 
podjele.

(43) Kako bi pružilo informacije svojim 
članovima i radnicima, društvo koje se 
dijeli trebalo bi pripremiti izvješće u 
kojemu se objašnjavaju posljedice 
predložene prekogranične podjele. U 
izvješću bi se trebali objasniti i dokazima 
potkrijepiti pravni i gospodarski aspekti 
predložene prekogranične podjele, 
posebice razlozi za prekograničnu podjelu i 
učinci prekogranične podjele na članove 
društva u pogledu budućeg poslovanja 
društva i strateškog plana upravljačkog 
tijela. Ako je to primjenjivo, trebalo bi 
uključiti i objašnjenja o omjeru zamjene te 
kriterijima kojima se određuje dodjela 
dionica te o mogućim pravnim lijekovima 
koji su dostupni članovima koji nisu 
suglasni s odlukom o provedbi 
prekogranične podjele. U izvješću bi 
osobito trebalo objasniti posljedice 
predložene prekogranične podjele za 
radna mjesta radnika i za suodlučivanje 
radnika, kao i mjere koje treba poduzeti 
za njihovo očuvanje, eventualne važne 
promjene u radnim odnosima i 
lokacijama poslovanja društava, 
informacije o postupcima kojima se mogu 
primjenjivati mehanizmi za prava radnika 
na obavješćivanje, savjetovanje i 
sudjelovanje u prijamnim društvima te 
način na koji se svaki od tih čimbenika 
odnosi na društva kćeri tog društva. Taj se 
zahtjev ne bi trebao primjenjivati ako su 
svi radnici društva u njegovu upravnom 
tijelu. Prije donošenja odluke o izvješću o 
predloženoj podjeli trebalo bi obavijestiti 
predstavnike radnika društva koje provodi 
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prekograničnu podjelu ili, ako nema 
predstavnika, same radnike te se s njima 
savjetovati. Isto tako bi u skladu s tim, 
prema potrebi, trebalo obavijestiti tijelo 
osnovano radi transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
2001/86/EZ te se s njime savjetovati. 
Izvješćem se ne bi u pitanje trebali 
dovoditi drugi primjenjivi postupci 
povezani s obavješćivanjem i 
savjetovanjem pokrenuti na nacionalnoj 
razini slijedom provedbe Direktive 
2002/14/EZ ili Direktive 2009/38/EZ.

Amandman 64

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 43.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(43a) Ako upravno ili upravljačko tijelo 
društva koje se dijeli pravodobno zaprimi 
mišljenje predstavnika radnika ili, ako ne 
postoje takvi predstavnici, mišljenje samih 
radnika, u skladu s odredbama 
nacionalnog prava, ili, ako je primjenjivo, 
mišljenje tijela osnovanog radi 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili Direktivom 2001/86/EZ, o 
tome bi se trebali obavijestiti članovi, a 
mišljenje bi se trebalo priložiti izvješću. 
Upravno ili upravljačko tijelo društva koje 
namjerava provesti prekograničnu 
podjelu trebalo bi prije datuma 
održavanja glavne skupštine dati 
obrazloženi odgovor na mišljenje 
predstavnika radnika i, ako je primjenjivo, 
tijela osnovanog radi prekograničnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
2001/86/EZ.
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Amandman 65

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 43.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(43b) Kako bi se omogućila provedba 
analize izvješća, trgovačko društvo koje 
provodi prekograničnu podjelu trebalo bi 
predstavnicima zaposlenika, sindikatima 
zastupljenima u društvu i, prema potrebi, 
tijelu osnovanom radi transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
2001/86/EZ osigurati financijska i 
materijalna sredstva koji su potrebna 
kako bi im se omogućilo da primjenjuju 
prava koja proizlaze iz ove Direktive na 
primjeren način, kao što je na primjer 
pristup privatnom računalu zaštićenom 
lozinkom, sigurna internetska veza, 
dvorane za sastanke, slobodno vrijeme za 
sastanke, troškovi organizacije sastanaka 
i, prema potrebi, usluge usmenog 
prevođenja te troškovi smještaja i putni 
troškovi.

Amandman 66

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(44) Kako bi se pružile informacije 
radnicima, društvo koje se dijeli trebalo bi 
pripremiti izvješće u kojemu se 
objašnjavaju učinci predložene 
prekogranične podjele na radnike. U 
izvješću bi se osobito trebali objasniti 
učinci predložene prekogranične podjele 
na zaštitu radnih mjesta radnika, 
eventualne znatne promjene u uvjetima 
zaposlenja i lokacijama poslovanja 
društava te načini na koje se svaki od tih 
čimbenika odnosi na sva društva kćeri 
dotičnog društva. Izvješćem se u pitanje 

Briše se.
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ne dovode primjenjivi postupci 
obavješćivanja i savjetovanja pokrenuti 
na nacionalnoj razini slijedom provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ.

Amandman 67

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(45) Kako bi se osigurala točnost 
informacija sadržanih u nacrtu uvjeta za 
podjelu i u izvješćima za članove i radnike 
te kako bi se pružili činjenični elementi 
potrebni da bi se utvrdilo predstavlja li 
predložena podjela umjetnu konstrukciju 
koja se neće moći odobriti, trebalo bi 
zatražiti pripremu izvješća neovisnog 
stručnjaka za procjenu plana podjele. Kako 
bi se osigurala neovisnost stručnjaka, 
trebalo bi ga imenovati nadležno tijelo na 
zahtjev društva. U tom kontekstu izvješće 
stručnjaka nadležnom tijelu u polazišnoj 
državi članici trebalo bi sadržavati sve 
relevantne informacije kako bi ono moglo 
donijeti utemeljenu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi preoblikovanju. U tu 
bi svrhu stručnjak trebao moći dobiti sve 
relevantne informacije i dokumente 
društva te provesti sva neophodna 
ispitivanja kako bi prikupio sve potrebne 
dokaze. Stručnjak bi se informacijama 
koje je društvo prikupilo radi pripreme 
financijskih izvješća, osobito o neto 
prometu i dobiti ili gubitku, broju radnika 
i sadržaju bilance, trebao koristiti u 
skladu s pravom Unije i zakonodavstvom 
država članica. Međutim, da bi se zaštitile 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne društva, te informacije ne 
smiju biti uključene u konačno izvješće 
stručnjaka koje će biti javno dostupno.

(45) Nadležna nacionalna tijela trebala 
bi moći procijeniti točnost informacija 
sadržanih u nacrtu uvjeta za podjelu i u 
izvješću za članove i radnike te pružiti 
činjenične elemente potrebne da bi se 
utvrdilo predstavlja li predložena podjela 
umjetnu konstrukciju koja se neće moći 
odobriti, trebalo bi zatražiti pripremu 
izvješća neovisnog stručnjaka za procjenu 
plana podjele. Kako bi se osigurala 
neovisnost stručnjaka, trebalo bi ga 
imenovati nadležno tijelo na zahtjev 
društva. U tom kontekstu izvješće 
stručnjaka nadležnom tijelu u polazišnoj 
državi članici trebalo bi sadržavati sve 
relevantne informacije kako bi ono moglo 
donijeti utemeljenu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi preoblikovanju. U tu 
bi svrhu nadležno tijelo trebalo moći 
dobiti sve relevantne informacije društva, 
npr. informacije o neto prometu i dobiti ili 
gubitku, broju zaposlenih i sadržaju 
bilance, koje društvo prikuplja radi 
pripreme financijskih izvješća u skladu s 
pravom Unije i zakonodavstvom država 
članica te sve dokumente koji su potrebni 
za provedbu istraga nužnih za 
prikupljanje potrebnih dokaza i ocjenu 
predložene prekogranične podjele sa svim 
potrebnim činjeničnim elementima koje 
društvo dostavlja. Međutim, da bi se 
zaštitile povjerljive informacije, 
uključujući poslovne tajne društva, te 
informacije ne smiju biti uključene u 
konačno izvješće koje će biti javno 
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dostupno. Nadležno tijelo trebalo bi se 
moći obratiti neovisnom stručnjaku. 
Stručnjak bi trebao biti imenovan s liste 
koju sastavlja nadležno tijelo te ne bi smio 
imati nikakvu prošlu ili sadašnju vezu s 
dotičnim društvom. Stručnjak bi trebao 
imati odgovarajuće stručno znanje, 
posebno u području prava trgovačkih 
društava, oporezivanja, poreznog, 
socijalnog i radnog prava.

Amandman 68

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(46) Kako bi se izbjegli nerazmjerni 
troškovi i opterećenja za manja društva 
koja provode prekograničnu podjelu, iz 
zahtjeva za pripremu izvješća neovisnog 
stručnjaka trebalo bi izuzeti 
mikropoduzeća i mala poduzeća u skladu 
s definicijom iz 
Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 
6. svibnja 2003.

Briše se.

Amandman 69

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(47) Na temelju nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu i izvješća glavna 
skupština članova društva koje se dijeli 
trebala bi odlučiti o odobrenju nacrta 
uvjeta. Važno je da potrebna većina za 
takvo glasovanje bude dovoljno visoka 
kako bi se osiguralo da odluka o podjeli 
predstavlja kolektivnu odluku.

(47) Na temelju nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu i izvješća glavna 
skupština članova društva koje se dijeli 
trebala bi odlučiti o odobrenju nacrta 
uvjeta. Važno je da potrebna većina za 
takvo glasovanje bude dovoljno visoka 
kako bi se osiguralo da odluka o podjeli 
predstavlja kolektivnu odluku. Prije 
donošenja odluke trebalo bi poštovati sva 
prethodna primjenjiva prava na 
obavješćivanje i savjetovanje kako bi se 
uzelo u obzir mišljenje predstavnika 
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radnika u skladu s Direktivom 
2002/14/EZ i, prema potrebi, Direktivom 
2009/38/EZ i Direktivom 2001/86/EZ. 
Osim toga, ako su tijekom glavne 
skupštine zadržali to pravo, dioničari bi 
trebali imati pravo glasovati o svim 
mehanizmima koji se odnose na 
sudjelovanje radnika.

Amandman 70

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(50) Kako bi se zajamčila odgovarajuća 
zaštita vjerovnika u slučajevima u kojima 
oni nisu zadovoljni zaštitom koju društvo 
nudi u nacrtu uvjeta za prekograničnu 
podjelu, vjerovnici koji su ugroženi 
prekograničnom podjelom mogu podnijeti 
zahtjev nadležnom pravosudnom ili 
upravnom tijelu države članice društva 
koje se dijeli radi dobivanja zaštitnih 
mehanizama koje smatraju primjerenima. 
Kako bi se olakšala procjena ugroženosti, 
trebalo bi utvrditi određene pretpostavke 
prema kojima se vjerovnike ne bi smatralo 
ugroženima prekograničnom podjelom ako 
je rizik od gubitka za vjerovnika malen. Tu 
bi pretpostavku trebalo postaviti ako se u 
izvješću neovisnog stručnjaka zaključi da 
ne postoji razumna vjerojatnost da će 
vjerovnici biti ugroženi ili ako se 
vjerovnicima ponudi pravo na isplatu od 
društva nastalog podjelom ili jamstvo treće 
strane jednake vrijednosti kao što je 
izvorno potraživanje vjerovnika, a koje se 
može zatražiti u istoj nadležnosti. Zaštita 
vjerovnika koja se pruža ovom Direktivom 
ne bi trebala dovoditi u pitanje nacionalne 
zakone države članice društva koje se dijeli 
u pogledu plaćanja javnim tijelima, 
uključujući oporezivanje ili doprinose 
socijalnog osiguranja.

(50) Kako bi se zajamčila odgovarajuća 
zaštita vjerovnika u slučajevima u kojima 
oni nisu zadovoljni zaštitom koju društvo 
nudi u nacrtu uvjeta za prekograničnu 
podjelu, vjerovnici koji su ugroženi 
prekograničnom podjelom mogu podnijeti 
zahtjev nadležnom pravosudnom ili 
upravnom tijelu države članice društva 
koje se dijeli radi dobivanja zaštitnih 
mehanizama koje smatraju primjerenima. 
Kako bi se olakšala procjena ugroženosti, 
trebalo bi utvrditi određene pretpostavke 
prema kojima se vjerovnike ne bi smatralo 
ugroženima prekograničnom podjelom ako 
je rizik od gubitka za vjerovnika malen. Tu 
bi pretpostavku trebalo postaviti ako se 
vjerovnicima ponudi pravo na isplatu od 
društva nastalog podjelom ili jamstvo treće 
strane jednake vrijednosti kao što je 
izvorno potraživanje vjerovnika, a koje se 
može zatražiti u istoj nadležnosti. Zaštita 
vjerovnika koja se pruža ovom Direktivom 
ne bi trebala dovoditi u pitanje nacionalne 
zakone države članice društva koje se dijeli 
u pogledu plaćanja javnim tijelima, 
uključujući oporezivanje ili doprinose 
socijalnog osiguranja.
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Amandman 71

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(51) Kako bi se među državama 
članicama osigurala odgovarajuća 
raspodjela zadaća te učinkovita i 
djelotvorna ex-ante kontrola 
prekograničnih podjela, nadležno tijelo 
države članice društva koje se dijeli 
trebalo bi biti ovlašteno za izdavanje 
potvrde koja prethodi podjeli, bez koje 
tijela država članica prijamnih trgovačkih 
društava ne bi trebala moći dovršiti 
postupak prekogranične podjele.

(51) Kako bi se među državama 
članicama osigurala odgovarajuća 
raspodjela zadaća te učinkovita i 
djelotvorna ex-ante kontrola 
prekograničnih podjela, i država članica 
društva koje se dijeli i države članice 
prijamnih društava trebale bi imenovati 
odgovarajući sud, odgovarajućeg 
bilježnika ili druga odgovarajuća 
nadležna tijela. Nadležno tijelo država 
članica društva koje se dijeli posebice bi 
trebalo imati ovlast za izdavanje potvrde 
koja prethodi podjeli bez koje tijela država 
članica prijamnih društva ne bi smjela 
moći dovršiti postupak prekogranične 
podjele. Države članice trebale bi 
osigurati da imenovana nadležna tijela 
uspostave odgovarajuće mehanizme 
koordinacije s drugim tijelima u toj državi 
članici koja djeluju u područjima politike 
na koje se ova Direktiva odnosi te bi se, 
prema potrebi, trebale savjetovati s 
drugim relevantnim tijelima koja su 
nadležna u različitim područjima 
povezanima s prekograničnom podjelom. 
Odluka nadležnog tijela države članice 
društva koje se dijeli o izdavanju potvrde 
koja prethodi podjeli ili odobrenje 
nadležnog tijela država članica prijamnih 
društava ne bi smjeli onemogućiti daljnje 
postupke ili odluke tijela država članica u 
pogledu drugih relevantnih pravnih 
područja.

Amandman 72

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 52.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(52) Trebalo bi nadzirati izdavanje 
potvrde koja prethodi podjeli u državi 
članici društva koje se dijeli kako bi se 
osigurala zakonitost prekogranične podjele. 
Nadležno tijelo trebalo bi odlučiti o 
izdavanju potvrde koja prethodi podjeli u 
roku od mjesec dana od podnošenja 
zahtjeva društva, osim ako postoje ozbiljne 
sumnje u pogledu postojanja umjetne 
konstrukcije radi ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
članova. U tom bi slučaju nadležno tijelo 
trebalo provesti detaljnu procjenu. 
Međutim, detaljnu procjenu ne bi trebalo 
provoditi sustavno, nego pojedinačno ako 
postoje ozbiljne sumnje u pogledu 
postojanja umjetnih konstrukcija. Nadležna 
bi tijela pri provjeri trebala uzeti u obzir 
barem broj čimbenika utvrđen ovom 
Direktivom, no ti bi se elementi trebali 
razmatrati samo kao indikativni čimbenici 
u ukupnoj ocjeni i ne bi se trebali 
razmatrati samostalno. Kako se društva ne 
bi opteretilo predugačkim postupkom, 
detaljnu bi procjenu u svakom slučaju 
trebalo završiti u roku od dva mjeseca od 
obavješćivanja društva o provođenju 
detaljne procjene.

(52) Trebalo bi nadzirati izdavanje 
potvrde koja prethodi podjeli u državi 
članici društva koje se dijeli kako bi se 
osigurala zakonitost prekogranične podjele. 
Nadležno tijelo trebalo bi odlučiti o 
izdavanju potvrde koja prethodi podjeli u 
roku od dva mjeseca od primitka svih 
potrebnih dokumenata i informacija, osim 
ako postoje ozbiljne sumnje u pogledu 
postojanja umjetne konstrukcije ili da 
podjela ne uključuje stvarno obavljanje 
istinske gospodarske aktivnosti. U tom bi 
slučaju nadležno tijelo trebalo provesti 
detaljnu procjenu. Međutim, detaljnu 
procjenu ne bi trebalo provoditi sustavno, 
nego pojedinačno ako postoje ozbiljne 
sumnje u pogledu postojanja umjetnih 
konstrukcija. Nadležna bi tijela pri provjeri 
trebala uzeti u obzir barem broj čimbenika 
utvrđen ovom Direktivom, no ti bi se 
elementi trebali razmatrati samo kao 
indikativni čimbenici u ukupnoj ocjeni i ne 
bi se trebali razmatrati samostalno. Kad 
god nadležno tijelo izvrši procjenu o tome 
uključuje li podjela stvarno obavljanje 
istinske gospodarske aktivnosti, nadležno 
tijelo trebalo bi posebno provjeriti ima li 
društvo stalni poslovni nastan u svim 
državama članicama prijamnih 
trgovačkih društava koji objektivno 
upućuje na trajnost, ima li upravljačko 
tijelo, zaposlene, opremu, objekte i 
imovinu te je li materijalno sposobno 
samostalno pregovarati o poslovima s 
trećim stranama te bi trebalo razmotriti je 
li trgovačko društvo odlučilo delegirati 
svoje upravljanje na direktore, dužnosnike 
ili osobe ovlaštene za zastupanje 
angažirane od neovisne treće strane preko 
pružatelja usluga. Kako se društva ne bi 
opteretilo predugačkim postupkom, 
detaljnu bi procjenu u svakom slučaju 
trebalo završiti u roku od dva mjeseca od 
obavješćivanja društva o provođenju 
detaljne procjene.
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Amandman 73

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(53) Nakon što prime potvrdu koja 
prethodi podjeli i nakon što provjere 
ispunjavanje zahtjeva za osnivanje u državi 
članici prijamnih trgovačkih društava, tijela 
država članica prijamnih trgovačkih 
društava trebala bi upisati društva u svoje 
poslovne registre. Tek nakon registracije 
nadležno tijelo države članice društva koje 
se dijeli trebalo bi izbrisati društvo iz 
svojeg registra. Nadležna tijela država 
članica prijamnih trgovačkih društava ne 
mogu osporiti točnost informacija 
navedenih u potvrdi koja prethodi podjeli.

(53) Nakon što prime potvrdu koja 
prethodi podjeli i nakon što provjere 
ispunjavanje zahtjeva za osnivanje u državi 
članici prijamnih trgovačkih društava, tijela 
država članica prijamnih trgovačkih 
društava trebala bi upisati društva u svoje 
poslovne registre. Tek nakon registracije 
nadležno tijelo države članice društva koje 
se dijeli trebalo bi izbrisati društvo iz 
svojeg registra. Nadležno tijelo država 
članica prijamnih trgovačkih društava ne bi 
smjelo moći osporiti točnost informacija 
navedenih u potvrdi koja prethodi podjeli. 
Međutim, ako u razdoblju od dvije godine 
nakon datuma kada prekogranična 
podjela počne proizvoditi pravne učinke 
nadležna tijela saznaju nove informacije o 
toj prekograničnoj podjeli, koje upućuju 
na kršenje odredbi ove Direktive, 
nadležna tijela trebala bi preispitati svoju 
procjenu činjenica u vezi s tim slučajem te 
bi trebala imati ovlasti za nametanje 
učinkovitih, proporcionalnih i 
odvraćajućih sankcija u slučaju umjetne 
konstrukcije.

Amandman 74

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(55) Kako bi se osiguralo da se 
sudjelovanje radnika neopravdano ne 
ugrožava kao rezultat prekogranične 
podjele, ako društvo koje provodi 
prekograničnu podjelu posluje u sklopu 
sustava sudjelovanja radnika, društva koja 
nastanu podjelom trebala bi biti obvezna 
preuzeti pravni oblik koji omogućuje 

(55) Kako bi se osiguralo da se 
sudjelovanje radnika neopravdano ne 
ugrožava kao rezultat prekogranične 
podjele, ako društvo koje provodi 
prekograničnu podjelu posluje u sklopu 
sustava sudjelovanja radnika, društva koja 
nastanu podjelom trebala bi biti obvezna 
preuzeti pravni oblik koji omogućuje 
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sudjelovanje, među ostalim kroz prisutnost 
predstavnika radnika u odgovarajućim 
upravljačkim ili nadzornim tijelima 
društava. Nadalje, u tom slučaju trebalo bi 
održati pregovore u dobroj vjeri između 
društva i njegovih radnika, u skladu s 
postupkom navedenim u 
Direktivi 2001/86/EZ, s ciljem pronalaska 
sporazumnog rješenja koje će pomiriti 
pravo društva na provođenje prekogranične 
podjele s pravima radnika na sudjelovanje. 
Kao rezultat pregovora primjenjuje se, 
mutatis mutandis, prilagođeno i usuglašeno 
rješenje ili, ako se ne postigne sporazum, 
standardna pravila utvrđena u Prilogu 
Direktivi 2001/86/EZ. Kako bi se zaštitilo 
usuglašeno rješenje ili primjena 
standardnih pravila, društvo ne bi trebalo 
moći ukidati prava sudjelovanja 
provođenjem naknadnih nacionalnih ili 
prekograničnih preoblikovanja, spajanja ili 
podjela u razdoblju od tri godine.

sudjelovanje, među ostalim kroz prisutnost 
predstavnika radnika u odgovarajućim 
upravljačkim ili nadzornim tijelima 
društava. Nadalje, u tom bi slučaju trebalo 
održati pregovore u dobroj vjeri između 
društva i njegovih radnika. Trgovačko 
društvo koje se dijeli trebalo bi što prije 
nakon objavljivanja nacrta uvjeta za 
podjelu poduzeti potrebne korake, 
uključujući pružanje informacija o 
identitetu uključenih društava, društava 
kćeri ili pogona i o broju njihovih 
zaposlenika, započeti pregovore s 
predstavnicima radnika trgovačkih 
društava ili, ako je primjenjivo, tijela 
osnovanog radi transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
2001/86/EZ, o mehanizmima za 
sudjelovanje radnika u trgovačkom 
društvu ili trgovačkim društvima 
nastalima podjelom, u skladu s postupkom 
navedenim u Direktivi 2001/86/EZ, s 
ciljem pronalaska sporazumnog rješenja 
koje će pomiriti pravo društva na 
provođenje prekogranične podjele s 
pravima radnika na sudjelovanje. Kao 
rezultat pregovora primjenjuje se, mutatis 
mutandis, prilagođeno i usuglašeno 
rješenje ili, ako se ne postigne sporazum, 
standardna pravila utvrđena u Prilogu 
Direktivi 2001/86/EZ. Kako bi se zaštitilo 
usuglašeno rješenje ili primjena 
standardnih pravila, društvo ne bi trebalo 
moći ukidati prava sudjelovanja 
provođenjem naknadnih nacionalnih ili 
prekograničnih preoblikovanja, spajanja ili 
podjela u razdoblju od šest godina. Ako se 
u razdoblju od šest godina nakon 
prekogranične podjele premaši primjenjivi 
prag za sudjelovanje radnika utvrđen 
pravom države članice društva koje se 
dijeli, trebali bi se primjenjivati ista razina 
i elementi sudjelovanja radnika koji bi bili 
zakonski predviđeni da je društvo doseglo 
relevantni prag u državi članici društva 
koje se dijeli te bi se trebali započeti novi 
pregovori.
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Amandman 75

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(56) Kako bi se spriječilo zaobilaženje 
prava radnika na sudjelovanje 
provođenjem prekogranične podjele, 
društvo koje provodi podjelu, a koje je 
registrirano u državi članici koja 
omogućuje prava radnika na sudjelovanje, 
ne bi trebalo moći provesti prekograničnu 
podjelu bez prethodnih pregovora s 
radnicima ili njihovim predstavnicima ako 
prosječan broj radnika zaposlenih u društvu 
iznosi četiri petine nacionalnog praga za 
aktivaciju prava radnika na sudjelovanje.

(56) Kako bi se spriječilo zaobilaženje 
prava radnika na sudjelovanje 
provođenjem prekogranične podjele, 
društvo koje provodi podjelu, a koje je 
registrirano u državi članici koja 
omogućuje prava radnika na sudjelovanje, 
ne bi trebalo moći provesti prekograničnu 
podjelu bez prethodnih pregovora s 
radnicima ili njihovim predstavnicima ako 
prosječan broj radnika zaposlenih u društvu 
iznosi četiri petine nacionalnog praga za 
aktivaciju prava radnika na sudjelovanje. 
Države članice trebale bi osigurati da 
predstavnici radnika pri izvršavanju 
svojih dužnosti imaju odgovarajuću 
zaštitu i jamstva koja će im omogućiti da 
dužnosti koje su im dodijeljene izvrše na 
odgovarajući način.

Amandman 76

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 56.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(56a) Trgovačko društvo koje provodi 
prekograničnu podjelu trebalo bi nakon 
podjele i dalje poštovati uvjete dogovorene 
kolektivnim ugovorom pod jednakim 
uvjetima kao što su oni koji se 
primjenjuju na trgovačko društvo prije 
podjele u skladu s tim ugovorom do dana 
prestanka ili isteka kolektivnog ugovora 
ili stupanja na snagu ili primjene drugog 
kolektivnog ugovora, u skladu s 
Direktivom 2001/23/EZ.
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Amandman 77

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(58) Odredbe ove Direktive ne utječu ni 
na pravne ni na administrativne odredbe, 
uključujući provedbu poreznih pravila u 
prekograničnim preoblikovanjima, 
spajanjima i podjelama, nacionalnog 
zakonodavstva u vezi s porezima država 
članica, niti na njihove teritorijalne ni 
upravne jedinice.

(58) Odredbe ove Direktive ne utječu ni 
na pravne ni na administrativne odredbe, 
uključujući provedbu poreznih pravila u 
prekograničnim preoblikovanjima, 
spajanjima i podjelama, nacionalnog 
zakonodavstva u vezi s porezima država 
članica, niti na njihove teritorijalne ni 
upravne jedinice. Polazišne države članice 
u određenim slučajevima primjerice 
oporezuju neostvarene kapitalne dobitke 
prilikom prekograničnog preoblikovanja 
društva. U takvim slučajevima države 
članice trebale bi imati mogućnost: (i) 
omogućiti društvima da odaberu između 
neposrednog plaćanja poreza ili odgode 
plaćanja do ostvarenja vrijednosti, sa 
zahtjevom za plaćanje kamata, (ii) 
zatražiti plaćanje u obrocima i (iii) 
zahtijevati od društva da da jamstva samo 
uz prethodnu procjenu rizika od 
neizvršenog povrata poreza.

Amandman 78

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 61.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(61) Ovom se Direktivom poštuju 
temeljna prava i načela osobito priznata 
Poveljom Europske unije o temeljnim 
pravima.

(61) Ovom se Direktivom osigurava 
potpuno poštovanje temeljnih prava i 
načela utvrđenih Poveljom Europske unije 
o temeljnim pravima, kao što su pravo na 
poslovni nastan u svakoj državi članici 
(članak 15. stavak 2.), sloboda 
poduzetništva (članak 16.), pravo radnika 
na informiranje i savjetovanje u poduzeću 
(članak 27.), pravo na kolektivno 
pregovaranje i djelovanje (članak 28.), 
zaštita u slučaju neopravdanog otkaza 
(članak 30.), pošteni i pravični radni 
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uvjeti (članak 31.), pravo na djelotvoran 
pravni lijek i na pošteno suđenje 
(članak 47.) i pravo na zaštitu osobnih 
podataka (članak 8.).

Amandman 79

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 63.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(63) Komisija bi trebala provesti 
evaluaciju ove Direktive. Na temelju 
stavka 22. Međuinstitucijskog sporazuma 
Europskog parlamenta, Vijeća Europske 
unije i Europske komisije o boljoj izradi 
zakonodavstva od 13. travnja 2016.52 ta bi 
se evaluacija trebala temeljiti na pet 
kriterija koji se odnose na učinkovitost, 
djelotvornost, važnost, usklađenost i 
dodanu vrijednost te bi trebala pružiti 
osnovu za procjenu učinka mogućih 
daljnjih mjera.

(63) Komisija bi trebala provesti 
evaluaciju ove Direktive. Trebala bi 
preispitati njezin utjecaj na gospodarstvo, 
konkurentnost i rast. Na temelju 
stavka 22. Međuinstitucijskog sporazuma 
Europskog parlamenta, Vijeća Europske 
unije i Europske komisije o boljoj izradi 
zakonodavstva od 13. travnja 2016.52 ta bi 
se evaluacija trebala temeljiti na pet 
kriterija koji se odnose na učinkovitost, 
djelotvornost, važnost, usklađenost i 
dodanu vrijednost te bi trebala pružiti 
osnovu za procjenu učinka mogućih 
daljnjih mjera. Komisija bi u svojoj 
evaluaciji trebala uzeti u obzir i razinu 
zaštite koja se pruža zaposlenicima, 
vjerovnicima i manjinskim dioničarima u 
provedbi ove Direktive.

_________________ _________________
52 SL L123, 12.5. 2016., str. 1. 52 SL L123, 12.5. 2016., str. 1.

Amandman 80

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-1) Dodaje se sljedeći članak 1.a:
Članak 1.a
Definicije
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Za potrebe ove Direktive:
(1) „društvo kapitala”, koje se u poglavlju 
I., poglavlju II. i poglavlju II, glavi II. 
navodi kao „društvo”, znači:
(a) društvo vrste navedene u Prilogu II.;
(b) ako nije navedeno u Prilogu II. za 
potrebe poglavlja II. glave II., društvo s 
društvenim kapitalom koje ima pravnu 
osobnost, posjeduje zasebnu imovinu koja 
služi samo za pokriće obveza i koje, prema 
nacionalnom pravu kojim se to društvo 
uređuje, podliježe uvjetima o jamstvima 
kao što su ona koja su predviđena u glavi 
I. poglavlju II. odjeljku 2. i glavi I. 
poglavlju III. odjeljku 1. za zaštitu 
interesa članova društva i trećih osoba;
(2) „prekogranično preoblikovanje” znači 
postupak u kojem društvo koje nije 
prestalo poslovati ili za koje nije 
provedena likvidacija, preoblikuje pravni 
oblik pod kojim je registrirano u 
polazišnoj državi članici u pravni oblik 
društva odredišne države članice i 
prebacuje najmanje svoje sjedište u 
odredišnu državu članicu, zadržavajući 
pritom pravnu osobnost;
(3) „polazišna država članica” znači 
država članica u kojoj je društvo 
registrirano u svojem pravnom obliku 
prije prekograničnog preoblikovanja;
(4) „odredišna država članica” znači 
država članica u kojoj je društvo 
registrirano nakon prekograničnog 
preoblikovanja;
(5) „registar” znači središnji registar, 
trgovački registar ili registar društava, 
kako je navedeno u članku 16. stavku 1.;
(6) „preoblikovano društvo” znači društvo 
osnovano u odredišnoj državi članici na 
datum kada prekogranično oblikovanje 
počne proizvoditi učinke;
(7) „spajanje preuzimanjem” u glavi II. 
poglavlju I. znači postupak kojim jedno ili 
više društava prestaje s poslovanjem bez 
likvidacije i prenose na drugo društvo svu 
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svoju aktivu i pasivu, u zamjenu za 
izdavanje dionica društva preuzimatelja 
dioničarima društva ili društava koja su 
predmet preuzimanja, a u određenim 
slučajevima i isplatu u gotovini u iznosu 
od najviše 10 % nominalne vrijednosti 
tako izdanih dionica, ili ako te dionice 
nemaju nominalnu vrijednost, njihove 
knjigovodstvene vrijednosti. 
Zakonodavstvom države članice može se 
predvidjeti da se spajanje preuzimanjem 
također može izvršiti kada se jedno ili više 
društava koja su predmet preuzimanja 
nalaze u postupku likvidacije, pod 
uvjetom da je ta mogućnost ograničena 
na društva koja još nisu započela s 
raspodjelom imovine svojim dioničarima.
(8) „spajanje osnivanjem novog društva” 
u glavi II. poglavlju I. znači postupak 
kojim više društava prestaje bez likvidacije 
i prenose na drugo društvo koje osnivaju 
svu svoju aktivu i pasivu, u zamjenu za 
izdavanje dionica tog novog društva 
svojim dioničarima, a u određenim 
slučajevima isplatu u gotovini u iznosu od 
najviše 10 % nominalne vrijednosti tako 
izdanih dionica ili, ako te dionice nemaju 
nominalnu vrijednost, njihove 
knjigovodstvene vrijednosti. 
Zakonodavstvom države članice može se 
odrediti da se spajanje osnivanjem novog 
društva također može izvršiti kada se 
jedno ili više društava koja prestaju 
poslovati nalaze u postupku likvidacije, 
pod uvjetom da je ta mogućnost 
ograničena na društva koja još nisu 
započela s raspodjelom imovine svojim 
dioničarima;
(9) „spajanje” u glavi II. poglavlju II. 
znači postupak u kojem:
(a) jedno ili više društava u postupku 
prestanka društva bez likvidacije prenose 
svu svoju aktivu i pasivu na drugo 
postojeće društvo („društvo 
preuzimatelj”), u zamjenu za to da se 
njihovim članovima izdaju vrijednosni 
papiri ili dionice koji predstavljaju kapital 
tog drugog društva te, ako je to 
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primjenjivo, isplati iznos u gotovini koji 
ne premašuje 10 % nominalne vrijednosti 
ili, ako nominalna vrijednost ne postoji, 
knjigovodstvene vrijednosti tih 
vrijednosnih papira ili dionica; ili
(b) dva ili više društava u postupku 
prestanka društva bez likvidacije prenose 
svu svoju aktivu i pasivu na društvo koje 
osnivaju („novo društvo”), u zamjenu za 
to da se njihovim članovima izdaju 
vrijednosni papiri ili dionice koji 
predstavljaju kapital tog novog društva te, 
ako je to primjenjivo, isplati iznos u 
gotovini koji ne premašuje 10 % 
nominalne vrijednosti ili, ako nominalna 
vrijednost ne postoji, knjigovodstvene 
vrijednosti tih vrijednosnih papira ili 
dionica; ili
(c) društvo koje je u postupku prestanka 
bez likvidacije prenosi svu svoju aktivu i 
pasivu na društvo koje posjeduje sve 
vrijednosne papire ili dionice koji 
predstavljaju njegov kapital;
(d) jedno društvo ili više njih u postupku 
prestanka društva bez likvidacije prenose 
svu svoju aktivu i pasivu na drugo 
postojeće društvo („društvo preuzimatelj”) 
bez izdavanja novih dionica društva 
preuzimatelja, pod uvjetom da jedna 
osoba izravno ili neizravno drži sve 
dionice u društvima koja se spajaju ili da 
članovi društava koja se spajaju posjeduju 
svoje dionice u istom omjeru u svim 
društvima koja se spajaju;
(10) „društvo koje se dijeli” znači društvo 
koje je podvrgnuto postupku 
prekogranične podjele u kojemu jednom 
društvu ili više njih prenosi svu svoju 
aktivu i pasivu ili, u slučaju djelomične 
podjele, dio svoje aktive i pasive;
(11) „podjela” znači postupak u kojem:
(a) društvo koje se dijeli, koje prestaje s 
poslovanjem bez likvidacije, prenosi svu 
svoju aktivu i pasivu dvama 
novoosnovanim društvima ili više njih 
(„prijamna trgovačka društva”) u 
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zamjenu za izdavanje vrijednosnih papira 
ili dionica u prijamnim trgovačkim 
društvima članovima društva koje se dijeli 
te, ako postoji, isplatu u gotovini koja ne 
premašuje 10 % nominalne vrijednosti tih 
vrijednosnih papira ili dionica ili, ako 
nemaju nominalnu vrijednost, isplatu u 
gotovini koja ne premašuje 10 % 
knjigovodstvene vrijednosti njihovih 
vrijednosnih papira ili dionica („potpuna 
podjela”);
(b) društvo koje se dijeli prenosi dio svoje 
aktive i pasive jednom novoosnovanom 
društvu ili više njih („prijamna trgovačka 
društva”) u zamjenu za izdavanje 
vrijednosnih papira ili dionica u 
prijamnim trgovačkim društvima ili 
društvu koje se dijeli ili i u prijamnom 
društvu i u društvu koje se dijeli 
članovima društva koje se dijeli te, ako 
postoji, isplatu u gotovini koja ne 
premašuje 10 % nominalne vrijednosti tih 
vrijednosnih papira ili dionica ili, u 
slučaju nepostojanja nominalne 
vrijednosti, isplatu u gotovini koja ne 
premašuje 10 % knjigovodstvene 
vrijednosti njihovih vrijednosnih papira ili 
dionica („djelomična podjela”).
(12) „predstavnici radnika” znači 
predstavnici radnika predviđeni 
nacionalnim pravom i/ili u skladu s 
nacionalnom praksom;
(13) „suodlučivanje radnika” ima 
značenje u skladu s člankom 2. točkom 
(h) Direktive 2001/86/EZ;
(14) „obavješćivanje radnika” ima 
značenje u skladu s člankom 2. točkom (f) 
Direktive 2009/38/EZ;
(15) „savjetovanje radnika” ima značenje 
u skladu s člankom 2. točkom (g) 
Direktive 2009/38/EZ;
(16) „sudjelovanje radnika” ima značenje 
u skladu s člankom 2. točkom (k) 
Direktive 2001/86/EZ;
(17) „umjetna konstrukcija” znači 
konstrukcija čiji je cilj ili koja dovodi do 
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utaje, izbjegavanja ili izbjegavanja obveza 
trgovačkih društava koje proizlaze iz 
prava Unije i nacionalnog prava, 
uključujući zakonska i ugovorna prava 
radnika, vjerovnika i članova, ili 
izbjegavanje financijskih obveza, na 
primjer s pomoću fiktivne ili privremene 
poslovne jedinice koja ne obavlja stvarnu 
gospodarsku aktivnost u odredišnoj državi 
članici.

Amandman 81

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.a – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice mogu odlučiti ne 
primjenjivati ovo poglavlje na 
prekogranična preoblikovanja u kojima 
sudjeluju zadruge čak i u slučaju kada su 
one obuhvaćene definicijom društva 
kapitala kako je utvrđeno u članku 86.a 
stavku 1.

Briše se.

Amandman 82

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.b Briše se.
Za potrebe ovog poglavlja:
(1) „društvo kapitala”, dalje u tekstu 
„društvo”, znači vrsta društva kako je 
navedeno u Prilogu II.;
(2) „prekogranično preoblikovanje” 
znači postupak u kojem društvo koje nije 
prestalo poslovati ili za koje nije 
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provedena likvidacija, preoblikuje pravni 
oblik pod kojim je registrirano u 
polazišnoj državi članici u pravni oblik 
društva odredišne države članice i 
prebacuje najmanje svoje sjedište u 
odredišnu državu članicu, zadržavajući 
pritom pravnu osobnost;
(3) „polazišna država članica” znači 
država članica u kojoj je društvo 
registrirano u svojem pravnom obliku 
prije prekograničnog preoblikovanja;
(4) „odredišna država članica” znači 
država članica u kojoj će društvo biti 
registrirano nakon prekograničnog 
preoblikovanja;
(5) „registar” znači središnji registar, 
trgovački registar ili registar društava, 
kako je navedeno u članku 16. stavku 1.;
(6) „preoblikovano društvo” znači 
novoosnovano društvo u odredišnoj državi 
članici od datuma na koji prekogranično 
oblikovanje počne proizvoditi učinke.

Amandman 83

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.c – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da, ako 
društvo namjerava provesti prekogranično 
preoblikovanje, polazišna i odredišna 
država članica mogu provjeriti ispunjava li 
prekogranično preoblikovanje uvjete 
utvrđene u stavku 2.

1. Države članice osiguravaju da, ako 
društvo namjerava provesti prekogranično 
preoblikovanje, sud, javni bilježnik ili 
drugo nadležno tijelo polazišne i 
odredišne države članice mogu provjeriti 
ispunjava li prekogranično preoblikovanje 
uvjete utvrđene u stavku 2.

Amandman 84

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Article 86c – paragraph 2 – point b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) ako je društvo predmet postupka 
preventivnog restrukturiranja zbog 
vjerojatnosti stečaja;

Briše se.

Amandman 85

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.c – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice ne 
odobrava prekogranično preoblikovanje 
ako je nakon ispitivanja predmetnog 
slučaja te uzimajući u obzir sve relevantne 
činjenice i okolnosti utvrdilo da 
preoblikovanje predstavlja umjetnu 
konstrukciju u svrhu ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
manjinskih članova.

3. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice ne 
odobrava prekogranično preoblikovanje 
ako je nakon procjene predmetnog slučaja 
te uzimajući u obzir sve relevantne 
činjenice i okolnosti utvrdilo da 
preoblikovanje predstavlja umjetnu 
konstrukciju.

Amandman 86

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje namjerava provesti 
prekogranično preoblikovanje izrađuje 
nacrt uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje. Nacrt uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje mora 

1. Upravno ili upravljačko tijelo i, 
ako je tako predviđeno nacionalnim 
pravom i/ili je u skladu s nacionalnom 
praksom, predstavnici radnika na razini 
uprave društva koje namjerava provesti 
prekogranično preoblikovanje izrađuje 
nacrt uvjeta za prekogranično 
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obuhvaćati najmanje sljedeće: preoblikovanje te je uključeno u odluku o 
tom nacrtu uvjeta. Nacrt uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje mora 
obuhvaćati najmanje sljedeće:

Amandman 87

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) pravni oblik, tvrtku i sjedište 
društva u polazišnoj državi članici;

(a) pravni oblik, tvrtku i lokaciju 
sjedišta društva u polazišnoj državi članici;

Amandman 88

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) informacije o lokaciji i datumu 
prijenosa sjedišta društva u odredišnu 
državu članicu, ako ono ondje već nema 
lokaciju, kao i informacije o 
upravljačkom tijelu i, prema potrebi, 
zaposlenima, opremi, objektima i imovini;

Amandman 89

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(g) datum od kojeg se transakcije 
društava osnovanog i registriranog u 
polazišnoj državi članici u 
računovodstvene svrhe smatraju 

Briše se.
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transakcijama preoblikovanog društva;

Amandman 90

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(h) sve posebne pogodnosti koje se 
dodjeljuju članovima upravnih, 
upravljačkih, nadzornih ili kontrolnih tijela 
preoblikovanog društva;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman 91

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – točka 1. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ha) informacije o svim poticajima, 
subvencijama ili obvezama primljenima 
da ostanu u polazišnoj državi članici.

Amandman 92

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ia) broj zaposlenih na osnovi 
ekvivalenta punog radnog vremena;

Amandman 93

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(j) vjerojatne posljedice 
prekograničnog preoblikovanja na 
zapošljavanje;

(j) vjerojatne posljedice 
prekograničnog preoblikovanja za 
zapošljavanje, uključujući vjerojatne 
promjene u vezi s organizacijom rada, 
plaćama, lokaciji određenih radnih mjesta 
i očekivanim posljedicama za osobe 
zaposlene na tim radnim mjestima, 
uključujući osobe zaposlene u društvima 
kćerima i podružnicama društva koje se 
preoblikuje koje se nalaze u Uniji i sa 
socijalnim dijalogom na razini društva, 
uključujući, ako je primjenjivo, 
zastupanje radnika na razini uprave;

Amandman 94

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(k) prema potrebi, informacije o 
postupcima na temelju kojih se u skladu s 
člankom 86.l utvrđuju aranžmani za 
sudjelovanje radnika u definiranju njihovih 
prava na sudjelovanje u preoblikovanom 
društvu i dostupne mogućnosti za takve 
aranžmane.

(k) informacije o postupcima na 
temelju kojih se u skladu s člankom 86.l 
utvrđuju aranžmani za sudjelovanje 
radnika u definiranju njihovih prava na 
obavješćivanje, savjetovanje i sudjelovanje 
u preoblikovanom društvu i dostupne 
mogućnosti za takve aranžmane.

Amandman 95

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – točka 1. – podtočka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ka) naziv krajnjeg društva i, kad je to 
primjenjivo, popis svih njegovih društava 
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kćeri, kratak opis naravi njihovih 
aktivnosti i njihovu zemljopisnu lokaciju;

Amandman 96

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – točka 1. – podtočka kb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(kb) ukupni promet i ukupni oporezivi 
promet društva koje provodi 
preoblikovanje za posljednje izvještajno 
razdoblje;

Amandman 97

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – točka 1. – podtočka kc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(kc) iznos poreza na dohodak koji su 
platili društvo koje provodi preoblikovanje 
i njegova društva kćeri i podružnice;

Amandman 98

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Prije nego što upravljačko ili 
upravno tijelo odluči o nacrtu uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje, o 
predloženom preoblikovanju trebalo bi 
obavijestiti predstavnike radnika društva 
koje provodi prekogranično 
preoblikovanje ili, ako nema takvih 
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predstavnika, same radnike i zastupljene 
sindikate te se s njima savjetovati u skladu 
s člankom 4. Direktive 2002/14/EZ 
mutatis mutandis. Ako je osnovano tijelo 
radi transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili Direktivom 2001/86/EZ, 
ono se isto obavještava i s njime se 
savjetuje.

Amandman 99

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Osim službenih jezika polazišne i 
odredišne države članice, države članice 
dopuštaju društvu koje provodi 
prekogranično preoblikovanje da 
upotrebljava jezik uobičajen u području 
međunarodnog poslovanja i financija u 
izradi nacrta uvjeta prekograničnog 
preoblikovanja i svih ostalih povezanih 
dokumenata. Države članice utvrđuju koji 
jezik ima prednost u slučaju utvrđenih 
odstupanja između različitih jezičnih 
verzija tih dokumenata.

2. Osim službenih jezika polazišne i 
odredišne države članice, države članice 
mogu navesti da društvo dopušta društvu 
koje provodi prekogranično preoblikovanje 
da upotrebljava jezik uobičajen u području 
međunarodnog poslovanja i financija u 
izradi nacrta uvjeta prekograničnog 
preoblikovanja i svih ostalih povezanih 
dokumenata. Društvo utvrđuje koji jezik 
ima prednost u slučaju utvrđenih 
odstupanja između različitih jezičnih 
verzija tih dokumenata. Članovi, radnici ili 
vjerovnici imaju mogućnost dati 
primjedbe na te nacrte uvjeta.

Amandman 100

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje sastavlja izvješće u kojem 
se objašnjavaju i opravdavaju pravni i 

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje sastavlja izvješće za 
članove i radnike u kojem se objašnjavaju 
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gospodarski aspekti prekograničnog 
preoblikovanja.

i opravdavaju pravni i gospodarski aspekti 
prekograničnog preoblikovanja te 
pojašnjavaju posljedice prekograničnog 
preoblikovanja za radnike.

Amandman 101

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d – točka 2. – podtočka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-a) razlozi za prekogranično 
preoblikovanje;

Amandman 102

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja za radne odnose i 
suodlučivanje radnika, kao i mjere koje 
treba poduzeti kako bi ih se zaštitilo;

Amandman 103

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e – stavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(cb) sve važne promjene uvjeta 
zaposlenja, utvrđene zakonom, 
kolektivnim ugovorima i 
transnacionalnim ugovorima društva, te 
lokacije mjesta poslovanja društva;
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Amandman 104

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e – stavak 2. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(cc) informacije o postupcima kojima 
se mogu primjenjivati mehanizmi za prava 
radnika na obavješćivanje, savjetovanje i 
sudjelovanje u nastalim preoblikovanim 
društvima u skladu s ovom Direktivom.

Amandman 105

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e – stavak 2. – točka cd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(cd) odnose li se faktori utvrđeni u 
točkama od (a) do (g) i na društva kćeri 
tog društva.

Amandman 106

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Prije nego što upravno ili 
upravljačko tijelo društva donese odluku o 
izvješću iz stavka 1. ovog članka, 
predstavnici radnika društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje ili, ako 
nema predstavnika, sami zaposlenici 
obavještavaju se o predloženom 
preoblikovanju te se s njima provodi 
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savjetovanje u skladu s člankom 4. 
Direktive 2002/14/EZ.Prema potrebi bi u 
skladu s tim trebalo obavijestiti i tijelo 
osnovano radi transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
2001/86/EZ te se s njime savjetovati.

Amandman 107

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u 
elektroničkom obliku, članovima društva 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 86.i. 
Nadalje, izvješće mora biti na sličan način 
dostupno predstavnicima radnika društva 
koje provodi prekogranično preoblikovanje 
ili, ako takvi predstavnici ne postoje, 
samim radnicima.

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 86.i. 
biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, članovima društva i 
predstavnicima radnika društva koje 
provodi prekogranično preoblikovanje ili, 
ako takvi predstavnici ne postoje, samim 
radnicima te, ako je primjenjivo, tijelu 
osnovanom radi transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
2001/86/EZ.

Amandman 108

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Međutim, izvješće nije nužno ako 
su svi članovi društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje pristali na 
odricanje od tog zahtjeva.

4. Međutim, izvješće nije nužno ako 
su svi članovi društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i svi 
predstavnici radnika ili, ako nema takvih 
predstavnika, sami radnici i, ako je 
primjenjivo, tijelo osnovano radi 
transnacionalnog obavješćivanja i 
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savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili Direktivom 2009/86/EZ, 
pristali na odricanje od tog zahtjeva.

Amandman 109

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4a. Ako upravno ili upravljačko tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje pravodobno zaprimi 
mišljenje predstavnika radnika ili, ako ne 
postoje takvi predstavnici, mišljenje samih 
radnika, u skladu s odredbama 
nacionalnog prava, ili, ako je primjenjivo, 
mišljenje tijela osnovanog radi 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili Direktivom 2001/86/EZ, o 
tome se obavješćuju članovi, a mišljenje 
se prilaže tom izvješću.

Amandman 110

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4b. Upravno ili upravljačko tijelo 
društva koje namjerava provesti 
prekogranično preoblikovanje daje 
obrazloženi odgovor na mišljenje 
predstavnika radnika i, ako je primjenjivo, 
tijela osnovanog radi prekograničnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
2001/86/EZ prije datuma održavanja 
glavne skupštine iz članka 86.i.
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Amandman 111

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4c. Nacionalna predstavnička tijela 
radnika, sindikati zastupljeni u društvu i 
ako je primjenjivo, tijelo osnovano radi 
prekograničnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili Direktivom 2001/86/EZ 
imaju sredstva i resurse potrebne za 
ostvarivanje prava koja proizlaze iz ove 
Direktive za provedbu analize izvješća. U 
tu se svrhu primjenjuje mutatis mutandis 
stavak 6. Priloga I. Direktivi 2009/38/EZ.

Amandman 112

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e – stavak 4.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4d. Stavcima od 1. do 4. ovog članka 
ne dovode se u pitanje primjenjiva prava 
na obavješćivanje i savjetovanje i postupci 
utvrđeni na nacionalnoj razini nakon 
prenošenja Direktive 2002/14/EZ i 
Direktive 2009/38/EZ.

Amandman 113

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.f
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.f Briše se.
Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
radnicima
1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje sastavlja izvješće u kojem 
se objašnjavaju posljedice prekograničnog 
preoblikovanja za radnike.
2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:
(a) posljedice prekograničnog 
oblikovanja na buduće poslovanje društva 
i na strateški plan uprave;
(b) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja na zaštitu radnih odnosa;
(c) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja i lokaciji mjesta poslovanja 
društva;
(d) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (b) i (c) na društva kćeri 
dotičnog društva.
3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u 
elektroničkom obliku, predstavnicima 
radnika društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samim 
radnicima društva najkasnije dva mjeseca 
prije datuma održavanja glavne skupštine 
iz članka 86.i. Nadalje, izvješće mora biti 
na sličan način dostupno članovima 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje.
4. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje pravodobno primi 
mišljenje predstavnika radnika ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika, kako je predviđeno nacionalnim 
pravom, radnici se obavješćuju o tome, a 
mišljenje se prilaže tom izvješću.
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5. Međutim, ako društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i njegova 
društva kćeri, ako postoje, nemaju 
radnike osim onih koji čine dio 
upravljačkog ili upravnog tijela, izvješće 
iz stavka 1. nije potrebno.
6. Stavcima od 1. do 6. ne dovode se 
u pitanje primjenjiva prava na 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđena na 
nacionalnoj razini nakon prenošenja 
direktiva 2002/14/EZ ili 2009/38/EZ.

Amandman 114

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ispitivanje neovisnog stručnjaka Ocjena nadležnog tijela

Amandman 115

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da društvo koje 
provodi prekogranično preoblikovanje 
najmanje dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 86.i 
podnosi zahtjev nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1. radi imenovanja stručnjaka za 
ispitivanje i ocjenjivanje nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje i izvješća iz 
članaka 86.e i 86.f, u skladu s odredbom 
utvrđenom u stavku 6. ovog članka.

Države članice osiguravaju da društvo koje 
provodi prekogranično preoblikovanje 
najmanje dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 86.i 
podnosi zahtjev nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1. za ocjenjivanje nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje i izvješća iz 
članka 86.e.
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Amandman 116

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Zahtjevu za imenovanje stručnjaka 
potrebno je priložiti sljedeće:

Zahtjevu za ocjenu nadležnog tijela 
potrebno je priložiti sljedeće:

Amandman 117

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) izvješća iz članaka 86.e i 86.f. (b) izvješća iz članka 86.e;

Amandman 118

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 1. – podstavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ba) ako su podnesene, primjedbe 
članova, radnika i vjerovnika na nacrt 
uvjeta i izvješće iz članaka 86.d i 86.e.;

Amandman 119

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 1. – podstavak 2. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(bb) ako je došlo do odricanja od 



RR\1173572HR.docx 85/383 PE625.524v02-00

HR

zahtjeva za izvješće iz članka 86.e, razloge 
za prekogranično preoblikovanje.

Amandman 120

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Nadležno tijelo imenuje neovisnog 
stručnjaka u roku od pet radnih dana od 
zahtjeva navedenog u stavku 1. i primitka 
nacrta uvjeta i izvješća. Stručnjak je 
neovisan u odnosu na društvo koje 
provodi prekogranično preoblikovanje i 
može biti fizička ili pravna osoba, ovisno o 
pravu polazišne države članice. Pri 
ocjenjivanju neovisnosti stručnjaka 
države članice uzimaju u obzir okvir 
utvrđen člancima 22. i 22.b 
Direktive 2006/43/EZ.

2. Nadležno tijelo počinje raditi na 
zahtjevu navedenom u stavku 1. u roku od 
deset radnih dana od primitka dokumenata 
i informacija iz stavka 1. točaka od (a) do 
(d). Ako se nadležno tijelo obrati 
neovisnom stručnjaku, taj se stručnjak 
imenuje u roku od jednog mjeseca na 
temelju liste prethodno odabranih 
stručnjaka. Države članice osiguravaju da 
je stručnjak ili pravna osoba u čije ime 
stručnjak radi neovisan i da ne obavlja 
niti je u razdoblju od pet godina prije 
svojeg imenovanja obavljao posao, u bilo 
kojem svojstvu, za trgovačko društvo koje 
podnosi zahtjev za pretvaranje ili obrnuto.

Amandman 121

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Stručnjak sastavlja pisano izvješće 
u kojem je navedeno najmanje sljedeće:

3. Nakon savjetovanja, prema 
potrebi, s trećim stranama koje imaju 
opravdan interes za preoblikovanje 
društva, u prvom redu s poreznim tijelima 
i tijelima nadležnima za socijalna i radna 
prava, nadležno tijelo sastavlja pisano 
izvješće u kojem je navedeno najmanje 
sljedeće:
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Amandman 122

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) detaljna ocjena točnosti izvješća i 
informacija koje je dostavilo društvo koje 
provodi prekogranično preoblikovanje;

(a) detaljna ocjena formalne i 
materijalne točnosti nacrta uvjeta, 
izvješća i informacija koje je dostavilo 
društvo koje provodi prekogranično 
preoblikovanje;

Amandman 123

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) opis svih činjeničnih elemenata 
potrebnih kako bi nadležno tijelo određeno 
u skladu s člankom 86.m stavkom 1. 
detaljno procijenilo predstavlja li 
prekogranično preoblikovanje umjetnu 
konstrukciju u skladu s člankom 86.n, 
uključujući barem sljedeće: značajke 
uspostavljanja u odredišnoj državi članici, 
uključujući namjeru, sektor, ulaganje, 
neto promet i dobit ili gubitak, broj 
radnika, sastav bilance, poreznu 
rezidentnost, imovinu i njezinu lokaciju, 
uobičajeno mjesto rada radnika i 
posebnih skupina radnika, mjesto na 
kojem dospijevaju socijalni doprinosi i 
komercijalne rizike koje preuzima 
preoblikovano društvo u odredišnoj državi 
članici i polazišnoj državi članici.

(b) opis svih činjeničnih elemenata 
potrebnih kako bi se detaljno procijenilo 
predstavlja li prekogranično preoblikovanje 
umjetnu konstrukciju u skladu s 
člankom 86.n, uključujući barem sljedeće:

(i) značajke nastana u odredišnoj 
državi članici, uključujući namjeru, 
sektor, ulaganje, neto promet i dobit ili 
gubitak, informacije o upravljačkom tijelu 
i, prema potrebi, zaposlenima, opremi, 
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objektima i imovini,
(ii) sastav bilance, poreznu 
rezidentnost, imovinu i njezinu lokaciju te 
poslovne rizike koje preuzima društvo koje 
provodi preoblikovanje u odredišnoj 
državi članici i polazišnoj državi članici,
(iii) broj zaposlenih, uobičajeno mjesto 
rada radnika i posebnih skupina radnika, 
uključujući, prema potrebi, broj upućenih 
radnika, poslanih radnika ili radnika 
istodobno zaposlenih u različitim 
državama članicama u godini prije 
preoblikovanja u smislu Uredbe (EZ) 
br. 883/2004 i Direktive 96/71/EZ te 
njihove odredišne zemlje, mjesta  na 
kojima dospijevaju socijalni doprinosi te 
utjecaj na strukovne mirovine radnika.

Amandman 124

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Države članice osiguravaju da 
neovisni stručnjak ima pravo od društva 
koje provodi prekogranično preoblikovanje 
ishoditi sve relevantne informacije i 
dokumente i provesti sve potrebne istrage 
kako bi provjerio sve elemente nacrta 
uvjeta ili izvješća uprave. Stručnjak isto 
tako ima pravo primati primjedbe i 
mišljenja predstavnika radnika društva ili, 
ako takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika te vjerovnika i članova društva.

4. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo ima pravo od društva koje 
provodi prekogranično preoblikovanje 
ishoditi sve relevantne informacije i 
dokumente, uključujući primjedbe na 
nacrt uvjeta predane u skladu s člankom 
86.d stavkom 2. i da provodi sve potrebne 
istrage kako bi provjerio sve elemente 
nacrta uvjeta ili izvješća upravnog ili 
upravljačkog tijela. Nadležno tijelo isto 
tako može, prema potrebi, postavljati 
pitanja nadležnom tijelu odredišne države 
članice te ima pravo primati daljnje 
primjedbe i mišljenja predstavnika radnika 
društva ili, ako takvi predstavnici ne 
postoje, samih radnika, prema potrebi, od 
tijela osnovanog radi transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili Direktivom 
2001/86/EZ te vjerovnika i članova 
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društva. Ona se prilažu izvješću kao 
prilog.

Amandman 125

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Države članice osiguravaju da se 
informacije koje dostavlja neovisni 
stručnjak mogu upotrebljavati samo u 
svrhu izrade njegova izvješća i da 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne, neće biti otkrivene. Ako je 
to prikladno, stručnjak može dostaviti 
zaseban dokument koji sadržava takve 
povjerljive informacije nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1.; taj zaseban dokument 
dostupan je samo društvu koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i ne smije 
se otkrivati drugim osobama.

5. Države članice osiguravaju da se 
informacije i primjedbe koje dostavlja 
neovisni stručnjak mogu upotrebljavati 
samo u svrhu izrade njegova izvješća i da 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne, neće biti otkrivene u skladu 
s pravom Unije i nacionalnim pravom. Ako 
je to prikladno, nadležno tijelo može 
sastaviti zaseban dokument koji sadržava 
takve povjerljive informacije, a taj zaseban 
dokument dostupan je samo društvu i 
predstavnicima radnika ako je tako 
predviđeno pravom Unije ili nacionalnim 
pravo i u skladu s praksom u Uniji ili 
nacionalnom praksom.

Amandman 126

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Države članice od odredbi ovog 
članka izuzimaju „mikropoduzeća” i 
„mala poduzeća”, kako su definirana u 
Preporuci Komisije 2003/361/EZ (**).

Briše se.

Amandman 127

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6a. Društvo nema pravo na dovršenje 
prekograničnog preoblikovanja u 
slučajevima kada se protiv njega vodi 
sudski postupak zbog kršenja socijalnog, 
poreznog, okolišnog i radnog prava ili 
kršenja temeljnih i ljudskih prava ako 
postoji rizik da se konačna šteta neće 
pokriti s obzirom na mjere Unije za 
suradnju u građanskom pravosuđu i 
društvo nije osiguralo financijsko jamstvo 
kojim bi se pokrio taj rizik.

Amandman 128

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6b. Države članice utvrđuju pravila 
kojima se uređuje barem  
građanskopravna odgovornost neovisnih 
stručnjaka odgovornih za sastavljanje 
izvješća iz ovog članka, među ostalim i u 
pogledu neprimjerenog postupanja tih 
stručnjaka pri izvršavanju njihovih 
dužnosti.

Amandman 129

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.ga (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.ga
Građanskopravna odgovornost članova 
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upravnih ili upravljačkih tijela društva 
koje se preoblikuje
Države članice utvrđuju pravila kojima se 
uređuje barem  građanskopravna 
odgovornost članova upravnih ili 
upravljačkih tijela društva u vezi s 
neprimjerenim postupanjem članova tih 
tijela prilikom pripreme i provedbe 
preoblikovanja u odnosu prema 
dioničarima društva koje se preoblikuje.

Amandman 130

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.h – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) prema potrebi izvješće neovisnog 
stručnjaka iz članka 86.g;

(b) zahtjev za ocjenu nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje i izvješća iz 
članka 86.g stavka 1. te prema potrebi 
izvješće koje sastavlja nadležno tijelo u 
skladu s člankom 86.g stavkom 3., no bez 
otkrivanja povjerljivih informacija u 
skladu s nacionalnim pravom i pravom 
Unije;

Amandman 131

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.h – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) obavijest kojom se članovi, 
vjerovnici i radnici društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje obavješćuju 
o tome da prije datuma održavanja glavne 
skupštine mogu podnijeti primjedbe o 
dokumentima iz točaka (a) i (b) 
prvog podstavka društvu i nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 

(c) obavijest kojom se članovi, 
vjerovnici i predstavnici radnika društva 
ili, ako nema takvih predstavnika, sami 
radnici društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje obavješćuju o tome da prije 
datuma održavanja glavne skupštine mogu 
podnijeti primjedbe na dokumente iz 
točaka (a) i (b) prvog podstavka društvu i 
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stavkom 1. nadležnom tijelu određenom u skladu s 
člankom 86.m stavkom 1.

Amandman 132

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.h – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) pojedinosti o web-mjestu na kojem 
se mogu besplatno i internetom dobiti nacrt 
uvjeta za prekogranično preoblikovanje, 
obavijest i izvješće stručnjaka iz stavka 1. 
te potpune informacije o aranžmanima iz 
točke (c) ovog stavka.

(d) pojedinosti o web-mjestu na kojem 
se mogu besplatno i internetom dobiti nacrt 
uvjeta za prekogranično preoblikovanje, 
obavijest i izvješće nadležnog tijela iz 
stavka 1. te potpune informacije o 
aranžmanima iz točke (c) ovog stavka.

Amandman 133

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.h – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) informacije o krajnjim stvarnim 
vlasnicima društva prije i nakon 
prekograničnog preoblikovanja

Amandman 134

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.h – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru, države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom.

Međutim, ako je to opravdano zbog 
prevladavajućeg razloga od javnog 
interesa da bi se spriječile prijevare u vezi 
s identitetom osobe koja zastupa društvo 
koje provodi prekogranično 
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preoblikovanje, države članice mogu 
tražiti osobno pojavljivanje pred bilo kojim 
nadležnim tijelom ili pred bilo kojom 
osobom ili uredom koji su povezani s 
objavljivanjem na internetu ili koji 
objavljuju ili pomažu u objavljivanju na 
internetu.

Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za objavljivanje na internetu dokumenata 
i podataka iz stavaka 1. i 3. ovog članka. 
Članak 13.b a (novi) i članak 13.f stavci 3. 
i 4. primjenjuju se na odgovarajući način.

Amandman 135

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.h – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Osim objavljivanja podataka iz 
stavaka 1., 2. i 3. države članice mogu 
zatražiti objavu nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje ili 
informacija iz stavka 3. u nacionalnom 
službenom listu. U tom slučaju države 
članice osiguravaju da registar prenosi 
relevantne informacije nacionalnom 
službenom listu.

5. Osim objavljivanja podataka iz 
stavaka 1., 2. i 3. države članice mogu 
zatražiti objavu nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje ili 
informacija iz stavka 3. u nacionalnom 
službenom listu. U tom slučaju države 
članice, u skladu s načelom jednokratne 
dostave informacija u Uniji, osiguravaju 
da registar prenosi relevantne informacije 
nacionalnom službenom listu.

Amandman 136

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.i – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 86.e, 86.f i 86.g, ako je 
primjenjivo, glavna skupština društva koje 
provodi preoblikovanje donosi rezoluciju 

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 86.e i 86.f i članka 86.g stavka 
3., ako je primjenjivo, glavna skupština 
društva koje provodi preoblikovanje donosi 
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kojom odlučuje o odobrenju nacrta uvjeta 
za prekogranično preoblikovanje. Društvo 
obavješćuje nadležno tijelo određeno u 
skladu s člankom 86.m stavkom 1. o odluci 
glavne skupštine.

rezoluciju kojom odlučuje o odobrenju 
nacrta uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje. Prije donošenja odluke 
poštuju se sva prethodna važeća prava na 
obavješćivanje i savjetovanje kako bi se u 
obzir uzelo mišljenje predstavnika radnika 
u skladu s Direktivom 2002/14/EZ i, 
prema potrebi, Direktivom 2009/38/EZ i 
Direktivom 2001/86/EZ. Društvo 
obavješćuje nadležno tijelo određeno u 
skladu s člankom 86.m stavkom 1. o odluci 
glavne skupštine.

Amandman 137

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.i – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice osiguravaju da je za 
odobrenje svih izmjena nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje potrebna 
najmanje dvotrećinska većina i najviše 
90 % glasova povezanih sa zastupljenim 
dionicama ili zastupljenim upisanim 
temeljnim kapitalom. U svakom slučaju, 
prag za glasovanje ne smije biti veći od 
onog utvrđenog nacionalnim pravom za 
odobrenje prekograničnih spajanja.

3. Države članice osiguravaju da je za 
odobrenje ili izmjene nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje potrebna 
najmanje dvotrećinska većina i najviše 
90 % glasova povezanih sa zastupljenim 
dionicama ili zastupljenim upisanim 
temeljnim kapitalom. U svakom slučaju, 
prag za glasovanje ne smije biti veći od 
onog utvrđenog nacionalnim pravom za 
odobrenje prekograničnih spajanja.

Amandman 138

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.i – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Glavna skupština odlučuje i o tome 
iziskuje li prekogranično preoblikovanje 
izmjene osnivačkih akata društva koje 
provodi preoblikovanje.

4. Po potrebi glavna skupština 
odlučuje i o izmjenama osnivačkih akata 
društva koje provodi preoblikovanje.
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Amandman 139

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.i – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da 
sljedeći članovi društva koje provodi 
preoblikovanje imaju pravo raspolagati 
svojim dionicama pod uvjetima utvrđenima 
u stavcima od 2. do 6.:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman 140

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.j – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) članovi koji posjeduju dionice s 
glasačkim pravima i koji nisu glasovali za 
odobrenje nacrta uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje;

(a) članovi koji posjeduju dionice s 
glasačkim pravima i koji su glasovali 
protiv odobrenja nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje ili nisu 
sudjelovali na glavnoj skupštini, nego su 
svoju namjeru da glasuju protiv izrazili 
prije sastanka te su izrazili namjeru da 
iskoriste pravo istupanja;

Amandman 141

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.j – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) članovi koji posjeduju dionice bez 
glasačkih prava.

(b) članovi koji posjeduju dionice bez 
glasačkih prava i koji su, na glavnoj 
skupštini, izrazili svoju namjeru da 
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iskoriste pravo izlaska.

Amandman 142

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.j – stavak 3. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

 Države članice osiguravaju da društvo 
koje provodi prekogranično preoblikovanje 
u nacrtu uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje, kako je utvrđeno u 
članku 86.d stavku 1. točki (i), članovima 
iz stavka 1. ovog članka, koji žele 
iskoristiti svoje pravo na raspolaganje 
svojim dionicama, ponudi prikladnu 
odštetu. Države članice utvrđuju i 
razdoblje za prihvat ponude, koje ni u 
kojem slučaju ne smije premašivati 
mjesec dana nakon održavanja glavne 
skupštine iz članka 86.i. Nadalje, države 
članice osiguravaju da društvo može 
prihvatiti ponudu dostavljenu 
elektroničkim putem na adresu koju je 
društvo dostavilo u tu svrhu.

Države članice osiguravaju da društvo koje 
provodi prekogranično preoblikovanje u 
nacrtu uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje, kako je utvrđeno u 
članku 86.d stavku 1. točki (i), članovima 
iz stavka 1. ovog članka, koji žele 
iskoristiti svoje pravo na raspolaganje 
svojim dionicama, ponudi prikladnu 
odštetu. Ne dovodeći u pitanje stvarnu 
primjenu prava istupanja, članovi svoju 
namjeru da iskoriste to pravo najavljuju 
prije glavne skupštine. Države članice 
utvrđuju i razdoblje za prihvat ponude, 
koje ni u kojem slučaju ne smije 
premašivati mjesec dana nakon održavanja 
glavne skupštine iz članka 86.i. 
Nacionalno pravo kojim se uređuje forma 
i valjanost ugovora o prodaji i prijenosu 
dionica u trgovačkim društvima ostaje 
nepromijenjeno.

Amandman 143

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.j – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Države članice osiguravaju da svi 
članovi koji su prihvatili ponudu novčane 
odštete iz stavka 3., ali koji smatraju da 
iznos odštete nije primjereno utvrđen, 
imaju pravo zatražiti ponovni izračun 
ponuđene novčane odštete pred 
nacionalnom sudom u roku od mjesec dana 

5. Države članice osiguravaju da svi 
članovi koji su prihvatili ponudu novčane 
odštete iz stavka 3., ali koji smatraju da 
iznos odštete nije primjereno utvrđen, 
imaju pravo zatražiti ponovni izračun 
ponuđene novčane odštete pred 
nacionalnom sudom u roku od 20 dana od 
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od prihvata ponude. prihvata ponude.

Amandman 144

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.j – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Države članice osiguravaju da su 
prava iz stavaka od 1. do 5. uređena 
pravom polazišne države članice i da su 
nadležni sudovi te države članice. Svi 
članovi koji su prihvatili ponudu novčane 
odštete za preuzimanje njihovih dionica 
imaju pravo na pokretanje ili sudjelovanje 
u svojstvu stranke u postupcima iz 
stavka 5.

6. Države članice osiguravaju da su 
prava iz stavaka od 1. do 4. uređena 
pravom polazišne države članice i da su 
nadležni sudovi te države članice. Svi 
članovi koji su prihvatili ponudu novčane 
odštete za preuzimanje njihovih dionica 
imaju pravo na pokretanje ili sudjelovanje 
u svojstvu stranke u postupcima iz 
stavka 4.

Amandman 145

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.k – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da se 
vjerovnici koji nisu zadovoljni zaštitom 
svojih interesa predviđenom nacrtom 
uvjeta za prekogranično preoblikovanje, 
kako je predviđeno člankom 86.d 
točkom (f), mogu obratiti prikladnom 
upravnom ili sudskom tijelu u svrhu 
dobivanja primjerene zaštite u roku od 
mjesec dana od objave iz članka 86.h.

2. Države članice osiguravaju da se 
vjerovnici čija prava potječu iz razdoblja 
prije nacrta uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje i koji nisu zadovoljni 
zaštitom svojih interesa predviđenom 
nacrtom uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje, kako je predviđeno 
člankom 86.d točkom (f), i koji su svoje 
prigovore uputili prije prekograničnog 
preoblikovanja, mogu obratiti prikladnom 
upravnom ili sudskom tijelu u svrhu 
dobivanja primjerene zaštite u roku od 
mjesec dana od objave iz članka 86.h.
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Amandman 146

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.k – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) ako društvo zajedno s nacrtom 
uvjeta za preoblikovanje objavi izvješće 
stručnjaka, koji je zaključio da nije 
vjerojatno da će prava vjerovnika biti 
neopravdano ugrožena. Neovisnog 
stručnjaka treba imenovati ili odobriti 
nadležno tijelo, a mora ispunjavati 
zahtjeve utvrđene u članku 86.g stavku 2.;

(a) ako društvo zajedno s nacrtom 
uvjeta za preoblikovanje objavi izvješće 
stručnjaka, koji je zaključio da nije 
vjerojatno da će prava vjerovnika biti 
neopravdano ugrožena. Nadležno tijelo 
savjetuje se s neovisnim stručnjakom u 
okviru svoje ocjene iz članka 86.g;

Amandman 147

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.k – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) ako je vjerovnicima ponuđeno 
pravo na naplatu, od jamca treće strane ili 
društva nastalog prekograničnim 
preoblikovanjem, iznosa barem 
jednakovrijednog njihovu izvornom 
potraživanju koji se može potraživati u 
istoj jurisdikciji kao i izvorno potraživanje 
te koji je kreditne kvalitete barem 
razmjerne s izvornim potraživanjem 
vjerovnika neposredno nakon zaključenja 
preoblikovanja.

(b) ako je vjerovnicima ponuđeno 
pravo na naplatu, od jamca treće strane ili 
društva nastalog prekograničnim 
preoblikovanjem, iznosa barem stvarne 
vrijednosti njihova izvornog potraživanja 
koji se može potraživati u istoj jurisdikciji 
kao i izvorno potraživanje te koji je 
kreditne kvalitete barem razmjerne s 
izvornim potraživanjem vjerovnika.

Amandman 148

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l – naslov
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Sudjelovanje radnika Obavješćivanje radnika, savjetovanje s 
radnicima i sudjelovanje radnika

Amandman 149

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 30.a – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

-1. Kad upravno ili upravljačko tijelo 
društva izrađuje plan za provedbu 
preoblikovanja, ona u što kraćem roku 
nakon objavljivanja nacrta uvjeta za 
preoblikovanje poduzimaju potrebne 
korake, uključujući pribavljanje 
informacija o identitetu uključenih 
društava, društava kćeri ili pogona te 
broju njihovih radnika kako bi, po 
potrebi, započela pregovore s 
predstavnicima radnika tih društava o 
mehanizmima za sudjelovanje radnika u 
društvu ili društvima nastalim kao rezultat 
preoblikovanja.

Amandman 150

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) ne predviđa barem ista razina 
sudjelovanja radnika koja se primjenjuje u 
društvu prije preoblikovanja, što se mjeri 
udjelom predstavnika radnika među 
članovima upravnog ili nadzornog tijela ili 
njihovih odbora ili uprave odgovornih za 
dobit društva, uz uvjet da su radnici 

(a) ne predviđa barem ista razina i 
elementi sudjelovanja radnika koji se 
primjenjuju u društvu prije preoblikovanja, 
što se mjeri udjelom predstavnika radnika 
među članovima upravnog ili nadzornog 
tijela ili njihovih odbora ili uprave 
odgovornih za dobit društva, uz uvjet da su 
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predstavljeni u tim tijelima; ili radnici predstavljeni u tim tijelima; ili

Amandman 151

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. U slučajevima iz stavka 2. ovog 
članka sudjelovanje radnika u društvu 
nastalom preoblikovanjem i njihovo 
uključivanje u definiranje takvih prava 
uređuju države članice mutatis mutandis i 
podložno stavcima od 4. do 7. ovog članka 
te u skladu s načelima i postupcima 
utvrđenima u članku 12. stavcima 2., 3. i 4. 
Uredbe (EZ) br. 2157/2001 i sljedećim 
odredbama Direktive 2001/86/EZ:

3. Obavješćivanje radnika, 
savjetovanje s njima i njihovo 
sudjelovanje u društvu nastalom 
prekograničnim preoblikovanjem društva 
i njihovo uključivanje u definiranje takvih 
prava te u slučajevima iz stavka 2. ovog 
članka sudjelovanje radnika u društvu 
nastalom preoblikovanjem i njihovo 
uključivanje u definiranje takvih prava 
predmet je sporazuma između radnika i 
uprave preoblikovanog društva te ga 
uređuju države članice mutatis mutandis i 
podložno stavcima od 4. do 7. ovog članka 
te u skladu s načelima i postupcima 
utvrđenima u članku 12. stavcima 2., 3. i 4. 
Uredbe (EZ) br. 2157/2001 i sljedećim 
odredbama Direktive 2001/86/EZ:

Amandman 152

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l– stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) članku 4. stavku 1., članku 4. 
stavku 2. točkama (a), (g) i (h), članku 4. 
stavku 3. i članku 4. stavku 4.;

(b) članku 4. stavku 1., članku 4. 
stavku 2. točkama (a), (b), (c), (d), (e), (g) i 
(h), članku 4. stavku 3. i članku 4. stavku 
4.;

Amandman 153

Prijedlog direktive
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Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l– stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) članku 7. stavku 1. prvom 
podstavku;

(e) članku 7. stavku 1.;

Amandman 154

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l – stavak 3. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(g) dijelu 3. točki (a) Priloga. (g) Prilogu, uz iznimku točaka (a) i (b) 
dijela 3., umjesto kojih se primjenjuje 
minimalno sljedeće:
radnici društva, njegovih društava kćeri i 
pogona i/ili predstavničko tijelo imaju 
pravo izabrati i imenovati određeni broj 
članova upravnog ili nadzornog tijela 
preoblikovanog društva koji iznosi dva 
predstavnika u društvima s najmanje 50 
radnika, jednu trećinu u društvima u 
kojima je zaposleno od 250 do 1000 
radnika i jednak broj članova u društvima 
s više od 1000 radnika.

Amandman 155

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l– stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3a. Razina sudjelovanja radnika 
dogovorena u skladu sa stavkom 3. ne 
smije biti niža od razine koja se u društvu 
primjenjivala prije preoblikovanja ili niža 
od one razine koja bi se primjenjivala u 
odredišnoj državi članici. Ta se razina 
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mjeri u skladu sa stavkom 2.

Amandman 156

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l– stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavka 3. države članice:

4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavka 3. ovog članka, države članice 
osiguravaju da se pravila o sudjelovanju 
radnika koja su se primjenjivala prije 
prekograničnog preoblikovanja nastave 
primjenjivati do datuma primjene svih 
naknadno dogovorenih pravila ili, u 
slučaju nepostojanja dogovorenih pravila, 
do primjene zadanih pravila u skladu s 
Prilogom Direktivi 2001/86/EZ.

(a) daju posebnom pregovaračkom 
tijelu pravo da većinom od dvije trećine 
glasova članova koji predstavljaju 
najmanje dvije trećine radnika, odluči ne 
započeti s pregovorima ili okončati već 
započete pregovore i da se pozove na 
pravila o sudjelovanju koja su na snazi u 
odredišnoj državi članici;
(b) mogu, u slučaju kada se nakon 
prethodnih pregovora primjenjuju 
uobičajena pravila sudjelovanja i 
neovisno o takvim pravilima, odlučiti 
ograničiti udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu društva nastalog 
preoblikovanjem. Međutim, ako su u 
društvu koje provodi preoblikovanje 
predstavnici radnika činili najmanje 
jednu trećinu upravnog ili nadzornog 
odbora, ograničenje ne može rezultirati 
time da udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu bude manji od jedne 
trećine;
(c) osiguravaju da se pravila o 
sudjelovanju radnika koja su se 
primjenjivala prije prekograničnog 
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preoblikovanja nastave primjenjivati do 
datuma primjene bilo kojeg naknadno 
utvrđenog pravila ili, u slučaju 
nepostojanja dogovorenih pravila, do 
primjene zadanih pravila u skladu s 
dijelom 3. točkom (a) Priloga.

Amandman 157

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l– stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Povećanje prava sudjelovanja 
radnika društva nastalog preoblikovanjem 
zaposlenih u drugim državama članicama 
iz stavka 2. točke (b) ne obvezuje države 
članice koje se na to odluče da te radnike 
uzmu u obzir pri izračunu minimalnog 
broja radnika potrebnog da se dobije 
pravo sudjelovanja na temelju 
nacionalnog prava.

Briše se.

Amandman 158

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Ako društvo nastalo 
preoblikovanjem posluje u skladu sa 
sustavom sudjelovanja radnika, dužno je 
poduzeti mjere kako bi se osigurala zaštita 
prava radnika na sudjelovanje u slučaju 
naknadnih prekograničnih ili nacionalnih 
spajanja, podjela ili preoblikovanja u 
razdoblju od tri godine nakon što je 
prekogranično preoblikovanje počelo 
proizvoditi učinke primjenom pravila 
utvrđenih u stavcima od 1. do 6. mutatis 

7. Ako društvo nastalo 
preoblikovanjem posluje u skladu sa 
sustavom sudjelovanja radnika, dužno je 
poduzeti mjere kako bi se osigurala zaštita 
prava radnika na sudjelovanje i u slučaju 
naknadnih prekograničnih ili nacionalnih 
spajanja, podjela ili preoblikovanja u 
razdoblju od šest godina nakon što je 
prekogranično preoblikovanje počelo 
proizvoditi učinke primjenom pravila 
utvrđenih u stavcima od 1. do 3. mutatis 
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mutandis. mutandis.

Amandman 159

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7a. U skladu s člankom 6. Direktive 
2002/14/EZ države članice osiguravaju da 
predstavnici radnika tijekom obnašanja 
svojih funkcija dobivaju odgovarajuću 
zaštitu i jamstva kako bi im se omogućilo 
da dužnosti koje su im dodijeljene 
izvršavaju na odgovarajući način.

Amandman 160

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l– stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

8a. Ako se, nakon primjene stavka 3. u 
slučaju iz stavka 2. u razdoblju od šest 
godina nakon prekograničnog 
preoblikovanja premaši važeći prag za 
sudjelovanje radnika utvrđen pravom 
polazišne države članice, pokreću se novi 
pregovori u skladu sa stavcima od 3. do 8. 
mutatis mutandis. U takvim se 
slučajevima pravilima za sudjelovanje 
radnika osiguravaju jednaka razina i 
elementi sudjelovanja radnika koji bi bili 
zakonski predviđeni da je društvo doseglo 
relevantni prag u polazišnoj državi 
članici.

Amandman 161

Prijedlog direktive
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Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.la
Kolektivni ugovori
Nakon preoblikovanja, društvo koje 
provodi prekogranično preoblikovanje i 
dalje poštuje uvjete dogovorene 
kolektivnim ugovorima pod jednakim 
uvjetima kao što su oni koji su se 
primjenjivali na društvo prije 
preoblikovanja u skladu s tim ugovorom 
do dana prestanka ili isteka kolektivnog 
ugovora odnosno stupanja na snagu ili 
primjene drugog kolektivnog ugovora, u 
skladu s člankom 3. stavkom 3. Direktive 
2001/23/EZ.

Amandman 162

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice određuju tijelo 
ovlašteno za ispitivanje zakonitosti 
prekograničnog preoblikovanja s obzirom 
na dio postupka uređen pravom polazišne 
države članice i za izdavanje potvrde koja 
prethodi preoblikovanju, a kojom se 
potvrđuju usklađenost sa svim relevantnim 
uvjetima i pravilno zaključenje svih 
postupaka i formalnosti u polazišnoj državi 
članici.

1. Države članice određuju sud, 
javnog bilježnika ili drugo tijelo ovlašteno 
za ispitivanje zakonitosti prekograničnog 
preoblikovanja s obzirom na dio postupka 
uređen pravom polazišne države članice i 
za izdavanje potvrde koja prethodi 
preoblikovanju, a kojom se potvrđuju 
usklađenost sa svim relevantnim uvjetima i 
pravilno zaključenje svih postupaka i 
formalnosti u polazišnoj državi članici.

Amandman 163

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) prema potrebi, izvješća iz 
članaka 86.e, 86.f i 86.g;

(b) prema potrebi, izvješće iz 
članaka 86.e i 86.g, uključujući mišljenje 
radnika i odgovor uprave iz članka 86. 
stavaka 4.a i 4.b;

Amandman 164

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom kojem je potrebno 
podnijeti relevantne informacije i 
dokumente.

Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za podnošenje zahtjeva internetom iz 
stavka 2. ovog članka i drugog podstavka 
članka 86.h stavka 4. Članak 13.f. stavci 
3. i 4. primjenjuju se na odgovarajući 
način.

Amandman 165

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. U pogledu usklađenosti s pravilima 
o sudjelovanju radnika, kako je utvrđeno 
člankom 86.l, polazišna država članica 
provjerava obuhvaća li nacrt uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje iz stavka 2. 
ovog članka podatke o postupcima kojima 
se određuju relevantni aranžmani i o 
dostupnim mogućnostima za takve 
aranžmane.

4. U pogledu usklađenosti s pravilima 
o sudjelovanju radnika, kako je utvrđeno 
člankom 86.l, polazišna država članica 
provjerava obuhvaća li nacrt uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje i izvješće iz 
stavka 2. ovog članka podatke o 
postupcima kojima se određuju relevantni 
aranžmani i o dostupnim mogućnostima za 
takve aranžmane.
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Amandman 166

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Nadležno tijelo u okviru ocjene 
zakonitosti iz stavka 1. ispituje sljedeće 
informacije:

5. Nadležno tijelo u okviru ocjene iz 
članka 86.g. ispituje sljedeće:

Amandman 167

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 5. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) predstavlja li prekogranično 
preoblikovanje umjetnu konstrukciju.

Amandman 168

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Države članice osiguravaju da se 
nadležna tijela određena u skladu sa 
stavkom 1. mogu savjetovati s ostalim 
relevantnim tijelima nadležnima u 
različitim područjima na koja se odnosi 
prekogranično preoblikovanje.

6. Države članice osiguravaju da 
nadležna tijela određena u skladu sa 
stavkom 1. uspostave odgovarajuće 
mehanizme koordinacije s drugim tijelima 
u toj državi članici koja djeluju u 
područjima politike na koje se ova 
Direktiva odnosi te se, prema potrebi, 
savjetuju s ostalim relevantnim tijelima 
nadležnima u različitim područjima na koja 
se odnosi prekogranično preoblikovanje.
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Amandman 169

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 7. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Države članice osiguravaju 
provedbu ocjene nadležnog tijela u roku od 
mjesec dana od primitka informacije o 
tome da je glavna skupština društva 
odobrila preoblikovanje. Procjena mora 
imati jedan od sljedećih ishoda:

7. Države članice osiguravaju 
provedbu ocjene nadležnog tijela u roku od 
tri mjeseca od primitka informacije o tome 
da je glavna skupština društva odobrila 
preoblikovanje. Procjena mora imati jedan 
od sljedećih ishoda:

Amandman 170

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 7. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) ako nadležno tijelo utvrdi da je 
prekogranično preoblikovanje obuhvaćeno 
nacionalnim odredbama o prenošenju ove 
Direktive, da je usklađeno sa svim 
relevantnim uvjetima i da su dovršene sve 
potrebne postupke i formalnosti, nadležno 
tijelo izdaje potvrdu koja prethodi 
preoblikovanju;

(a)  nadležno tijelo izdaje potvrdu koja 
prethodi preoblikovanju ako utvrdi da je 
prekogranično preoblikovanje obuhvaćeno 
nacionalnim odredbama o prenošenju ove 
Direktive, da su pritom ispunjeni svi 
relevantni uvjeti i da su dovršeni svi 
potrebni postupci i formalnosti;

Amandman 171

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 7. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) ako nadležno tijelo utvrdi da 
prekogranično preoblikovanje nije 
obuhvaćeno nacionalnim odredbama o 
prenošenju ove Direktive, nadležno tijelo 

(b) nadležno tijelo ne izdaje potvrdu 
koja prethodi preoblikovanju i 
obavješćuje društvo o razlozima za svoju 
odluku ako utvrdi da prekogranično 
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ne izdaje potvrdu koja prethodi 
preoblikovanju i obavješćuje društvo o 
razlozima za svoju odluku. Isto se 
primjenjuje na situacije u kojima nadležno 
tijelo utvrdi da prekogranično 
preoblikovanje ne ispunjava sve relevantne 
uvjete ili da nisu dovršeni svi potrebni 
postupci i formalnosti te da društvo nije 
poduzelo potrebne korake nakon što je 
pozvano da to učini;

preoblikovanje nije obuhvaćeno 
nacionalnim odredbama o prenošenju ove 
Direktive. Isto se primjenjuje na situacije u 
kojima nadležno tijelo utvrdi da 
prekogranično preoblikovanje ne ispunjava 
sve relevantne uvjete ili da nisu dovršeni 
svi potrebni postupci i formalnosti te da 
društvo nije poduzelo potrebne korake 
nakon što je pozvano da to učini;

Amandman 172

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 7. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) ako nadležno tijelo ima ozbiljne 
razloge smatrati da prekogranično 
preoblikovanje predstavlja umjetnu 
konstrukciju iz članka 86.c stavka 3., 
može donijeti odluku o provedbi detaljne 
procjene u skladu s člankom 86.n te mora 
obavijestiti društvo o tome da je donijelo 
odluku provesti takvu procjenu i o njezinu 
ishodu.

(c) nadležno tijelo ne izdaje potvrdu 
koja prethodi preoblikovanju i provodi 
detaljnu procjenu u skladu s 
člankom 86.n te obavještava društvo o 
svojoj odluci i ishodu procjene u jednom 
od sljedećih slučajeva:

i. ako nadležno tijelo ima ozbiljne razloge 
smatrati da prekogranično preoblikovanje 
predstavlja umjetnu konstrukciju
ii. društvo je predmet postupka 
preventivnog restrukturiranja koji je 
pokrenut zbog vjerojatnosti stečaja ili 
podliježe provjerama, inspekcijama ili 
istragama iz Poglavlja VI. Direktive 
2006/123/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća* ili iz Direktive 2014/67/EU 
Europskog parlamenta i Vijeća**;
iii. u pogledu društva je u posljednje tri 
godine sud donio osuđujuću presudu ili se 
protiv društva vode sudski postupci zbog 
kršenja socijalnog, poreznog i radnog 
prava te prava u području zaštite okoliša 
ili zbog kršenja temeljnih i ljudskih prava; 
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___________________
* Direktiva 2006/123/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. 
o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 
376, 27.12.2006., str. 36.).
** Direktiva 2014/67/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o 
provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju 
radnika u okviru pružanja usluga i 
izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o 
administrativnoj suradnji putem 
Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta 
(„Uredba IMI”) (SL L 159, 28.5.2014, 
str. 11.).

Amandman 173

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 7.m – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7a. Odluka nadležnog tijela polazišne 
države članice o izdavanju potvrde koja 
prethodi preoblikovanju ili odobrenje 
nadležnog tijela u odredišnoj državi 
članici ne smiju onemogućiti daljnje 
postupke ili odluke tijela država članica u 
pogledu drugih relevantnih pravnih 
područja.

Amandman 174

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.n – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice, 
kako bi ocijenilo predstavlja li 
prekogranično preoblikovanje umjetnu 

1. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice, 
kako bi ocijenilo predstavlja li 
prekogranično preoblikovanje umjetnu 
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konstrukciju u smislu članka 86.c stavka 
3., provodi detaljnu procjenu svih 
potrebnih činjenica i okolnosti i uzima u 
obzir barem značajke uspostavljanja u 
odredišnoj državi članici, uključujući 
namjeru, sektor, ulaganje, neto promet i 
dobit ili gubitak, broj radnika, sastav 
bilance, poreznu rezidentnost, imovinu i 
njezinu lokaciju, uobičajeno mjesto rada 
radnika i posebnih skupina radnika, 
mjesto na kojem dospijevaju socijalni 
doprinosi i komercijalne rizike koje 
preuzima preoblikovano društvo u 
odredišnoj državi članici i polazišnoj 
državi članici.

konstrukciju, provodi detaljnu procjenu 
svih potrebnih činjenica i okolnosti i uzima 
u obzir barem sljedeće:

(a) značajke uspostavljanja u 
odredišnoj državi članici, uključujući 
upravljačko tijelo, osoblje, sektor, 
ulaganje, neto promet i dobit ili gubitak, 
poreznu rezidentnost, prostorije, imovinu i 
njezinu lokaciju, sastav bilance i 
komercijalne rizike koje preuzima 
preoblikovano društvo u odredišnoj državi 
članici i polazišnoj državi članici; 
(b) broj radnika i uobičajeno mjesto 
rada radnika i posebnih skupina radnika 
koji rade u odredišnoj državi, broj radnika 
koji rade u drugoj državi grupiranih 
prema državi zaposlenja, broj radnika 
upućenih u godini prije preoblikovanja u 
smislu Uredbe (EZ) br. 883/2004 i 
Direktive 96/71/EZ, te broj radnika 
zaposlenih istodobno u više država članica 
u smislu Uredbe (EZ) br. 883/2004; 
(c) mjesta na kojima dospijevaju 
socijalni doprinosi; 
(d) ako je društvo odlučilo delegirati 
svoje upravljanje na direktore, dužnosnike 
ili pravne zastupnike angažirane od 
neovisne treće strane preko pružatelja 
usluga.

Amandman 175

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.n – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Nadležno tijelo po potrebi 
postavlja pitanja i dobiva informacije od 
nadležnog tijela odredišne države članice. 
Nadležno tijelo osigurava komunikaciju s 
drugim tijelima u državi članici koja su 
odgovorna za bilo koje od područja na 
koja se odnosi ova Direktiva.

Amandman 176

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.n – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da, ako 
nadležno tijelo iz stavka 1. odluči provesti 
detaljnu procjenu, može saslušati društvo i 
sve strane koje su podnijele primjedbe u 
skladu s člankom 86.h stavkom 1. u skladu 
s nacionalnim pravom. Nadležna tijela iz 
stavka 1. jednako tako mogu saslušati sve 
zainteresirane treće strane u skladu s 
nacionalnim pravom. Nadležno tijelo 
donosi konačnu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi preoblikovanju u 
roku od dva mjeseca od početka detaljne 
procjene.

2. Države članice osiguravaju da, ako 
nadležno tijelo iz stavka 1. odluči provesti 
detaljnu procjenu, može saslušati društvo i 
sve strane koje su podnijele primjedbe 
sukladno članku 86.h stavku 1. u skladu s 
nacionalnim pravom. Konkretno, društvu 
omogućuju da pruži dodatne informacije 
o stvarnom ili stalnom poslovnom nastanu 
i obavljanju stvarne gospodarske 
djelatnosti u odredišnoj državi članici na 
neodređeno vrijeme. Nadležna tijela iz 
stavka 1. jednako tako mogu saslušati sve 
zainteresirane treće strane u skladu s 
nacionalnim pravom. Nadležno tijelo 
donosi konačnu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi preoblikovanju u 
roku od dva mjeseca od početka detaljne 
procjene.

Amandman 177

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.n – stavak 2.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice ne 
izdaje potvrdu koja prethodi 
prekograničnom preoblikovanju za 
prekogranično preoblikovanje ako, nakon 
provedbe detaljne procjene predmetnog 
slučaja te uzimajući u obzir sve relevantne 
činjenice i okolnosti, utvrdi da 
preoblikovanje predstavlja umjetnu 
konstrukciju.

Amandman 178

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.p – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice određuju nacionalno 
tijelo ovlašteno za ispitivanje zakonitosti 
prekograničnog preoblikovanja s obzirom 
na dio postupka uređen pravom odredišne 
države članice i za odobrenje potvrde koja 
prethodi prekograničnom preoblikovanju 
ako potvrda ispunjava sve relevantne 
uvjete te ako su pravilno zaključeni svi 
postupci i formalnosti u odredišnoj državi 
članici.

1. Države članice određuju sud, 
javnog bilježnika ili drugo nacionalno 
tijelo ovlašteno za ispitivanje zakonitosti 
prekograničnog preoblikovanja s obzirom 
na dio postupka uređen pravom odredišne 
države članice i za odobrenje 
prekograničnog preoblikovanja ako su pri 
preoblikovanju ispunjeni svi relevantni 
uvjeti te ako su pravilno zaključeni svi 
postupci i formalnosti u odredišnoj državi 
članici.

Amandman 179

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.p – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 

Međutim, ako je to opravdano 
prevladavajućim razlozima od javnog 
interesa da bi se spriječila prijevara u vezi 
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nadležnim tijelom države članice kojem je 
potrebno podnijeti relevantne informacije 
i dokumente.

s identitetom osobe koja zastupa društvo 
koje provodi prekogranično 
preoblikovanje, države članice mogu 
tražiti osobno pojavljivanje pred bilo kojim 
nadležnim tijelom ili pred osobom ili 
uredom koji su povezani s objavljivanjem 
na internetu ili koji objavljuju ili pomažu 
u objavljivanju na internetu.

Amandman 180

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.p – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za podnošenje zahtjeva internetom iz 
stavka 1. ovog članka i drugog podstavka 
članka 86.h stavka 4. Članak 13.f. stavci 
3. i 4. primjenjuju se na odgovarajući 
način.

Amandman 181

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.t

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.t Briše se.
Odgovornost neovisnih stručnjaka
Države članice utvrđuju barem pravila o 
građanskopravnoj odgovornosti neovisnih 
stručnjaka odgovornih za sastavljanje 
izvješća iz članka 86.g i članka 86.k 
stavka 2. točke (a), uključujući u pogledu 
neprimjerenog postupanja tih stručnjaka 
pri izvršavanju svojih dužnosti.
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Amandman 182

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.u – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Prekogranično preoblikovanje koje je 
počelo proizvoditi učinke u skladu s 
postupcima za prenošenje ove Direktive 
ne može se proglasiti ništavim.

Međutim, ako u razdoblju od dvije godine 
nakon datuma kad prekogranično 
preoblikovanje počne proizvoditi učinak 
nadležna tijela saznaju nove informacije o 
tom prekograničnom preoblikovanju, koje 
upućuju na to da je došlo do kršenja 
odredbi ove Direktive, nadležna tijela 
preispituju svoju procjenu činjenica u vezi 
s tim slučajem te su ovlaštena za 
nametanje učinkovitih, proporcionalnih i 
odvraćajućih sankcija u slučaju umjetne 
konstrukcije.

Amandman 183

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 120. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) U članku 120. stavak 4. zamjenjuje 
se sljedećim:

(5) U članku 120. briše se stavak 4.

„4 Države članice osiguravaju da se ovo 
poglavlje ne primjenjuje na društvo ili 
društva u sljedećim slučajevima:
(a) ako je započet postupak prestanka 
poslovanja ili likvidacije ili stečajni 
postupak društva ili društava;
(b) ako je društvo predmet postupka 
preventivnog restrukturiranja zbog 
vjerojatnosti stečaja;
(c) ako je u tijeku obustava plaćanja;
(d) ako je društvo predmet upotrebe 
instrumenata sanacije te sanacijskih 
ovlasti i mehanizama predviđenih u 
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glavi IV. Direktive 2014/59/EU;
(e) ako su nacionalna nadležna tijela 
poduzela preventivne mjere kako bi se 
izbjeglo pokretanje postupaka iz 
točaka (a), (b) ili (d).”;

Amandman 184

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka ba (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Article 121 – paragraphs 2 a and 2 b (new)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ba) dodaju se stavci 2.a i 2.b:
„2.a Društvo nema pravo provoditi 
prekogranično spajanje u sljedećim 
okolnostima:
(a) ako je započet postupak prestanka 
poslovanja ili likvidacije odnosno stečajni 
postupak društva ili društava;
(b) ako je u tijeku obustava plaćanja;
(c) ako se na društvo primjenjuju 
instrumenti sanacije te sanacijske ovlasti i 
mehanizmi predviđenih u glavi IV. 
Direktive 2014/59/EU;
(d) ako su nacionalna tijela poduzela 
preventivne mjere kako bi se izbjeglo 
pokretanje postupaka iz točaka (a), (b) ili 
(c).
2.b Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice ne 
odobrava prekogranično spajanje ako, 
nakon provedbe procjene predmetnog 
slučaja te uzimajući u obzir sve relevantne 
činjenice i okolnosti, utvrdi da 
preoblikovanje predstavlja umjetnu 
konstrukciju.”

Amandman 185

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka -a (nova)
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 122. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst na snazi Izmjena

(-a) u stavku 1., uvodni dio zamjenjuje 
se sljedećim: 

Upravljačko ili upravno tijelo svakog od 
društava koja se spajaju sastavlja 
zajednički nacrt uvjeta za prekogranično 
spajanje. Zajednički nacrt uvjeta za 
prekogranično spajanje sadržava barem 
sljedeće podatke:

„1. Upravno ili upravljačko tijelo, 
uključujući, ako je predviđeno 
nacionalnim pravom i/ili u skladu s 
nacionalnom praksom, predstavnike 
radnika na razini uprave, svakog od 
društava koja se spajaju sastavlja 
zajednički nacrt uvjeta za prekogranično 
spajanje i sudjeluje u odluci o spajanju. 
Zajednički nacrt uvjeta za prekogranično 
spajanje sadržava barem sljedeće podatke:”

Amandman 186

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka -aa (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 122. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-aa) i. umeće se točka (aa): 
„(aa) ako je potrebno, informacije o 
lokaciji i datumu prijenosa sjedišta 
društva na društvo nastalo spajanjem, kao 
i informacije o upravljačkom tijelu i po 
potrebi osoblju, opremi, prostorijama i 
imovini;”;

Amandman 187

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka -ab (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 122. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-ab) i. umeće se točka (ca):
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„(ca) broj radnika zaposlenih na puno 
radno vrijeme;”;

Amandman 188

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka -ac (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 122. – stavak 1. – točka d

Tekst na snazi Izmjena

(-ac) točka (d) zamjenjuje se sljedećim: 
(d) vjerojatne posljedice prekograničnog 
spajanja na zapošljavanje;

„(d) vjerojatne posljedice prekograničnog 
spajanja na zapošljavanje; uključujući 
vjerojatne promjene kad je riječ o 
organizaciji rada, plaćama, lokaciji 
određenih radnih mjesta i očekivanim 
posljedicama za radnike na takvim 
radnim mjestima, među ostalim radnike u 
društvima kćeri i podružnicama društava 
koja se spajaju koje se nalaze u Uniji, i za 
socijalni dijalog na razini društva, 
uključujući po potrebi zastupanje radnika 
na razini uprave;”;

Amandman 189

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka a
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 122. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) točka (i) zamjenjuje se sljedećim: (a) točka (i) briše se.
„(i) akt ili akti o osnivanju društva koje je 
nastalo prekograničnim 
preoblikovanjem”;

Amandman 190

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka aa (nova)
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 122. – stavak 1. – točka j

Tekst na snazi Izmjena

(aa) točka (j) zamjenjuje se sljedećim:
(j) prema potrebi, informacije o 
postupcima na temelju kojih se utvrđuju, u 
skladu s člankom 133., aranžmani za 
sudjelovanje radnika u definiranju njihovih 
prava na sudjelovanje u društvu nastalom 
prekograničnim spajanjem;

„(j) informacije o postupcima na temelju 
kojih se utvrđuju, u skladu s člankom 133., 
aranžmani za sudjelovanje radnika u 
definiranju njihovih prava na 
obavješćivanje, savjetovanje i sudjelovanje 
u društvu nastalom prekograničnim 
spajanjem;”

Amandman 191

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka ab (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 122. – stavak 1. – točke ja, jb i jc (nove)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ab) umeću se točke (ja), (jb) i (jc):
„(ja) naziv društva nastalog spajanjem i, 
kad je to primjenjivo, popis svih njegovih 
društava kćeri, kratak opis prirode 
njihovih aktivnosti i njihovu zemljopisnu 
lokaciju;
(jb) ukupni promet i ukupni oporezivi 
promet društava koja se spajaju za 
posljednje izvještajno razdoblje;
(jc) iznos poreza na dobit koji su 
platila poduzeća koja se spajaju te njihova 
društva kćeri i podružnice,”

Amandman 192

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka c
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 122. – stavak 1. – podstavak 1.a
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„Osim službenih jezika svake države 
članice društava koja se spajaju, države 
članice dopuštaju društvima koja se spajaju 
da upotrebljavaju jezik uobičajen u 
području međunarodnog poslovanja i 
financija u izradi nacrta uvjeta za 
prekogranično spajanje i svih ostalih 
povezanih dokumenata. Države članice 
utvrđuju koji jezik ima prednost u slučaju 
utvrđenih odstupanja između različitih 
jezičnih verzija tih dokumenata.”;

„Osim službenih jezika svake države 
članice društava koja se spajaju, države 
članice dopuštaju društvima koja se spajaju 
da upotrebljavaju jezik uobičajen u 
području međunarodnog poslovanja i 
financija u izradi zajedničkog nacrta uvjeta 
za prekogranično spajanje i svih ostalih 
povezanih dokumenata. Države članice 
utvrđuju koji jezik ima prednost u slučaju 
utvrđenih odstupanja između različitih 
jezičnih verzija tih dokumenata. Članovi, 
radnici ili vjerovnici svakog društva koje 
se spaja imaju mogućnost dati primjedbe 
na taj nacrt uvjeta.”;

Amandman 193

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka ca (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 122. – stavci 1.a i 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) dodaju se sljedeći stavci:
„1a. Prije nego što upravljačko ili 
upravno tijelo odluči o zajedničkom 
nacrtu uvjeta za prekogranično spajanje 
predstavnici radnika svakog društva koje 
provodi prekogranično spajanje ili, ako 
nema takvih predstavnika, sami radnici i 
zastupljeni sindikati obavještavaju se o 
predloženom spajanju te se s njima o tome 
provodi savjetovanje skladu s člankom 4. 
Direktive 2002/14/EZ mutatis mutandis.  
Ako je tijelo osnovano u svrhu 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili 2001/86/EZ, ono se isto 
obavještava i s njime se savjetuje.
1b. Osim službenih jezika uključenih 
država članica, države članice mogu 
omogućiti da društvo koje provodi 
prekogranično spajanje upotrebljava jezik 
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uobičajen u području međunarodnog 
poslovanja i financija za izradu nacrta 
uvjeta prekograničnog spajanja i svih 
ostalih povezanih dokumenata. Društva 
utvrđuju koji jezik ima prednost u slučaju 
utvrđenih odstupanja između različitih 
jezičnih verzija tih dokumenata. Članovi, 
radnici i vjerovnici imaju mogućnost dati 
primjedbe na taj zajednički nacrt uvjeta.”

Amandman 194

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 123. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da se 
zajednički nacrt uvjeta za prekogranično 
spajanje objavljuje i stavlja na 
raspolaganje javnosti u nacionalnim 
registrima iz članka 16. najmanje mjesec 
dana prije datuma održavanja glavne 
skupštine na kojoj se donosi odluka o 
nacrtu uvjeta. Zajednički nacrt uvjeta 
mora biti dostupan i putem sustava iz 
članka 22.

1. Države članice osiguravaju da se 
sljedeći dokumenti za prekogranično 
spajanje objavljuju i stavljaju na 
raspolaganje javnosti u nacionalnim 
registrima iz članka 16. najmanje jedan 
mjesec prije datuma održavanja glavne 
skupštine na kojoj se donosi odluka o 
nacrtu uvjeta. Sljedeći dokumenti dostupni 
su i preko sustava iz članka 22.

(a) zajednički nacrt uvjeta za 
prekogranično spajanje; zajednički nacrt 
uvjeta mora biti dostupan i preko sustava 
iz članka 22.;
(b) zahtjev za ocjenu nacrta uvjeta za 
prekogranično spajanje i izvješća iz 
članka 124. te po potrebi izvješća koje 
sastavlja svako nadležno tijelo u skladu s 
člankom 125.a bez otkrivanja povjerljivih 
informacija;
(c) obavijest kojom se članovi, vjerovnici i 
predstavnici radnika svakog društva ili, 
ako nema takvih predstavnika, sami 
radnici svakog društva koje provodi 
prekogranično spajanje obavješćuju o 
tome da prije datuma održavanja glavne 
skupštine mogu podnijeti primjedbe u vezi 
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s dokumentima iz točaka (a) i (b) prvog 
podstavka društvu i nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 127. 
stavkom 1.

Amandman 195

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 123. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) pojedinosti o web-mjestu na kojem 
se besplatno mogu dobiti zajednički nacrt 
uvjeta za prekogranično spajanje i potpune 
informacije o aranžmanima iz točke (c).

(d) pojedinosti o web-mjestu na kojem 
se besplatno mogu dobiti zajednički nacrt 
uvjeta za prekogranično spajanje i izvješće 
iz članka 125.a te potpune informacije o 
aranžmanima iz točke (c).

Amandman 196

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 123. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) informacije o krajnjim stvarnim 
vlasnicima društva prije i nakon 
prekograničnog spajanja

Amandman 197

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 123. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru, države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 

Međutim, ako je to opravdano 
prevladavajućim razlogom od javnog 
interesa da bi se spriječila prijevara u vezi 
s identitetom osoba koje zastupaju društva 
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nadležnim tijelom. koja provode prekogranično spajanje, 
države članice mogu zatražiti osobno 
pojavljivanje pred nadležnim tijelom.

Amandman 198

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 123.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 123.a
Sprečavanje sukoba interesa zbog 
naknade za upravljanje
Kako bi se spriječio sukob interesa između 
članova upravljačkog ili upravnog tijela i 
interesa društva, u smislu članka 1.a 
(novog) ove Direktive, članovi 
upravljačkog tijela ne smiju imati 
financijske koristi od spajanja, u obliku 
povećanja cijene dionica paketa dionica u 
njihovim (varijabilnim) naknadama ili 
bonusima isplaćenima za spajanje. Na 
svaku naknadu isplaćenu u dionicama 
društva u prvoj godini nakon spajanja 
članovima upravljačkog ili upravnog 
tijela, povećanje cijene dionica zbog 
spajanja oduzima se od vrijednosti 
isplaćene upravljačkom tijelu. Cijena 
dionice na dan prvog objavljivanja 
spajanja služit će kao osnovica.

Amandman 199

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima

Izvješće upravnog ili upravljačkog tijela 
članovima i radnicima
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Amandman 200

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
svakog od društava koja se spajaju 
sastavlja izvješće u kojem se objašnjavaju i 
opravdavaju pravni i gospodarski aspekti 
prekograničnog spajanja.

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
svakog od društava koja se spajaju za 
članove i radnike sastavlja izvješće u 
kojem se objašnjavaju i opravdavaju pravni 
i gospodarski aspekti prekograničnog 
spajanja te pojašnjavaju posljedice za 
radnike.

Amandman 201

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – stavak 2. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-a) razlozi za prekogranično spajanje;

Amandman 202

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ea) posljedice prekograničnog 
spajanja za radne odnose i sudjelovanje 
radnika kao i mjere koje treba poduzeti 
kako bi ih se zaštitilo;

Amandman 203

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – stavak 2. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(eb) sve važne promjene uvjeta 
zaposlenja, utvrđene zakonom, 
kolektivnim ugovorima i 
transnacionalnim ugovorima društva, te 
lokacije mjesta poslovanja društva;

Amandman 204

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – stavak 2. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ec) informacije o postupcima na 
temelju kojih se mogu primjenjivati 
mehanizmi u pogledu prava radnika na 
obavješćivanje, savjetovanje i 
sudjelovanje u društvu koje je nastalo 
spajanjem u skladu s ovom Direktivom.

Amandman 205

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – stavak 2. – točka ed (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ed) odnose li se faktori utvrđeni u 
točkama od (a) do (c) i na društva kćeri 
dotičnog društva.

Amandman 206

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – stavak 2.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Prije nego što upravno ili 
upravljačko tijelo društva donese odluku o 
izvješću iz stavka 1. ovog članka, 
predstavnici radnika svakog od društava 
koje se spaja ili, ako nema takvih 
predstavnika, sami radnici obavještavaju 
se o predloženom spajanju te se s njima o 
tome provodi savjetovanje u skladu s 
člankom 4. Direktive 2002/14/EZ. Po 
potrebi, tijelo osnovano u svrhu 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili 2001/86/EZ isto se 
obavještava i s njime se savjetuje.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Izvješće se stavlja na raspolaganje, 
barem u elektroničkom obliku, članovima 
svakog od društava koja se spajaju 
najkasnije mjesec dana prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 126. 
Jednako tako, izvješće mora biti na sličan 
način dostupno predstavnicima radnika 
svakog društva koje se spaja ili, ako takvi 
predstavnici ne postoje, samim radnicima. 
Međutim, ako nije propisano da glavna 
skupština društva preuzimatelja mora 
odobriti spajanje u skladu s člankom 126. 
stavkom 3., izvješće mora biti dostupno 
najmanje mjesec dana prije datuma 
održavanja glavne skupštine ostalih 
društava koja se spajaju.

3. Izvješće se stavlja na raspolaganje, 
barem u elektroničkom obliku, članovima 
svakog od društava koja se spajaju te 
predstavnicima radnika društva koje 
provodi prekogranično spajanje ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samim 
radnicima i po potrebi tijelu osnovanom u 
svrhu transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili 2001/86/EZ, najkasnije 
jedan mjesec prije datuma održavanja 
glavne skupštine iz članka 126. Jednako 
tako, izvješće mora biti na sličan način 
dostupno predstavnicima radnika svakog 
društva koje se spaja ili, ako takvi 
predstavnici ne postoje, samim radnicima. 
Međutim, ako nije propisano da glavna 
skupština društva preuzimatelja mora 
odobriti spajanje u skladu s člankom 126. 
stavkom 3., izvješće mora biti dostupno 
najmanje jedan mjesec prije datuma 
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održavanja glavne skupštine ostalih 
društava koja se spajaju.

Amandman 208

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Međutim, izvješće iz stavka 1. nije 
nužno ako su svi članovi društava koja se 
spajaju pristali na odricanje od tog 
zahtjeva.

4. Međutim, izvješće iz stavka 1. nije 
nužno ako su svi članovi društava koja se 
spajaju i svi predstavnici radnika ili, ako 
nema takvih predstavnika, sami radnici i 
po potrebi tijelo osnovano u svrhu 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili 2009/86/EZ, pristali na 
odricanje od tog zahtjeva.

Amandman 209

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.a Ako upravno ili upravljačko tijelo 
bilo kojeg od društava koja se spajaju 
pravodobno primi mišljenje predstavnika 
radnika ili, ako takvi predstavnici ne 
postoje, samih radnika, kako je 
predviđeno nacionalnim pravom, ili ako je 
primjenjivo, tijela uspostavljenog u svrhu 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili 2001/86/EZ, o tome se 
obavješćuju članovi, a mišljenje se prilaže 
tom izvješću.
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Amandman 210

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 4. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.b Upravno ili upravljačko tijelo 
svakog društva koje namjerava provesti 
prekogranično spajanje daje obrazloženi 
odgovor na mišljenje predstavnika 
radnika i, ako je primjenjivo, tijela 
osnovanog u svrhu prekograničnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili 2001/86/EZ 
prije datuma održavanja glavne skupštine 
iz članka 126.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.c Nacionalna predstavnička tijela 
radnika i sindikati zastupljeni u društvima 
koja se spajaju i ako je primjenjivo, tijelo 
osnovanu u svrhu prekograničnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili 2001/86/EZ 
imaju sredstva i resurse potrebne za 
ostvarivanje prava koja proizlaze iz ove 
Direktive za provedbu analize izvješća. U 
tu se svrhu primjenjuje mutatis mutandis 
stavak 6. Priloga I. Direktivi 2009/38/EZ.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124. – stavak 4.d (novi)



PE625.524v02-00 128/383 RR\1173572HR.docx

HR

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.d Stavcima od 1. do 4.c ne dovode se 
u pitanje važeća prava na obavješćivanje i 
savjetovanje te postupci obavješćivanja i 
savjetovanja koji su utvrđeni na 
nacionalnoj razini nakon prenošenja 
direktiva 2002/14/EZ i 2009/38/EZ.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 10.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124.a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

[...] Briše se.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 10.a (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10a) Umeće se sljedeći članak:
Članak 124.b
Ispitivanje neovisnog stručnjaka
1. Države članice osiguravaju da 
društvo koje provodi prekogranično 
spajanje najmanje dva mjeseca prije 
datuma održavanja glavne skupštine iz 
članka 126. podnosi zahtjev nadležnom 
tijelu kako bi se imenovala dva stručnjaka 
za ispitivanje i ocjenjivanje nacrta uvjeta 
za prekogranično spajanje i izvješća iz 
ovog poglavlja, u skladu s odredbom 
utvrđenom u stavku 6. ovog članka. 
Zahtjevu za imenovanje stručnjaka 
potrebno je priložiti sljedeće:
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(a) nacrt uvjeta za prekogranično 
spajanje;
(b) izvješća društva iz ovog poglavlja.
2. Nadležna tijela, međusobno blisku 
surađujući, imenuju dva neovisna 
stručnjaka u roku od jednog mjeseca od 
zahtjeva iz stavka 1. i primitka nacrta 
uvjeta i izvješća. Stručnjaci se imenuju na 
temelju popisa stručnjaka koji su ušli u 
uži izbor u dotičnoj državi članici, a koji 
su posebno uspostavljeni za potrebe 
ocjenjivanja prekograničnih spajanja. Taj 
popis obuhvaća fizičke osobe na temelju 
njihove osobne stručnosti. Među stručnim 
područjima koja su obuhvaćena popisom 
su barem područje prava društava, 
oporezivanja i poreznog prava te područje 
socijalne zaštite i radničkih prava. Dva 
neovisna stručnjaka zajedno pokrivaju 
sva stručna područja navedena u ovom 
stavku. Stručnjak može djelovati u svoje 
ime ili u ime pravne osobe. Države članice 
određuju fiksne stope za naknade koje se 
plaćaju neovisnim stručnjacima koje 
plaćaju društva koja podnose zahtjev za 
spajanje.
Stručnjaci su neovisni od društva koje 
provodi prekogranično spajanje. Pri 
ocjenjivanju neovisnosti stručnjaka 
države članice u obzir uzimaju okvir 
utvrđen člancima od 22. do 22.b Direktive 
2006/43/EZ. Povrh toga:
(a) stručnjaci ili pravna osoba u čije ime 
oni djeluju, u razdoblju od pet godina 
prije svojeg imenovanja ili obrnuto, nisu 
obavljali posao u bilo kojem svojstvu, za 
društvo koje je podnijelo zahtjev za 
spajanje; i
(b) dva imenovana stručnjaka ne smiju 
djelovati u ime iste pravne osobe.
3. U roku od dva mjeseca od 
imenovanja stručnjaci sastavljaju pisano 
izvješće u kojem je navedeno najmanje 
sljedeće: 
(a) detaljna ocjena točnosti nacrta uvjeta i 
izvješća, kao i informacija koje je 
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dostavilo društvo koje provodi 
prekogranično spajanje;
(b) popis svih činjeničnih elemenata 
potrebnih kako bi određena nadležna 
tijela provela detaljnu procjenu radi 
utvrđivanja predstavlja li planirano 
prekogranično spajanje umjetnu 
konstrukciju, uključujući barem sljedeće:
i. značajke uspostavljanja u različitim 
državama članicama, uključujući 
namjeru, sektor, ulaganje, neto promet i 
dobit ili gubitak;
ii. broj radnika koji rade u predmetnim 
zemljama, broj radnika koji rade u drugoj 
državi grupiranih prema državi 
zaposlenja, broj radnika upućenih ili 
poslanih u godini prije spajanja u smislu 
Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Direktive 
96/71/EZ, broj radnika zaposlenih 
istodobno u više država članica u smislu 
Uredbe (EZ) br. 883/2004,
iii. poreznu rezidentnost,
iv. imovinu i njezinu lokaciju,
v. uobičajeno mjesto rada radnika i 
posebnih skupina radnika,
vi. mjesta na kojima dospijevaju socijalni 
doprinosi;
vii. komercijalne rizike koje preuzima 
društvo nastalo spajanjem u dotičnoj 
državi članici,
viii. sastav bilance i financijskog izvještaja 
u odredišnoj državi članici i u svim 
državama članicama u kojima je društvo 
poslovalo u posljednje dvije fiskalne 
godine.
4. Kad god je to relevantno, neovisni 
stručnjaci postavljaju pitanja i dobivaju 
informacije od nadležnih tijela u dotičnim 
državama članicama. Nadležna tijela 
osiguravaju komunikaciju između 
neovisnog stručnjaka i ostalih tijela u 
svojoj državi članici koja su odgovorna za 
bilo koje od područja obuhvaćenih ovom 
Direktivom.
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5. Države članice osiguravaju da 
neovisni stručnjaci imaju pravo od 
društva koje provodi prekogranično 
spajanje dobiti sve relevantne informacije 
i dokumente te provesti sve potrebne 
istrage radi provjere svih elemenata 
nacrta uvjeta ili izvješća uprave. 
Stručnjak isto tako ima pravo primati 
primjedbe i mišljenja predstavnika 
radnika društva ili, ako takvi predstavnici 
ne postoje, samih radnika te vjerovnika i 
članova društva.
6. Države članice osiguravaju da se 
informacije dostavljene neovisnim 
stručnjacima mogu upotrebljavati samo u 
svrhu izrade njegova izvješća.
6. Države članice mogu primijeniti 
nižu naknadu za neovisnog stručnjaka za 
„mikro” i „mala poduzeća” kako su 
definirana u Preporuci Komisije 
2003/361/EZ (**).
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.a (nova)
 Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 125.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11a) Umeće se sljedeći članak:
Članak 125.a 
Ocjena nadležnog tijela 
1. Države članice osiguravaju da 
društva koje provode prekogranično 
spajanje najmanje dva mjeseca prije 
datuma održavanja glavne skupštine iz 
članka 126. podnesu zahtjev svakom 
nadležnom tijelu određenom u skladu s 
člankom 127. za ocjenjivanje zajedničkog 
nacrta uvjeta za prekogranično spajanje i 
izvješća iz članka 123. Uz zahtjev za 
ocjenu nadležnog tijela prilaže se sljedeće:
(a) zajednički nacrt uvjeta za 
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prekogranično spajanje iz članka 122.;
(b) izvješće iz članka 124.,
(c) ako su podnesene, primjedbe članova, 
radnika i vjerovnika u vezi s nacrtom 
uvjeta i izvješćem iz članaka 122. i 124.;
(d) ako je došlo do odricanja od zahtjeva 
za izvješće iz članka 124., razlozi za 
prekogranično spajanje.
2. Svako nadležno tijelo počinje 
raditi na zahtjevu navedenom u stavku 1. 
u roku od deset radnih dana od primitka 
dokumenata i informacija iz stavka 1. 
točaka od (a) do (d).
3. Nakon savjetovanja, po potrebi, s 
trećim stranama koje imaju legitiman 
interes za spajanje društava, prvenstveno 
s poreznim tijelima i tijelima nadležnima 
za socijalna i radna prava, nadležno tijelo 
sastavlja pisano izvješće u kojem je 
navedeno najmanje sljedeće:
(a) detaljna ocjena formalne i materijalne 
točnosti nacrta uvjeta, izvješća i 
informacija koje su dostavila društva koja 
provode prekogranično spajanje;
(b) popis svih činjeničnih elemenata 
potrebnih za provedbu detaljne procjene 
radi utvrđivanja predstavlja li planirano 
prekogranično spajanje umjetnu 
konstrukciju, uključujući barem sljedeće: 
i. značajke uspostavljanja društva 
nastalog spajanjem, uključujući namjeru, 
sektor, ulaganje, neto promet i dobit ili 
gubitak, informacije o upravljačkom tijelu 
i po potrebi osoblju, opremi, prostorijama 
i imovini.
ii. sastav bilance, poreznu 
rezidentnost, imovinu i njezinu lokaciju i 
komercijalne rizike koje preuzima svako 
od društava koje sudjeluje u spajanju; 
broj radnika, uobičajeno mjesto rada 
radnika i posebnih skupina radnika, 
uključujući po potrebi, broj upućenih 
radnika, poslanih radnika ili radnika 
istodobno zaposlenih u različitim 
državama članicama u godini prije 
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spajanja u smislu Uredbe (EZ) 
br. 883/2004 i Direktive 96/71/EZ te 
njihove odredišne zemlje, mjesta na 
kojima dospijevaju socijalni doprinosi te 
utjecaj na strukovne mirovine radnika.
4. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo ima pravo od svakog od 
društava koja sudjeluju u 
prekograničnom spajanju dobiti sve 
relevantne informacije i dokumente, 
uključujući primjedbe na nacrt uvjeta 
podnesene u skladu s člankom 122. i da 
provodi sve potrebne istrage radi provjere 
svih elemenata nacrta uvjeta ili izvješća 
upravnog ili upravljačkog tijela. Nadalje, 
svako nadležno tijelo može, po potrebi, 
postavljati pitanja nadležnom tijelu država 
članica društava koja se spajaju te ima 
pravo primati daljnje primjedbe i 
mišljenja predstavnika radnika svakog od 
društava koje provodi spajanje ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika i, po potrebi, tijela osnovanog za 
potrebe transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili 2001/86/EZ te vjerovnika i 
članova svakog društva. Ona se prilažu 
svakom izvješću kao dodaci.
5. Države članice osiguravaju da se 
informacije i primjedbe koje dostavlja 
nadležno tijelo mogu upotrebljavati samo 
u svrhu izrade njegova izvješća i da 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne, neće biti otkrivene u 
skladu s pravom Unije i nacionalnim 
pravom. Ako je to prikladno, nadležno 
tijelo može sastaviti zaseban dokument 
koji sadržava takve povjerljive 
informacije, a taj zaseban dokument 
dostupan je samo društvima i 
predstavnicima radnika ako je tako 
predviđeno pravom Unije ili nacionalnim 
pravo i u skladu s praksom u Uniji ili 
nacionalnom praksom.
6. Društvo nema pravo na dovršenje 
prekograničnog spajanja u slučajevima 
kad se protiv bilo kojeg od društava vode 
sudski postupci zbog kršenja socijalnog, 
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poreznog i radnog prava te prava u 
području zaštite okoliša ili kršenja 
temeljnih i ljudskih prava ako postoji rizik 
da se konačna šteta neće pokriti s obzirom 
na mjere Unije za suradnju u građanskom 
pravosuđu i ako društvo nije osiguralo 
financijsko jamstvo kojim bi se pokrio taj 
rizik.
7. Države članice utvrđuju pravila 
barem o građanskopravnoj odgovornosti 
neovisnih stručnjaka odgovornih za 
sastavljanje izvješća iz članka  125., među 
ostalim u pogledu neprimjerenog 
postupanja tih stručnjaka pri izvršavanju 
svojih dužnosti.

Amandman 216

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.b (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 125.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11b) Umeće se sljedeći članak:
Članak 125.b
Građanskopravna odgovornost članova 
upravnih ili upravljačkih tijela društava 
koja su predmet spajanja
Države članice utvrđuju pravila barem o 
građanskopravnoj odgovornosti članova 
upravnih ili upravljačkih tijela svakog od 
društava koja se spajaju u pogledu 
neprimjerenog postupanja članova tih 
tijela pri pripremi i provedbi spajanja 
prema dionicima društva nastalog 
spajanjem.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 12. – podtočka a
Direktiva (EU) 2017/1132
– stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 124., 124.a i 125., prema 
potrebi, glavna skupština svakog od 
društava koja se spajaju donosi rezoluciju 
kojom odlučuje o odobrenju zajedničkog 
nacrta uvjeta prekograničnog spajanja.”;

„1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 124. i 125., prema potrebi, 
glavna skupština svakog od društava koja 
se spajaju donosi rezoluciju kojom 
odlučuje o odobrenju zajedničkog nacrta 
uvjeta prekograničnog spajanja. Prije 
donošenja odluke poštuju se sva 
prethodna važeća prava na obavješćivanje 
i savjetovanje kako bi se u obzir uzelo 
mišljenje predstavnika radnika u skladu s 
Direktivom 2002/14/EZ i, prema potrebi, 
direktivama 2009/38/EZ i 2001/86/EZ. 
Društvo obavješćuje nadležno tijelo 
određeno u skladu s člankom 127. o 
odluci glavne skupštine.”
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 126.a – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) članovi koji posjeduju dionice s 
glasačkim pravima i koji nisu glasovali za 
odobrenje zajedničkog nacrta uvjeta za 
prekogranično spajanje;

(a) članovi koji posjeduju dionice s 
glasačkim pravima i koji su glasovali 
protiv odobrenja zajedničkog nacrta uvjeta 
za prekogranično spajanje ili nisu 
sudjelovali na glavnoj skupštini, nego su 
svoju namjeru da glasuju protiv izrazili 
prije sastanka te su izrazili namjeru da 
iskoriste pravo istupanja;

Amandman 219

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 126.a – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) članovi koji posjeduju dionice bez (b) članovi koji posjeduju dionice bez 
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glasačkih prava. glasačkih prava i koji su, na glavnoj 
skupštini, izrazili svoju namjeru da 
iskoriste pravo istupanja.

Amandman 220

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 126.a – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice osiguravaju da 
svako od društava koja se spajaju u 
zajedničkom nacrtu uvjeta za 
prekogranično spajanje, kako je utvrđeno u 
članku 122. stavku 1. točki (m), članovima 
iz stavka 1., koji žele iskoristiti svoje pravo 
na raspolaganje svojim dionicama, ponudi 
prikladnu odštetu. Države članice utvrđuju 
i rok za prihvat ponude, koji ni u kojem 
slučaju ne smije premašivati mjesec dana 
nakon održavanja glavne skupštine iz 
članka 126. ili, u slučajevima kad nije 
potrebno odobrenje glavne skupštine, dva 
mjeseca nakon objave zajedničkog nacrta 
uvjeta za spajanje iz članka 123. Nadalje, 
države članice osiguravaju da društva koja 
se spajaju mogu prihvatiti ponudu 
dostavljenu elektroničkim putem na adresu 
koju su ta društva dostavila u tu svrhu.

3. Države članice osiguravaju da 
svako od društava koja se spajaju u 
zajedničkom nacrtu uvjeta za 
prekogranično spajanje, kako je utvrđeno u 
članku 122. stavku 1. točki (m), članovima 
iz stavka 1., koji žele iskoristiti svoje pravo 
na raspolaganje svojim dionicama, ponudi 
prikladnu odštetu. Ne dovodeći u pitanje 
ostvarivanje prava istupanja, članovi 
svoju namjeru da iskoriste to pravo 
najavljuju prije glavne skupštine. Države 
članice utvrđuju i rok za prihvat ponude, 
koji ni u kojem slučaju ne smije 
premašivati mjesec dana nakon održavanja 
glavne skupštine iz članka 126. ili, u 
slučajevima kad nije potrebno odobrenje 
glavne skupštine, dva mjeseca nakon 
objave zajedničkog nacrta uvjeta za 
spajanje iz članka 123. Nadalje, države 
članice osiguravaju da društva koja se 
spajaju mogu prihvatiti ponudu dostavljenu 
elektronički na adresu koju su ta društva 
dostavila u tu svrhu.

Amandman 221

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 126.a – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Države članice osiguravaju da je 4. Države članice osiguravaju da je 
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ponuda novčane odštete uvjetovana time da 
prekogranično spajanje počne proizvoditi 
učinke u skladu s člankom 129. Nadalje, 
države članice utvrđuju rok u kojem se 
plaća novčana odšteta, a koji ni u kojem 
slučaju ne smije premašivati mjesec dana 
nakon što prekogranično spajanje počne 
proizvoditi učinke.

ponuda novčane odštete uvjetovana time da 
prekogranično spajanje počne proizvoditi 
učinke u skladu s člankom 129. Nadalje, 
države članice utvrđuju rok u kojem se 
plaća novčana odšteta, a koji ni u kojem 
slučaju ne smije premašivati 20 dana nakon 
što prekogranično spajanje počne 
proizvoditi učinke.

Amandman 222

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 126.b – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da se 
vjerovnici društava koja se spajaju, a koji 
nisu zadovoljni zaštitom svojih interesa 
predviđenom zajedničkim nacrtom uvjeta 
za prekogranično spajanje, kako je 
predviđeno člankom 122. stavkom 1. 
točkom (n), mogu obratiti prikladnom 
upravnom ili sudskom tijelu u svrhu 
dobivanja primjerene zaštite u roku od 
mjesec dana od objave iz članka 123.

2. Države članice osiguravaju da se 
vjerovnici društava koja se spajaju, čija 
prava potječu iz razdoblja prije 
sastavljanja nacrta uvjeta za 
prekogranično spajanje i koji nisu 
zadovoljni zaštitom svojih interesa 
predviđenom zajedničkim nacrtom uvjeta 
za prekogranično spajanje, kako je 
predviđeno člankom 122 stavkom 1. 
točkom (n), i koji su svoje prigovore 
uputili prije prekograničnog spajanja, 
mogu obratiti prikladnom upravnom ili 
sudskom tijelu u svrhu dobivanja 
primjerene zaštite u roku od jednog 
mjeseca od objave iz članka 123.

Amandman 223

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. − podtočka a
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 127. – stavak 1. – podstavci 1.a, 1.b, 1.c i 1.d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„Države članice osiguravaju da društvo 
koje provodi spajanje zahtjevu za 
dobivanje potvrde koja prethodi spajanju 
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prilaže posebno sljedeće:
(a) nacrt uvjeta za spajanje iz članka 122.;
(b) izvješća iz članaka 124. i 124.a i, 
prema potrebi, uključujući mišljenje 
radnika i odgovor uprave iz članka 124. 
stavaka 4.a i 4.b;
(c) informacije o rezoluciji glavne 
skupštine o odobrenju spajanja iz članka.
Nije potrebno nadležnom tijelu ponovno 
podnositi nacrt uvjeta i izvješća.

Države članice osiguravaju da društva koja 
se spajaju mogu podnijeti zahtjev za 
dobivanje potvrde koja prethodi spajanju, 
uključujući sve informacije i dokumente, u 
potpunosti putem interneta, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom iz stavka 1.

Države članice osiguravaju da se zahtjev iz 
drugog podstavka, uključujući sve 
informacije i dokumente, može u 
potpunosti podnijeti internetom, bez 
potrebe za osobnim pojavljivanjem pred 
bilo kojim nadležnim tijelom iz stavka 1.

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom kojem je potrebno 
podnijeti relevantne informacije i 
dokumente.;

Međutim, ako je to opravdano 
prevladavajućim razlogom od javnog 
interesa da bi se spriječila prijevara u vezi 
s identitetom osobe koja zastupa društva 
koja provode prekogranično spajanje, 
države članice mogu zatražiti osobno 
pojavljivanje pred nadležnim tijelom 
kojem je potrebno podnijeti relevantne 
informacije i dokumente.”;

Amandman 224

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka aa (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 127. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(aa) umeće se sljedeći stavak:
 „1.a U svakoj dotičnoj državi članici 
tijelo iz stavka 1. svakom od društava koja 
se spajaju i na koje se primjenjuje pravo 
te države članice bez odgode izdaje 
potvrdu kojom se nesumnjivo potvrđuje 
pravilno zaključenje postupaka i 
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formalnosti koji prethode spajanju.”

Amandman 225

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka a
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 128. – stavak 2. 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Za potrebe stavka 1. ovog članka svako 
od društava koja se spajaju dostavlja tijelu 
utvrđenom u tom stavku zajednički nacrt 
uvjeta za prekogranično spajanje koji je 
odobrila glavna skupština iz članka 126.

2. Za potrebe stavka 1. ovog članka svako 
od društava koja se spajaju dostavlja tijelu 
utvrđenom u tom stavku:

(a) zajednički nacrt uvjeta za 
prekogranično spajanje koji je odobrila 
glavna skupština iz članka 126.; 
(b) izvješća iz članaka 124., 125 i 
125.a, prema potrebi, uključujući 
mišljenje radnika i odgovor uprave iz 
članka 124. stavaka 4.a i 4.b;
(c) informacije o rezoluciji glavne 
skupštine o odobrenju spajanja iz 
članka 126.
Zajednički nacrt uvjeta i izvješće 
podneseni u skladu s člankom 125.a ne 
moraju se ponovno podnositi nadležnom 
tijelu.

Amandman 226

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka aa (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 128. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(aa) dodaje se sljedeći stavak:
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2a. Svako nadležno tijelo u okviru 
ocjene iz članka 125.a. ispituje sljedeće:
(a) dokumente i informacije iz 
stavka 2.;
(b) sve primjedbe i sva mišljenja koje 
su dostavile zainteresirane strane u skladu 
s člankom 123.;
(c) ako je potrebno, navod društva o 
tome da je započeo postupak iz članka 133 
stavaka 3. i 4;
(d) predstavlja li prekogranično 
spajanje umjetnu konstrukciju.

Amandman 227

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka ab (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 128. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ab) dodaje se sljedeći stavak:
2b. Države članice osiguravaju da 
nadležna tijela određena u skladu sa 
stavkom 1. uspostave odgovarajuće 
mehanizme koordinacije s drugim tijelima 
u toj državi članici koja djeluju u 
područjima politike na koje se ova 
Direktiva odnosi te se, prema potrebi, 
savjetuju s ostalim relevantnim tijelima 
nadležnima u različitim područjima na 
koja se odnosi prekogranično spajanje.

Amandman 228

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka ac (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 128. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ac) dodaje se sljedeći stavak:
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2c. Države članice osiguravaju 
provedbu procjene nadležnog tijela u roku 
od tri mjeseca od datuma primitka 
informacije o tome da je glavna skupština 
svakog društva odobrila spajanje. 
Procjena mora imati jedan od sljedećih 
ishoda:
(a) svako nadležno tijelo izdaje 
potvrdu koja prethodi spajanju ako utvrdi 
da je prekogranično spajanje obuhvaćeno 
nacionalnim odredbama o prenošenju ove 
Direktive, da su pritom ispunjeni svi 
relevantni uvjeti i da su dovršeni svi 
potrebni postupci i formalnosti;
(b) nadležno tijelo ne izdaje potvrdu 
koja prethodi spajanju i obavješćuje 
društva o razlozima za svoju odluku ako 
bilo koje nadležno tijelo utvrdi da 
prekogranično spajanje nije obuhvaćeno 
nacionalnim odredbama o prenošenju ove 
Direktive. Isto se primjenjuje na situacije 
u kojima nadležno tijelo utvrdi da 
prekogranično spajanje ne ispunjava sve 
relevantne uvjete ili da nisu dovršeni svi 
potrebni postupci i formalnosti te da 
društvo nije poduzelo potrebne korake 
nakon što je pozvano da to učini;
(c) nadležno tijelo ne izdaje potvrdu 
koja prethodi spajanju i provodi detaljnu 
procjenu u skladu s člankom 128.a te 
obavještava društvo o svojoj odluci i 
ishodu procjene u sljedećim slučajevima:
i. ako nadležno tijelo ima ozbiljne 
razloge smatrati da prekogranično 
spajanje predstavlja umjetnu konstrukciju
ii. društvo je predmet postupka 
preventivnog restrukturiranja koji je 
pokrenut zbog vjerojatnosti stečaja ili 
podliježe provjerama, inspekcijama ili 
istragama iz Poglavlja VI. Direktive 
2006/123/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća1a ili iz Direktive 2014/67/EU 
Europskog parlamenta i Vijeća1b;
iii. u pogledu bilo kojeg od društava 
koja se spajaju je u posljednje tri godine 
sud donio osuđujuću presudu ili se protiv 
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društva vode sudski postupci zbog kršenja 
socijalnog, poreznog i radnog prava te 
prava u području zaštite okoliša ili zbog 
kršenja temeljnih i ljudskih prava.

Amandman 229

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka ad (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 128. – stavak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ad) dodaje se sljedeći stavak:
2d. Odluka o izdavanju potvrde koja 
prethodi spajanju od strane nadležnog 
tijela ne smije onemogućiti daljnje 
postupke ili odluke tijela država članica u 
pogledu drugih relevantnih pravnih 
područja.

Amandman 230

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 15. − podtočka b
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 128. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru, države članice mogu 
poduzeti mjere koje mogu obuhvaćati 
osobno pojavljivanje pred nadležnim 
tijelom države članice kojem je potrebno 
podnijeti relevantne informacije i 
dokumente.

Međutim, države članice mogu poduzeti 
mjere ako je to opravdano 
prevladavajućim razlogom od javnog 
interesa da bi se spriječila prijevara u vezi 
s identitetom osoba koje zastupaju društva 
koja provode prekogranično spajanje i 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom kojem je potrebno 
podnijeti relevantne informacije i 
dokumente.
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Amandman 231

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 15.a (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 128.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(15a) Umeće se sljedeći članak:
„Članak 128.a 
Detaljna procjena
1. Države članice osiguravaju da 
nadležna tijela, kako bi ocijenila 
predstavlja li prekogranično spajanje 
umjetnu konstrukciju, provode detaljnu 
procjenu svih relevantnih činjenica i 
okolnosti i u obzir uzimaju barem 
sljedeće:
(a) značajke uspostavljanja društva 
nastalog spajanjem, uključujući 
upravljačko tijelo, osoblje, sektor, 
ulaganje, neto promet i dobit ili gubitak, 
poreznu rezidentnost, prostorije, imovinu i 
njezinu lokaciju, sastav bilance te 
komercijalne rizike koje preuzima svako 
od društava koja se spajaju;
(b) broj radnika i uobičajeno mjesto rada 
radnika i posebnih skupina radnika koji 
rade u svakom od društava koja se 
spajaju, broj radnika koji rade u drugoj 
državi grupiranih prema državi 
zaposlenja, broj radnika upućenih u 
godini prije spajanja u smislu Uredbe 
(EZ) br. 883/2004 i Direktive 96/71/EZ, te 
broj radnika zaposlenih istodobno u više 
država članica u smislu Uredbe (EZ) 
br. 883/2004;
(c) mjesta na kojima dospijevaju socijalni 
doprinosi;
(d) jesu li su društva odlučila delegirati 
upravljanje društvom koje je nastalo 
spajanjem na direktore, dužnosnike ili 
pravne zastupnike angažirane od neovisne 
treće strane preko pružatelja usluga. 
Navedeni elementi mogu se razmatrati 
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samo kao indikativni faktori u ukupnoj 
procjeni i ne razmatraju se samostalno.
2. Po potrebi, nadležna tijela 
međusobno komuniciraju. Nadležna tijela 
osiguravaju i komunikaciju s drugim 
tijelima u državama članicama koja su 
odgovorna za bilo koje od područja na 
koja se odnosi ova Direktiva.
3. Ako nadležna tijela iz stavka 1. 
odluče provesti detaljnu procjenu, države 
članice osiguravaju da ona mogu 
saslušati društvo i sve strane koje su 
podnijele primjedbe sukladno članku 123 
u skladu s nacionalnim pravom. 
Konkretno, društvu omogućuju da pruži 
dodatne informacije o stvarnom ili 
stalnom poslovnom nastanu i obavljanju 
stvarne gospodarske djelatnosti u društvu 
nastalom spajanjem na neodređeno 
vrijeme. Nadležna tijela iz stavka 1. mogu 
saslušati i sve zainteresirane treće strane 
u skladu s nacionalnim pravom. Nadležno 
tijelo donosi konačnu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi spajanju u roku od 
dva mjeseca od početka detaljne procjene.
4. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo svake države članice 
društava koja provode spajanje ne izdaje 
potvrdu koja prethodi spajanju za 
prekogranično spajanje ako, nakon 
provedbe detaljne procjene predmetnog 
slučaja te uzimajući u obzir sve relevantne 
činjenice i okolnosti, utvrdi da ono 
predstavlja umjetnu konstrukciju.”

Amandman 232

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -a (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-a) umeće se stavak -1.:
„-1. Kad upravno ili upravljačko tijelo 
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društva koje provodi spajanje izrađuje 
plan za provedbu spajanja, ono u što 
kraćem roku nakon objavljivanja 
zajedničkog nacrta uvjeta za 
prekogranično spajanje poduzima 
potrebne korake, uključujući pribavljanje 
informacija o identitetu uključenih 
društava, društava kćeri ili pogona te 
broju njihovih radnika kako bi, po 
potrebi, započelo pregovore s 
predstavnicima radnika tog društva o 
mehanizmima za sudjelovanje radnika u 
društvu nastalom kao rezultat 
prekograničnog spajanja.”;

Amandman 233

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -aa (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 2.

Tekst na snazi Izmjena

(-aa) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim: 
2. Međutim, pravila o sudjelovanju 
radnika, ako uopće postoje, koja su na 
snazi u državi članici u kojoj društvo 
nastalo prekograničnim spajanjem ima 
sjedište ne primjenjuju se ako barem jedno 
od društava koje se spajaju u roku od šest 
mjeseci prije objavljivanja nacrta uvjeta za 
prekogranično spajanje iz članka 123., ima 
prosječan broj radnika veći od 500 i 
postupa u skladu sa sustavom sudjelovanja 
radnika u smislu članka 2. točke (k) 
Direktive 2001/86/EZ ili ako se 
nacionalnim pravom koje se primjenjuje na 
društvo nastalo prekograničnim spajanjem:

„2. Međutim, pravila o sudjelovanju 
radnika, ako uopće postoje, koja su na 
snazi u državi članici u kojoj društvo 
nastalo prekograničnim spajanjem ima 
sjedište ne primjenjuju se ako barem jedno 
od društava koja se spajaju u roku od šest 
mjeseci prije objavljivanja nacrta uvjeta za 
prekogranično spajanje iz članka 123., ima 
prosječan broj radnika istovjetan četirima 
petinama mjerodavnog praga utvrđenog u 
pravu države članice u čijoj je jurisdikciji 
društvo koje je predmet spajanja, što 
pokreće sudjelovanje radnika u skladu sa 
sustavom sudjelovanja radnika u smislu 
članka 2. točke (k) Direktive 2001/86/EZ 
ili ako se nacionalnim pravom koje se 
primjenjuje na društvo nastalo 
prekograničnim spajanjem:

(a) predviđa barem ista razina 
sudjelovanja radnika koja se primjenjuje u 
društvima koja se spajaju, što se mjeri 
udjelom predstavnika radnika među 

(a) ne predviđa barem ista razina i 
elementi sudjelovanja radnika koji se 
primjenjuju u društvu ili društvima koja se 
spajaju s najvišom razinom sudjelovanja 
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članovima upravnog ili nadzornog tijela ili 
njihovih odbora ili uprave odgovornih za 
dobit društva, pod uvjetom da su radnici 
predstavljeni u tim tijelima; ili

radnika, što se mjeri udjelom predstavnika 
radnika među članovima upravnog ili 
nadzornog tijela ili njihovih odbora ili 
uprave odgovornih za dobit društva, pod 
uvjetom da su radnici predstavljeni u tim 
tijelima; ili

(b) predviđa isto pravo na ostvarivanje 
prava na sudjelovanje za radnike tijela 
društva nastalog prekograničnim spajanjem 
koja se nalaze u drugim državama 
članicama koje imaju radnici zaposleni u 
državi članici u kojoj društvo nastalo 
prekograničnim spajanjem ima sjedište.

(b) ne predviđa isto pravo na 
ostvarivanje prava na sudjelovanje, za 
radnike tijela društva nastalog 
prekograničnim spajanjem koja se nalaze u 
drugim državama članicama, koje imaju 
radnici zaposleni u državi članici u kojoj 
društvo nastalo prekograničnim spajanjem 
ima sjedište.”;

Amandman 234

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -ab (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 3.

Tekst na snazi Izmjena

(-ab) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
3. U slučajevima iz stavka 2., sudjelovanje 
radnika u društvu nastalom prekograničnim 
spajanjem i njihovo uključivanje u 
definiranje takvih prava uređuju države 
članice mutatis mutandis i podložno 
stavcima od 4. do 7. te u skladu s načelima 
i postupcima utvrđenima u članku 12. 
stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) 
br. 2157/2001 i sljedećim odredbama 
Direktive 2001/86/EZ:

„3. Obavješćivanje radnika, savjetovanje s 
njima i njihovo sudjelovanje u društvu 
nastalom prekograničnim spajanjem i u 
slučajevima iz stavka 2. sudjelovanje 
radnika u društvu nastalom prekograničnim 
spajanjem i njihovo uključivanje u 
definiranje takvih prava predmet je 
sporazuma između radnika i uprave 
društva nastalog spajanjem te ga uređuju 
države članice mutatis mutandis i podložno 
stavcima od 4. do 7. te u skladu s načelima 
i postupcima utvrđenima u članku 12. 
stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) 
br. 2157/2001 i sljedećim odredbama 
Direktive 2001/86/EZ:

(a) članku 3. stavcima 1., 2. i 3., članku 3. 
stavku 4. prvom podstavku prvoj alineji, 
članku 3. stavku 4. drugom podstavku te 
članku 3. stavcima 5. i 7.;

(a) članku 3. stavcima 1., 2. i 3., članku 3. 
stavku 4. prvom podstavku prvoj alineji, 
članku 3. stavku 4. drugom podstavku te 
članku 3. stavcima 5. i 7.;

(b) članku 4. stavku 1., članku 4. stavku 2. 
točkama (a), (g) i (h) te članku 4. stavku 3.;

(b) članku 4. stavku 1., članku 4. stavku 2. 
točkama (a), (b), (c), (d), (e), (g) i (h) te 
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članku 4. stavku 3.;

(c) članku 5.; (c) članku 5.;

(d) članku 6.; (d) članku 6.;

(e) članku 7. stavku 1., članku 7. stavku 2. 
prvom podstavku točki (b), članku 7. 
stavku 2. drugom podstavku te članku 7. 
stavku 3. Međutim, za potrebe ovog 
poglavlja, postotci koji su prema članku 7. 
stavku 2. prvom podstavku točki (b) 
Direktive 2001/86/EZ potrebni za 
primjenu uobičajenih pravila sadržanih u 
dijelu 3. Priloga navedenoj direktivi 
povećavaju se s 25 na 33 1/3 %;

(e) članku 7. stavku 1.;

(f) člancima 8., 10. i 12.; (f) člancima 8., 9., 10. i 12.;

(h) dijelu 3. točki (b) Priloga. (h) Prilogu 3.a. 

Razina sudjelovanja radnika dogovorena 
u skladu sa stavkom 3. ne smije biti niža 
od razine koja se prije spajanja 
primjenjivala u društvu ili društvima koja 
se spajaju s najvišom razinom 
sudjelovanja radnika ili niža od razine u 
državi članici društva nastalog spajanjem. 
Ta se razina mjeri u skladu sa 
stavkom 2.”

Amandman 235

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -ac (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-ac) stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:
4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavka 3. države članice:

„4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavka 3. države članice osiguravaju da se 
pravila o sudjelovanju radnika koja su se 
primjenjivala prije prekograničnog 
spajanja nastave primjenjivati do datuma 
primjene svih naknadno dogovorenih 
pravila ili, u slučaju nepostojanja 
dogovorenih pravila, do primjene zadanih 
pravila u skladu s Prilogom Direktivi 
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2001/86/EZ.”
(a) nadležnim tijelima društava koja se 
spajaju daju pravo da bez prethodnih 
pregovora izaberu da se na njih izravno 
primjenjuju uobičajena pravila 
sudjelovanja iz stavka 3. točke (h), kako je 
utvrđeno zakonodavstvom države članice 
u kojoj će društvo nastalo prekograničnim 
spajanjem imati sjedište te da poštuju ta 
pravila od datuma upisa u registar;
(b) daju posebnom pregovaračkom tijelu 
pravo da većinom od dvije trećine glasova 
članova koji predstavljaju najmanje dvije 
trećine radnika, uključujući glasove 
članova koji predstavljaju radnike u 
najmanje dvije različite države članice, 
odluči ne započeti s pregovorima ili 
okončati već započete pregovore i da se 
pozove na važeća pravila o sudjelovanja 
koja su na snazi u državi članici u kojoj će 
se nalaziti sjedište društva nastalog 
prekograničnim spajanjem;
(c) mogu, u slučaju kada se nakon 
prethodnih pregovora primjenjuju 
uobičajena pravila sudjelovanja i 
neovisno o takvim pravilima odlučiti 
ograničiti udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu društva nastalog 
prekograničnim spajanjem. Međutim, ako 
su u jednom od društava koja se spajaju 
predstavnici radnika činili najmanje 
jednu trećinu upravnog ili nadzornog 
odbora, ograničenje ne može rezultirati 
time da udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu bude manji od jedne 
trećine.

Amandman 236

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka aa (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 7.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(aa) umeće se sljedeći stavak 7.a:
„7.a U skladu s člankom 6. Direktive 
2002/14/EZ1a države članice osiguravaju 
da predstavnici radnika tijekom 
obnašanja svojih funkcija dobivaju 
odgovarajuću zaštitu i jamstva kako bi im 
se omogućilo da primjereno izvršavaju 
dužnosti koje su im dodijeljene.”

Amandman 237

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka ba (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ba) dodaje se sljedeći stavak 8.a:
„8.a Ako se, nakon primjene stavka 3. u 
slučaju iz stavka 2., u razdoblju od šest 
godina nakon prekograničnog spajanja 
premaši važeći prag za sudjelovanje 
radnika utvrđen pravom države članice 
koja je uključena u provedbu spajanja, 
pokreću se novi pregovori u skladu sa 
stavcima od 3. do 8. mutatis mutandis. U 
takvim se slučajevima pravilima za 
sudjelovanje radnika osiguravaju jednaka 
razina i elementi sudjelovanja koji bi bili 
zakonski predviđeni da je društvo doseglo 
relevantni prag u državi članici koja je 
uključena u provedbu spajanja.”

Amandman 238

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18.a (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(18a) Umeće se sljedeći članak:
„Članak 133.a
Kolektivni ugovori
Nakon prekograničnog spajanja društvo 
koje je njime nastalo i dalje poštuje uvjete 
dogovorene kolektivnim ugovorima pod 
jednakim uvjetima kao što su oni koji se 
primjenjuju na društva koja se spajaju 
prije prekograničnog spajanja, bez obzira 
na to koje se pravo inače primjenjuje na 
to društvo u skladu s tim ugovorima, do 
dana prestanka ili isteka kolektivnog 
ugovora ili stupanja na snagu ili primjene 
drugog kolektivnog ugovora, u skladu s 
člankom 3. stavkom 3. Direktive 
2001/23/EZ.”

Amandman 239

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 19.a (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 134. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19a) u članak 134. dodaje se sljedeći 
stavak:
Međutim, ako u razdoblju od dvije godine 
nakon datuma kad prekogranično 
spajanje počne proizvoditi učinak 
nadležna tijela saznaju nove informacije o 
tom prekograničnom spajanju, koje 
upućuju na to da je došlo do kršenja 
odredbi ove Direktive, nadležna tijela 
preispituju svoju procjenu činjenica u vezi 
s tim slučajem te su ovlaštena za 
nametanje učinkovitih, proporcionalnih i 
odvraćajućih sankcija u slučaju umjetne 
konstrukcije.”
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Amandman 240

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 160.b Briše se.
Definicije
Za potrebe ovog poglavlja:
(1) „društvo kapitala”, dalje u tekstu 
„društvo”, znači društvo kako je 
definirano u Prilogu II.;
(2) „društvo koje se dijeli” znači 
društvo koje je u postupku prekogranične 
podjele, pri čemu prenosi svu svoju aktivu 
i pasivu jednom društvu ili više njih ili, u 
slučaju djelomične podjele, prenosi dio 
svoje aktive i pasive jednom društvu ili 
više njih;
(3) „podjela” znači postupak kojim:
(a) društvo koje se dijeli, bez 
prestanka društva ili likvidacije, prenosi 
svu svoju aktivu i pasivu dvama 
novoosnovanim društvima ili više njih 
(„prijamna trgovačka društva”) u 
zamjenu za izdavanje članovima društva 
koje se dijeli vrijednosnih papira ili 
dionica u prijamnim trgovačkim 
društvima te, ako postoji, isplatu u 
gotovini koja ne premašuje 10 % 
nominalne vrijednosti tih vrijednosnih 
papira ili dionica ili, ako nemaju 
nominalnu vrijednost, isplatu u gotovini 
koja ne premašuje 10 % knjigovodstvene 
vrijednosti njihovih vrijednosnih papira ili 
dionica („potpuna podjela”);
(b) društvo koje se dijeli prenosi svu 
svoju aktivu i pasivu jednom 
novoosnovanom društvu ili više njih 
(„prijamna trgovačka društva”) u 
zamjenu za izdavanje članovima društva 
koje se dijeli vrijednosnih papira ili 
dionica u prijamnim trgovačkim 
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društvima ili, u društvu koje se dijeli, ili u 
prijamnim trgovačkim društvima i društvu 
koje se dijeli te, ako postoji, isplatu u 
gotovini koja ne premašuje 10 % 
nominalne vrijednosti tih vrijednosnih 
papira ili dionica ili, u slučaju 
nepostojanja nominalne vrijednosti, 
isplatu u gotovini koja ne premašuje 10 % 
knjigovodstvene vrijednosti njihovih 
vrijednosnih papira ili dionica 
(„djelomična podjela”).

Amandman 241

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 160.c Briše se.
Daljnje odredbe koje se odnose na 
područje primjene
1. Neovisno o članku 160.b stavku 3. 
ovo se poglavlje primjenjuje i na 
prekogranične podjele kod kojih je 
nacionalnim zakonodavstvom najmanje 
jedne dotične države članice dopuštena 
isplata u gotovini iz članka 160.b stavka 3. 
točaka (a) i (b) koja premašuje 10 % 
nominalne vrijednosti ili, u slučaju 
nepostojanja nominalne vrijednosti, 10 % 
knjigovodstvene vrijednosti vrijednosnih 
papira ili dionica koji predstavljaju 
kapital prijamnih trgovačkih društava.
2. Države članice mogu odlučiti ne 
primjenjivati ovo poglavlje na 
prekogranične podjele u kojima sudjeluju 
zadruge čak i u slučajevima kada su one 
obuhvaćene definicijom „društva 
kapitala” kako je utvrđeno u članku 160 b 
stavku 1.
3. Ovo se poglavlje ne primjenjuje na 
prekogranične podjele u kojima sudjeluje 
društvo čiji je cilj kolektivno ulaganje 
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javnog kapitala koje funkcionira na 
načelu raspodjele rizika i čiji se udjeli na 
zahtjev imatelja otkupljuju ili 
amortiziraju, izravno ili neizravno, iz 
imovine tog društva. Radnja koju takvo 
društvo poduzme radi osiguranja da 
vrijednost njegovih udjela na burzi ne 
odstupa znatno od njegove neto 
knjigovodstvene vrijednosti, smatra se 
istovjetnom takvom otkupu ili 
amortizaciji.

Amandman 242

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.d – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da, ako 
društvo namjerava provesti prekograničnu 
podjelu, država članica društva koje se 
dijeli i prijamnih trgovačkih društava može 
provjeriti ispunjava li prekogranična 
podjela uvjete utvrđene u stavku 2.

1. Države članice osiguravaju da, ako 
društvo namjerava provesti prekograničnu 
podjelu, sud, javni bilježnik ili drugo 
nadležno tijelo države članice društva koje 
se dijeli i prijamnih društava može 
provjeriti ispunjava li prekogranična 
podjela uvjete utvrđene u stavku 2.

Amandman 243

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.d – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) ako je društvo predmet postupka 
preventivnog restrukturiranja zbog 
vjerojatnosti stečaja;

Briše se.

Amandman 244

Prijedlog direktive
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Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.d – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) ako je društvo predmet upotrebe 
instrumenata sanacije te sanacijskih ovlasti 
i mehanizama predviđenih u glavi IV. 
Direktive 2014/59/EU;

(d) ako je društvo predmet upotrebe 
instrumenata sanacije te sanacijskih ovlasti 
i mehanizama predviđenih u glavi IV. 
Direktive 2014/59/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća (*);

Amandman 245

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.d – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) ako su nacionalna tijela poduzela 
preventivne mjere kako bi se izbjeglo 
pokretanje postupaka iz točke (a), (b) ili 
(d).

(e) ako su nacionalna tijela poduzela 
preventivne mjere kako bi se izbjeglo 
pokretanje postupaka iz točke (a) ili (d).

Amandman 246

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.d – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Država članica društva koje se 
dijeli osigurava da nadležno tijelo ne 
odobrava podjelu ako je nakon ispitivanja 
predmetnog slučaja te uzimajući u obzir 
sve relevantne činjenice i okolnosti 
utvrdilo da podjela predstavlja umjetnu 
konstrukciju u svrhu ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
članova.

3. Država članica društva koje se 
dijeli osigurava da nadležno tijelo ne 
odobrava podjelu ako nakon provedbe 
procjene slučaja te uzimajući u obzir sve 
relevantne činjenice i okolnosti utvrdi da 
podjela predstavlja umjetnu konstrukciju.
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Amandman 247

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli izrađuje nacrt uvjeta 
za prekograničnu podjelu. Nacrt uvjeta za 
prekograničnu podjelu mora obuhvaćati 
najmanje sljedeće:

1. Upravno ili upravljačko tijelo i, 
ako je tako predviđeno nacionalnim 
pravom i/ili je u skladu s nacionalnom 
praksom, predstavnici radnika na razini 
uprave društva koje se dijeli izrađuje nacrt 
uvjeta za prekograničnu podjelu te 
sudjeluje u donošenju odluke o tome. 
Nacrt uvjeta za prekograničnu podjelu 
mora obuhvaćati najmanje sljedeće:

Amandman 248

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – točka 1. – podtočka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-a) pravni oblik, naziv i lokaciju 
sjedišta društva koje se dijeli;

Amandman 249

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) pravni oblik, tvrtku i sjedište koji 
su predloženi za novo društvo ili društva 
koja nastaju prekograničnom podjelom;

(a) pravni oblik, naziv i lokaciju 
sjedišta koji su predloženi za novo društvo 
ili društva koja nastaju prekograničnom 
podjelom;



PE625.524v02-00 156/383 RR\1173572HR.docx

HR

Amandman 250

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) po potrebi, detaljne informacije o 
lokaciji i datumu uspostave sjedišta 
društva u državi članici prijamnog društva 
ili društava, ako ondje još nema lokaciju, 
kao i informacije o upravljačkom tijelu i 
po potrebi osoblju, opremi, prostorijama i 
imovini;

Amandman 251

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(h) pojedinosti o svim posebnim 
pogodnostima koje se dodjeljuju članovima 
upravnih, upravljačkih, nadzornih ili 
kontrolnih tijela društva koje se dijeli;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman 252

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – točka 1. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ha) sve posebne pogodnosti koje se 
dodjeljuju članovima upravnih, 
upravljačkih, nadzornih ili kontrolnih 
tijela društva koje se dijeli;
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Amandman 253

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – točka 1. – podtočka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ka) broj radnika zaposlenih na puno 
radno vrijeme;

Amandman 254

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – točka 1. – podtočka kb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(kb) moguće posljedice prekogranične 
podjele na zapošljavanje, uključujući 
vjerojatne promjene kad je riječ o 
organizaciji rada, plaćama, lokaciji 
određenih radnih mjesta i očekivanim 
posljedicama za radnike zaposlene na 
takvim radnim mjestima, među ostalim 
radnike u društvima kćeri i podružnicama 
društava koja se dijele koje se nalaze u 
Uniji i za socijalni dijalog na razini 
društva, uključujući po potrebi zastupanje 
radnika na razini uprave;

Amandman 255

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – stavak 1. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(l) prema potrebi, informacije o 
postupcima na temelju kojih se u skladu s 
člankom 160.n utvrđuju aranžmani za 
sudjelovanje radnika u definiranju svojih 

(l) informacije o postupcima na 
temelju kojih se u skladu s člankom 160. 
utvrđuju aranžmani za sudjelovanje 
radnika u definiranju njihovih prava na 
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prava na sudjelovanje u prijamnim 
trgovačkim društvima i dostupne 
mogućnosti za takve aranžmane;

obavješćivanje, savjetovanje i sudjelovanje 
u prijamnim društvima u skladu s člankom 
160.n i dostupne mogućnosti za takve 
aranžmane.

Amandman 256

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – točka 1. – podtočka la (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(la) naziv krajnjeg društva ili krajnjih 
društava i, kad je to primjenjivo, popis 
svih njegovih društava kćeri, kratak opis 
prirode njihovih aktivnosti i njihovu 
zemljopisnu lokaciju;

Amandman 257

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – točka 1. – podtočka lb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(lb) ukupni promet i ukupni oporezivi 
promet društva koje se dijeli za posljednje 
izvještajno razdoblje;

Amandman 258

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – točka 1. – podtočka lc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(lc) iznos poreza na dobit koji su platili 
društvo koje se dijeli te njegova društva 
kćeri i podružnice;
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Amandman 259

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3a. Prije nego što upravljačko ili 
upravno tijelo odluči o nacrtu uvjeta za 
prekograničnu podjelu, o predloženoj 
podjeli trebalo bi obavijestiti predstavnike 
radnika društva koje provodi 
prekograničnu podjelu ili, ako nema 
takvih predstavnika, same radnike i 
zastupljene sindikate te se s njima 
savjetovati o predloženoj podjeli u skladu 
s člankom 4. Direktive 2002/14/EZ 
mutatis mutandis. Ako je osnovano tijelo 
u svrhu transnacionalnog obavješćivanja 
i savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili 2001/86/EZ, ono se isto 
obavještava i s njime se savjetuje. 

Amandman 260

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Osim službenih jezika država 
članica prijamnih trgovačkih društava i 
društva koje se dijeli, države članice 
dopuštaju društvu da upotrebljava jezik 
uobičajen u području međunarodnog 
poslovanja i financija u izradi nacrta uvjeta 
za prekograničnu podjelu i svih ostalih 
povezanih dokumenata. Države članice 
utvrđuju koji jezik ima prednost u slučaju 
odstupanja između različitih jezičnih 
verzija tih dokumenata.

4. Osim službenih jezika država 
članica prijamnih društava i društva koje se 
dijeli, države članice mogu društvu 
dopustiti da upotrebljava jezik uobičajen u 
području međunarodnog poslovanja i 
financija u izradi nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu i svih ostalih 
povezanih dokumenata. Društvo koje se 
dijeli utvrđuju koji jezik ima prednost u 
slučaju odstupanja između različitih 
jezičnih verzija tih dokumenata. Članovi, 
radnici ili vjerovnici imaju mogućnost 
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dati primjedbe na taj nacrt uvjeta.

Amandman 261

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima

Izvješće upravnog ili upravljačkog tijela 
članovima i radnicima

Amandman 262

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli sastavlja izvješće u 
kojem se objašnjavaju i opravdavaju pravni 
i gospodarski aspekti prekogranične 
podjele.

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli sastavlja izvješće za 
članove i radnike u kojem se objašnjavaju 
i opravdavaju pravni i gospodarski aspekti 
prekogranične podjele te pojašnjavaju 
posljedice prekogranične podjele za 
radnike.

Amandman 263

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – stavak 2. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-a) razlozi za prekograničnu podjelu;

Amandman 264

Prijedlog direktive
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Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ea) posljedice prekogranične podjele 
na radne odnose i sudjelovanje radnika 
kao i mjere koje treba poduzeti kako bi ih 
se zaštitilo;

Amandman 265

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – stavak 2. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(eb) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja, utvrđene zakonom, 
kolektivnim ugovorima i 
transnacionalnim ugovorima društva, te 
lokaciji mjesta poslovanja društva;

Amandman 266

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – stavak 2. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ec) informacije o postupcima na 
temelju kojih se mogu primjenjivati 
mehanizmi u pogledu prava radnika na 
obavješćivanje, savjetovanje i 
sudjelovanje u prijamnim društvima i u 
skladu s odredbama ove Direktive;

Amandman 267

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – stavak 2. – točka ed (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ed) odnose li se faktori utvrđeni u 
točkama od (a) do (i) na društva kćeri 
društva koje se dijeli.

Amandman 268

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Prije nego što upravno ili 
upravljačko tijelo društva donese odluku o 
izvješću iz stavka 1. ovog članka, 
predstavnici radnika društva koje provodi 
prekograničnu podjelu ili, ako nema 
takvih predstavnika, sami radnici 
obavještavaju se o predloženoj podjeli te 
se s njima o tome provodi savjetovanje u 
skladu s člankom 4. Direktive 
2002/14/EZ. Po potrebi, tijelo osnovano u 
svrhu transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili 2001/86/EZ isto se 
obavještava i s njime se savjetuje.

Amandman 269

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u 
elektroničkom obliku, članovima društva 
koje se dijeli najkasnije dva mjeseca prije 
datuma održavanja glavne skupštine iz 

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
dostupno je, barem u elektroničkom 
obliku, članovima društva koje se dijeli te 
predstavnicima radnika društva koje 
provodi prekograničnu podjelu ili, ako 
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članka 160.k. Izvješće jednako tako mora 
biti na sličan način dostupno 
predstavnicima radnika društva koje se 
dijeli ili, ako takvi predstavnici ne postoje, 
samim radnicima.

takvi predstavnici ne postoje, samim 
radnicima i po potrebi tijelu osnovanom u 
svrhu transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili 2001/86/EZ, najkasnije dva 
mjeseca prije datuma održavanja glavne 
skupštine iz članka 160.k.

Amandman 270

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Međutim, izvješće iz stavka 1. nije 
nužno ako su svi članovi društva koje se 
dijeli pristali na odricanje od tog 
dokumenta.

4. Međutim, izvješće iz stavka 1. nije 
nužno ako su svi članovi društva koje se 
dijeli i svi predstavnici radnika ili, ako 
nema takvih predstavnika, sami radnici i 
po potrebi tijelo osnovano u svrhu 
transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili 2009/86/EZ, pristali na 
odricanje od tog dokumenta.

Amandman 271

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4a. Ako upravno ili upravljačko tijelo 
društva koje se dijeli pravodobno primi 
mišljenje predstavnika radnika ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika, kako je predviđeno nacionalnim 
pravom, ili ako je primjenjivo tijela 
uspostavljenog u svrhu transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili 2001/86/EZ 
članovi se obavješćuju o tome, a mišljenje 
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se prilaže tom izvješću.

Amandman 272

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4b. Upravno ili upravljačko tijelo 
društva koje se dijeli daje obrazloženi 
odgovor na mišljenje predstavnika 
radnika i, ako je primjenjivo, tijela 
osnovanog u svrhu prekograničnog 
obavješćivanja i savjetovanja u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ ili 2001/86/EZ 
prije datuma održavanja glavne skupštine 
iz članka 160.k.

Amandman 273

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
 Članak 160.g – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4c. Nacionalna predstavnička tijela 
radnika i sindikati zastupljeni u društvu i, 
ako je primjenjivo, tijelo osnovanu u 
svrhu prekograničnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili 2001/86/EZ imaju sredstva 
i resurse potrebne za ostvarivanje prava 
koja proizlaze iz ove Direktive za 
provedbu analize izvješća. U tu se svrhu 
primjenjuje mutatis mutandis stavak 6. 
Priloga I. Direktivi 2009/38/EZ.

Amandman 274

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g – stavak 4.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4d. Stavcima od 1. do 4. ne dovode se 
u pitanje važeća prava na obavješćivanje i 
savjetovanje te postupci obavješćivanja i 
savjetovanja koji su utvrđeni na 
nacionalnoj razini nakon prenošenja 
direktiva 2002/14/EZ i 2009/38/EZ.

Amandman 275

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.h

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

[...] Briše se.

Amandman 276

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.ha (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 160.ha
Građanskopravna odgovornost članova 
upravnih ili upravljačkih tijela društva 

koje je predmet podjele
Države članice utvrđuju pravila kojima se 
uređuje barem građanskopravna 
odgovornost članova upravnih ili 
upravljačkih tijela tog društva prema 
dioničarima društva koje se dijeli u vezi s 
neprimjerenim postupanjem članova tih 
tijela pri pripremi i provedbi podjele.
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Amandman 277

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ispitivanje neovisnog stručnjaka Ocjena nadležnog tijela

Amandman 278

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da društvo koje 
se dijeli najmanje dva mjeseca prije 
datuma održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k podnosi zahtjev nadležnom 
tijelu određenom u skladu s člankom 160.o 
stavkom 1. radi imenovanja stručnjaka za 
ispitivanje i ocjenjivanje nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu i izvješća iz 
članaka 160.g i 160.h, u skladu s 
odredbom utvrđenom u stavku 6. ovog 
članka.

Države članice osiguravaju da društvo koje 
se dijeli najmanje dva mjeseca prije 
datuma održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k podnosi zahtjev nadležnom 
tijelu određenom u skladu s člankom 160.o 
stavkom 1. za ocjenu nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu i izvješća iz 
članka 160.g.

Amandman 279

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Zahtjevu za imenovanje stručnjaka 
potrebno je priložiti sljedeće:

Zahtjevu za ocjenu nadležnog tijela 
potrebno je priložiti sljedeće:
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Amandman 280

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) izvješća iz članaka 160.g i 160.h. (b) izvješće iz članka 160.g;

Amandman 281

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 1. – podstavak 2. – točka ba (nova) 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ba) ako su podnesene, primjedbe 
članova, radnika i vjerovnika u vezi s 
nacrtom uvjeta i izvješćem iz članaka 
160.c i 160.g;

Amandman 282

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 1. – podstavak 2. – točka bb (nova) 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(bb) ako je došlo do odricanja od 
zahtjeva za izvješće iz članka 160.g, 
razloge za prekograničnu podjelu.

Amandman 283

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Nadležno tijelo imenuje neovisnog 
stručnjaka u roku od pet radnih dana od 
zahtjeva navedenog u stavku 1. i primitka 
nacrta uvjeta i izvješća. Stručnjak je 
neovisan u odnosu na društvo koje se 
dijeli i može biti fizička ili pravna osoba, 
ovisno o pravu predmetne države članice. 
Pri ocjenjivanju neovisnosti stručnjaka 
države članice uzimaju u obzir okvir 
utvrđen člancima 22. i 22.b 
Direktive 2006/43/EZ.

2. Nadležno tijelo počinje raditi na 
zahtjevu navedenom u stavku 1. u roku od 
deset radnih dana od primitka dokumenata 
i informacija iz stavka 1. točaka od (a) do 
(d). Ako se nadležno tijelo obrati 
neovisnom stručnjaku, taj se stručnjak 
imenuje u roku od jednog mjeseca na 
temelju liste prethodno odabranih 
stručnjaka koja je posebno uspostavljena 
za potrebe ocjenjivanja prekograničnih 
podjela. Države članice osiguravaju da je 
stručnjak ili pravna osoba u čije ime 
stručnjak radi neovisan i da ne obavlja 
niti je u razdoblju od pet godina prije 
svojeg imenovanja obavljao posao, u bilo 
kojem svojstvu, za društvo koje podnosi 
zahtjev za podjelu ili obrnuto.

Amandman 284

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Stručnjak sastavlja pisano izvješće 
u kojem je navedeno najmanje sljedeće:

3. Nakon savjetovanja, po potrebi, s 
trećim stranama koje imaju legitiman 
interes za podjelu društva, prvenstveno s 
poreznim tijelima i tijelima nadležnim za 
socijalna i radna prava unutar društva, 
nadležno tijelo sastavlja pisano izvješće u 
kojem je navedeno najmanje sljedeće:

Amandman 285

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 3. – točka e



RR\1173572HR.docx 169/383 PE625.524v02-00

HR

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) detaljna ocjena točnosti izvješća i 
informacija koje je dostavilo društvo;

(e) detaljna ocjena formalne i 
materijalne točnosti nacrta uvjeta, 
izvješća i informacija koje su dostavila 
društva koja provode prekograničnu 
podjelu;

Amandman 286

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(f) opis svih činjeničnih elemenata 
potrebnih kako bi nadležno tijelo određeno 
u skladu s člankom 160.o stavkom 1. 
provelo detaljnu procjenu u svrhu 
utvrđivanja predstavlja li prekogranična 
podjela umjetnu konstrukciju u skladu s 
člankom 160.p, uključujući barem sljedeće: 
značajke uspostavljanja u dotičnim 
državama članicama prijamnih 
trgovačkih društava, uključujući namjeru, 
sektor, ulaganje, neto promet i dobit ili 
gubitak, broj radnika, sastav bilance, 
poreznu rezidentnost, imovinu i njezinu 
lokaciju, uobičajeno mjesto rada radnika i 
posebnih grupa radnika, mjesto na kojem 
dospijevaju socijalni doprinosi i 
komercijalni rizici koje preuzima društvo 
koje se dijeli u državama članicama 
prijamnih trgovačkih društava.

(f) opis svih činjeničnih elemenata 
potrebnih za detaljnu procjenu radi 
utvrđivanja predstavlja li prekogranična 
podjela umjetnu konstrukciju u skladu s 
člankom 160.p, uključujući barem sljedeće:

i. značajke uspostavljanja prijamnih 
društva u dotičnim državama članicama, 
uključujući namjeru, sektor, ulaganje, 
neto promet i dobit ili gubitak, informacije 
o upravljačkom tijelu i po potrebi osoblju, 
opremi, prostorijama i imovini,
ii. sastav bilance, poreznu rezidentnost, 
imovinu i njezinu lokaciju te poslovne 
rizike koje preuzima društvo koje se dijeli 
i društva koja nastaju prekograničnom 
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podjelom u svim državama članicama,
iii. broj radnika, uobičajeno mjesto rada 
radnika i posebnih skupina radnika, 
uključujući, prema potrebi, broj upućenih 
radnika, poslanih radnika ili radnika 
istodobno zaposlenih u različitim 
državama članicama u godini prije 
podjele u smislu Uredbe (EZ) 
br. 883/2004 i Direktive 96/71/EZ te 
njihove odredišne zemlje, mjesta na 
kojima dospijevaju socijalni doprinosi te 
utjecaj na strukovne mirovine radnika;

Amandman 287

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Države članice osiguravaju da 
neovisni stručnjak ima pravo od društva 
koje se dijeli ishoditi sve relevantne 
informacije i dokumente te provesti sve 
potrebne istrage kako bi utvrdio sve 
elemente nacrta uvjeta ili izvješća uprave. 
Neovisni stručnjak isto tako ima pravo 
primati primjedbe i mišljenja predstavnika 
radnika društva ili, ako takvi predstavnici 
ne postoje, samih radnika te vjerovnika i 
članova društva.

4. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo ima pravo od društva koje 
se dijeli ishoditi sve relevantne informacije 
i dokumente, uključujući primjedbe na 
nacrt uvjeta podnesene u skladu s 
člankom 160.c stavkom 2. i da provodi sve 
potrebne istrage kako bi provjerilo sve 
elemente nacrta uvjeta ili izvješća 
upravnog ili upravljačkog tijela. Nadalje, 
svako nadležno tijelo može po potrebi 
postavljati pitanja nadležnom tijelu države 
članice prijamnih društva te ima pravo 
primati daljnje primjedbe i mišljenja 
predstavnika radnika ili, ako takvi 
predstavnici ne postoje, samih radnika i, 
ako je primjenjivo, tijela osnovanog za 
potrebe transnacionalnog obavješćivanja i 
savjetovanja u skladu s Direktivom 
2009/38/EZ ili 2001/86/EZ te vjerovnika i 
članova društva. Ona se prilažu izvješću 
kao dodaci.
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Amandman 288

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Države članice osiguravaju da se 
informacije koje dostavlja neovisni 
stručnjak mogu upotrebljavati samo u 
svrhu izrade izvješća i da povjerljive 
informacije, uključujući poslovne tajne, 
neće biti otkrivene. Ako je to prikladno, 
stručnjak može dostaviti zaseban 
dokument koji sadržava povjerljive 
informacije nadležnom tijelu određenom u 
skladu s člankom 160.o stavkom 1.; taj 
zaseban dokument dostupan je samo 
društvu koje se dijeli i ne smije se otkrivati 
trećim stranama.

5. Države članice osiguravaju da se 
informacije i primjedbe koje dostavlja 
nadležno tijelo mogu upotrebljavati samo u 
svrhu izrade izvješća i da povjerljive 
informacije, uključujući poslovne tajne, 
neće biti otkrivene u skladu s pravom 
Unije i nacionalnim pravom. Ako je to 
prikladno, nadležno tijelo može sastaviti 
zaseban dokument koji sadržava takve 
povjerljive informacije, a taj zaseban 
dokument dostupan je samo društvu koje 
se dijeli i predstavnicima radnika ako je 
tako predviđeno pravom Unije ili 
nacionalnim pravo i u skladu s praksom u 
Uniji ili nacionalnom praksom.

Amandman 289

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6a. Društvo nema pravo na dovršenje 
prekogranične podjele u slučajevima kad 
se protiv njega vode sudski postupci zbog 
kršenja socijalnog, poreznog i radnog 
prava te prava u području zaštite okoliša 
ili kršenja temeljnih i ljudskih prava ako 
postoji rizik da se konačna šteta neće 
pokriti s obzirom na mjere Unije za 
suradnju u građanskom pravosuđu i ako 
društvo nije osiguralo financijsko jamstvo 
kojim bi se pokrio taj rizik.
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Amandman 290

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6b. Države članice utvrđuju pravila 
barem o građanskopravnoj odgovornosti 
neovisnih stručnjaka odgovornih za 
sastavljanje izvješća iz ovog članka, među 
ostalim u pogledu neprimjerenog 
postupanja tih stručnjaka pri izvršavanju 
svojih dužnosti.

Amandman 291

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.j – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) ako je primjenjivo, izvješće 
neovisnog stručnjaka iz članka 160.i;

(b) zahtjev za ocjenu nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu i izvješća iz članka 
160.g stavka 1. te, ako je primjenjivo, 
izvješća koje sastavlja nadležno tijelo u 
skladu s člankom 160.g stavkom 3., no bez 
otkrivanja povjerljivih informacija u 
skladu s nacionalnim pravom i pravom 
Unije;

Amandman 292

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.j – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) obavijest kojom se članovi, 
vjerovnici i radnici društva koje se dijeli 
obavješćuju o tome da prije datuma 

(c) obavijest kojom se članovi, 
vjerovnici i predstavnici radnika društva 
ili, ako nema takvih predstavnika, sami 
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održavanja glavne skupštine mogu društvu 
i nadležnom tijelu određenom u skladu s 
člankom 160.o stavkom 1. podnijeti 
primjedbe o dokumentima iz prvog 
podstavka točaka (a) i (b).

radnici društva koje se dijeli obavješćuju o 
tome da prije datuma održavanja glavne 
skupštine mogu društvu i nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 160.o 
stavkom 1. podnijeti primjedbe u vezi s 
dokumentima iz prvog podstavka 
točaka (a) i (b).

Amandman 293

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.j – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) pojedinosti o web-mjestu na kojem 
se mogu besplatno i internetom dobiti nacrt 
uvjeta za prekograničnu podjelu, obavijest 
i izvješće stručnjaka iz stavka 1. te 
potpune informacije o aranžmanima iz 
točke (c) ovog stavka.

(d) pojedinosti o web-mjestu na kojem 
se mogu besplatno i internetom dobiti nacrt 
uvjeta za prekograničnu podjelu, obavijest 
i izvješće nadležnog tijela iz stavka 1. te 
potpune informacije o aranžmanima iz 
točke (c) ovog stavka;

Amandman 294

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.j – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) informacije o krajnjim stvarnim 
vlasnicima društva prije i nakon 
prekogranične podjele.

Amandman 295

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.j – stavak 4. – podstavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom.

Međutim, ako je to opravdano 
prevladavajućim razlozima od javnog 
interesa da bi se spriječila prijevara u vezi 
s identitetom osobe koja zastupa društvo 
koje provodi prekograničnu podjelu, 
države članice mogu tražiti osobno 
pojavljivanje pred bilo kojim nadležnim 
tijelom ili pred osobom ili uredom koji su 
povezani s objavljivanjem na internetu ili 
koji objavljuju ili pomažu u objavljivanju 
na internetu.

Amandman 296

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.j – stavak 4. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za objavljivanje na internetu dokumenata 
i podataka iz stavaka 1. i 3. Članak 13.ba 
te članak 13.f stavci 3. i 4. Direktive [o 
digitalnim alatima u pravu društava] 
primjenjuju se na odgovarajući način.

Amandman 297

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.j – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Osim objavljivanja podataka iz 
stavaka 1., 2. i 3. države članice mogu 
zatražiti objavu uvjeta za prekograničnu 
podjelu ili informacija iz stavka 3. u 
nacionalnom službenom listu. U tom 
slučaju države članice osiguravaju da 
registar prenosi relevantne informacije 

5. Osim objavljivanja podataka iz 
stavaka 1., 2. i 3. države članice mogu 
zatražiti objavu uvjeta za prekograničnu 
podjelu ili informacija iz stavka 3. u 
nacionalnom službenom listu. U tom 
slučaju države članice, u skladu s načelom 
jednokratne dostave informacija u Uniji, 
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nacionalnim službenim listovima. osiguravaju da registar prenosi relevantne 
informacije nacionalnim službenim 
listovima.

Amandman 298

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.j – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6a. Države članice osiguravaju da se 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne, ne objavljuju, osim 
predstavnicima radnika ako je to 
predviđeno nacionalnim pravom i pravom 
Unije.

Amandman 299

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.k – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 160.g, 160.h i 160.i, glavna 
skupština društva koje se dijeli prema 
potrebi donosi rezoluciju kojom odlučuje o 
odobrenju nacrta uvjeta za prekograničnu 
podjelu. Društvo obavješćuje nadležno 
tijelo određeno u skladu s člankom 160.o 
stavkom 1. o odluci glavne skupštine.

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 160.g i 160.i, glavna skupština 
društva koje se dijeli prema potrebi donosi 
rezoluciju kojom odlučuje o odobrenju 
nacrta uvjeta za prekograničnu podjelu. 
Prije donošenja odluke poštuju se sva 
prethodna važeća prava na obavješćivanje 
i savjetovanje kako bi se u obzir uzelo 
mišljenje predstavnika radnika u skladu s 
Direktivom 2002/14/EZ i, prema potrebi, 
direktivama 2009/38/EZ i 2001/86/EZ.  
Društvo obavješćuje nadležno tijelo 
određeno u skladu s člankom 160.o 
stavkom 1. o odluci glavne skupštine.
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Amandman 300

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.k – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Glavna skupština odlučuje i o tome 
iziskuje li prekogranična podjela izmjene 
osnivačkih akata društva koje se dijeli.

4. Po potrebi, glavna skupština 
odlučuje i o izmjenama osnivačkih akata 
društva koje se dijeli.

Amandman 301

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.l – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) članovi koji posjeduju dionice s 
glasačkim pravima, a koji nisu glasovali za 
odobrenje nacrta uvjeta za prekograničnu 
podjelu;

(a) članovi koji posjeduju dionice s 
glasačkim pravima i koji su glasovali 
protiv odobrenja nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu ili nisu sudjelovali 
na glavnoj skupštini, nego su svoju 
namjeru da glasuju protiv izrazili prije 
sastanka te su izrazili namjeru da 
iskoriste pravo istupanja;

Amandman 302

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.l – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) članovi koji posjeduju dionice bez 
glasačkih prava.

(b) članovi koji posjeduju dionice bez 
glasačkih prava i koji su, na glavnoj 
skupštini, izrazili svoju namjeru da 
iskoriste pravo istupanja.
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Amandman 303

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.l – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Države članice osiguravaju da 
društvo koje se dijeli u nacrtu uvjeta za 
prekograničnu podjelu, kako je utvrđeno u 
članku 160.e stavku 1. točki (q), članovima 
iz stavka 1. ovog članka, koji žele 
iskoristiti pravo na raspolaganje svojim 
dionicama, ponudi prikladnu odštetu. 
Države članice utvrđuju i razdoblje za 
prihvat ponude, koje ni u kojem slučaju ne 
smije premašivati mjesec dana nakon 
održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k. Nadalje, države članice 
osiguravaju da društvo može prihvatiti 
ponudu dostavljenu elektroničkim putem 
na adresu koju je društvo dostavilo u tu 
svrhu.

(3) Države članice osiguravaju da 
društvo koje se dijeli u nacrtu uvjeta za 
prekograničnu podjelu, kako je utvrđeno u 
članku 160.e stavku 1. točki (q), članovima 
iz stavka 1. ovog članka, koji žele 
iskoristiti pravo na raspolaganje svojim 
dionicama, ponudi prikladnu odštetu. Ne 
dovodeći u pitanje stvarno ostvarivanje 
prava istupanja, članovi svoju namjeru da 
iskoriste to pravo najavljuju prije glavne 
skupštine. Države članice utvrđuju i 
razdoblje za prihvat ponude, koje ni u 
kojem slučaju ne smije premašivati 
mjesec dana nakon održavanja glavne 
skupštine iz članka 160.k. Nacionalno 
pravo kojim se uređuje forma i valjanost 
ugovora o prodaji i prijenosu dionica u 
društvima ostaje nepromijenjeno.

Amandman 304

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.m – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da se 
vjerovnici koji nisu zadovoljni zaštitom 
svojih interesa predviđenom nacrtom 
uvjeta za prekograničnu podjelu, kako je 
predviđeno člankom 160.e, mogu obratiti 
prikladnom upravnom ili sudskom tijelu u 
svrhu dobivanja primjerene zaštite u roku 
od mjesec dana od objave podataka iz 
članka 160.j.

2. Države članice osiguravaju da se 
vjerovnici, čija prava potječu iz razdoblja 
prije sastavljanja nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu i koji nisu 
zadovoljni zaštitom svojih interesa 
predviđenom nacrtom uvjeta za 
prekograničnu podjelu, kako je predviđeno 
člankom 160.e, i koji su svoje prigovore 
uputili prije prekogranične podjele, mogu 
obratiti prikladnom upravnom ili sudskom 
tijelu u svrhu dobivanja primjerene zaštite 
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u roku od jednog mjeseca od objave iz 
članka 160.j.

Amandman 305

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.m – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) ako je vjerovnicima ponuđeno 
pravo na naplatu, od jamca treće strane ili 
prijamnih trgovačkih društava ili, u slučaju 
djelomične podjele, od prijamnog 
trgovačkog društva i društva koje se dijeli, 
iznosa najmanje jednakovrijednog njihovu 
izvornom potraživanju koji se može 
potraživati u istoj jurisdikciji kao i izvorno 
potraživanje te koji je kreditne kvalitete 
najmanje razmjerne s izvornim 
potraživanjem vjerovnika neposredno 
nakon zaključenja podjele.

(b) ako je vjerovnicima ponuđeno 
pravo na naplatu, od jamca treće strane ili 
prijamnih društava ili, u slučaju podjele, od 
prijamnog društva i društva koje se dijeli, 
iznosa koji je najmanje jednakstvarnoj 
vrijednosti njihova izvornog potraživanja 
koji se može potraživati u istoj jurisdikciji 
kao i izvorno potraživanje te koji je 
kreditne kvalitete najmanje razmjerne s 
izvornim potraživanjem vjerovnika.

Amandman 306

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Sudjelovanje radnika Obavješćivanje radnika, savjetovanje s 
njima i njihovo sudjelovanje

Amandman 307

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n – stavak -1. (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

-1. Kad upravno ili upravljačko tijelo 
društava izrađuje plan za provedbu 
prekogranične podjele, ona u što kraćem 
roku nakon objavljivanja nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu poduzimaju 
potrebne korake, uključujući pribavljanje 
informacija o identitetu uključenih 
društava, društava kćeri ili pogona te 
broju njihovih radnika kako bi, po 
potrebi, započela pregovore s 
predstavnicima radnika tih društava o 
mehanizmima za sudjelovanje radnika u 
društvima nastalima kao rezultat 
prekogranične podjele.

Amandman 308

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) ne predviđa najmanje ista razina 
sudjelovanja radnika koja se primjenjuje u 
društvu koje se dijeli prije podjele, što se 
mjeri udjelom predstavnika radnika među 
članovima upravnog ili nadzornog tijela ili 
njihovih odbora ili uprave odgovornih za 
dobit društva, uz uvjet da su radnici 
predstavljeni u tim tijelima ili

(a) ne predviđa najmanje ista razina i 
isti elementi sudjelovanja radnika koji se 
primjenjuju u društvu koje se dijeli prije 
podjele, što se mjeri udjelom predstavnika 
radnika među članovima upravnog ili 
nadzornog tijela ili njihovih odbora ili 
uprave odgovornih za dobit društva, uz 
uvjet da su radnici predstavljeni u tim 
tijelima; ili

Amandman 309

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. U slučajevima iz stavka 2. 3. Informiranje radnika, savjetovanje 
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sudjelovanje radnika u društvima nastalima 
prekograničnom podjelom i njihovo 
uključivanje u definiranje takvih prava 
uređuju države članice mutatis mutandis i 
podložno stavcima od 4. do 7. ovog članka 
te u skladu s načelima i postupcima 
utvrđenima u članku 12. stavcima 2., 3. i 4. 
Uredbe (EZ) br. 2157/2001 i sljedećim 
odredbama Direktive 2001/86/EZ:

s njima i njihovo sudjelovanje u 
društvima nastalima prekograničnom 
podjelom te njihovo sudjelovanje u 
definiranju tih prava i u slučajevima iz 
stavka 2. sudjelovanje radnika u društvima 
nastalima prekograničnom podjelom i 
njihovo uključivanje u definiranje takvih 
prava predmet je sporazuma između 
radnika i uprave društava te ga uređuju 
države članice mutatis mutandis i podložno 
stavcima od 4. do 7. ovog članka te u 
skladu s načelima i postupcima utvrđenima 
u članku 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe 
(EZ) br. 2157/2001 i sljedećim odredbama 
Direktive 2001/86/EZ:

Amandman 310

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n– stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) članku 4. stavku 1., članku 4. 
stavku 2. točkama (a), (g) i (h), članku 4. 
stavku 3. i članku 4. stavku 4.;

(b) članku 4. stavku 1., članku 4. 
stavku 2. točkama (a), (b), (c), (d), (e), (g) i 
(h), članku 4. stavku 3. i članku 4. stavku 
4.;

Amandman 311

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
 Direktiva (EU) 2017/
Članak 160.n – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) članku 7. stavku 1. prvom 
podstavku;

(e) članku 7. stavku 1.;

Amandman 312

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n – stavak 3. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(g) dijelu 3. točki (a) Priloga. (g) Prilogu, uz iznimku točaka (a) i (b) 
dijela 3., umjesto kojih se primjenjuje 
minimalno sljedeće:
radnici društva, njegova društva kćeri i 
pogoni i/ili predstavničko tijelo imaju 
pravo izabrati i imenovati određeni broj 
članova upravnog ili nadzornog tijela 
preoblikovanog društva koji iznosi dva 
predstavnika u društvima s najmanje 50 
radnika, jednu trećinu u društvima u 
kojima je zaposleno od 250 do 1000 
radnika i jednak broj članova u društvima 
s više od 1000 radnika.

Amandman 313

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3a. Razina sudjelovanja radnika 
dogovorena u skladu sa stavkom 3. ne 
smije biti niža od razine koja se prije 
podjele primjenjivala u društvu ili niža od 
one razine koja bi se primjenjivala u 
prijamnim društvima. Ta se razina mjeri u 
skladu sa stavkom 2.

Amandman 314

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
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stavka 3. države članice: stavka 3. države članice osiguravaju da se 
pravila o sudjelovanju radnika koja su se 
primjenjivala prije podjele nastave 
primjenjivati do datuma primjene 
naknadno dogovorenih pravila ili, u 
slučaju nepostojanja dogovorenih pravila, 
do primjene zadanih pravila u skladu s 
Prilogom Direktivi 2001/86/EZ.

(a) daju posebnom pregovaračkom 
tijelu pravo da većinom od dvije trećine 
glasova članova koji predstavljaju 
najmanje dvije trećine radnika, odluči ne 
započeti s pregovorima ili okončati već 
započete pregovore i da se pozove na 
važeća pravila o sudjelovanju koja su na 
snazi u državi članici svakog od prijamnih 
trgovačkih društava;
(b) mogu, u slučaju kada se nakon 
prethodnih pregovora primjenjuju 
uobičajena pravila sudjelovanja i 
neovisno o takvim pravilima odlučiti 
ograničiti udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu prijamnih trgovačkih 
društava. Međutim, ako su u jednom od 
društava koja se dijele predstavnici 
radnika činili najmanje jednu trećinu 
upravnog ili nadzornog odbora, 
ograničenje ne može rezultirati time da 
udio predstavnika radnika u upravnom 
tijelu bude manji od jedne trećine;
(c) osiguravaju da se pravila o 
sudjelovanju koja su se primjenjivala prije 
prekogranične podjele nastave 
primjenjivati do datuma primjene bilo 
kojeg naknadno utvrđenog pravila ili, u 
slučaju nepostojanja dogovorenih pravila, 
do primjene zadanih pravila u skladu s 
dijelom 3. točkom (a) Priloga.

Amandman 315

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n – stavak 5.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Povećanje prava sudjelovanja 
radnika prijamnih trgovačkih društava 
zaposlenih u drugim državama članicama 
iz stavka 2. točke (b) ne obvezuje države 
članice koje se na to odluče da te radnike 
uzmu u obzir pri izračunu minimalnog 
broja radnika potrebnog da se dobije 
pravo sudjelovanja na temelju 
nacionalnog prava.

Briše se.

Amandman 316

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Ako društvo nastalo 
prekograničnom podjelom postupa u 
skladu sa sustavom sudjelovanja radnika, 
to je društvo dužno poduzeti mjere kako bi 
osigurala zaštita prava radnika na 
sudjelovanje u slučaju naknadnih 
prekograničnih ili nacionalnih spajanja, 
podjela ili preoblikovanja u razdoblju od 
tri godine nakon što je prekogranična 
podjela počela proizvoditi učinke, 
primjenom pravila utvrđenih u stavcima 
od 1. do 6. mutatis mutandis.

7. Ako društvo nastalo 
prekograničnom podjelom postupa u 
skladu sa sustavom sudjelovanja radnika, 
to je društvo dužno poduzeti mjere kako bi 
osigurala zaštita prava radnika na 
sudjelovanje i u slučaju naknadnih 
prekograničnih ili nacionalnih spajanja, 
podjela ili preoblikovanja u razdoblju od 
šest godina nakon što je prekogranična 
podjela počela proizvoditi učinke, 
primjenom pravila utvrđenih u stavcima 
od 1. do 3. mutatis mutandis.

Amandman 317

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7a. U skladu s člankom 6. Direktive 
2002/14/EZ države članice osiguravaju da 
predstavnici radnika tijekom obnašanja 
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svojih funkcija dobivaju odgovarajuću 
zaštitu i jamstva kako bi im se omogućilo 
da primjereno izvršavaju dužnosti koje su 
im dodijeljene.

Amandman 318

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

8a. Ako se, nakon primjene stavka 3. u 
slučaju iz stavka 2., u razdoblju od šest 
godina nakon prekogranične podjele 
premaši važeći prag utvrđen pravom 
države članice iz koje je društvo koje se 
dijeli, pokreću se novi pregovori u skladu 
s postupkom iz stavaka od 3. do 8. mutatis 
mutandis. U takvim se slučajevima 
pravilima za sudjelovanje radnika 
osiguravaju jednaka razina i elementi 
sudjelovanja radnika koji bi bili zakonski 
predviđeni da je društvo doseglo 
relevantni prag u državi članici iz koje je 
društvo koje se dijeli.

Amandman 319

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.na (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 160.na
Kolektivni ugovori

Društvo nastalo nakon prekogranične 
podjele nakon prekogranične podjele i 
dalje poštuje uvjete dogovorene 
kolektivnim ugovorima pod jednakim 
uvjetima kao što su oni koji se 
primjenjuju na društvo prije podjele u 
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skladu s tim ugovorom do dana prestanka 
ili isteka kolektivnog ugovora odnosno 
stupanja na snagu ili primjene drugih 
kolektivnih ugovora, u skladu s člankom 
3. stavkom 3. Direktive 2001/23/EZ.

Amandman 320

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.o – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice određuju 
nacionalno tijelo ovlašteno za ispitivanje 
zakonitosti prekograničnih podjela s 
obzirom na dio postupka uređen pravom 
države članice društva koje se dijeli i za 
izdavanje potvrde koja prethodi podjeli, a 
kojom se potvrđuje usklađenost sa svim 
relevantnim uvjetima te pravilno 
zaključenje postupaka i formalnosti u toj 
državi članici.

1. Države članice određuju sud, 
javnog bilježnika ili drugo nadležno tijelo 
ovlašteno za ispitivanje zakonitosti 
prekograničnih podjela s obzirom na dio 
postupka uređen pravom države članice 
društva koje se dijeli i za izdavanje potvrde 
koja prethodi podjeli, a kojom se potvrđuje 
poštovanje svih relevantnih uvjeta te 
pravilno zaključenje postupaka i 
formalnosti u toj državi članici. 

Amandman 321

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.o – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) prema potrebi, izvješća iz 
članaka 160.g, 160.h i 160.i;

(b) prema potrebi, izvješća iz 
članaka 160.g, 160.h i 160.i, uključujući 
mišljenje radnika i odgovor uprave iz 
članka 160.g stavaka 4.a i 4.b;

Amandman 322

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.o – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom kojem je potrebno 
podnijeti relevantne informacije i 
dokumente.

Međutim, ako je to opravdano 
prevladavajućim razlogom od javnog 
interesa da bi se spriječila prijevara u vezi 
s identitetom osobe koja zastupa društvo 
koje provodi prekograničnu podjelu, 
države članice mogu zatražiti osobno 
pojavljivanje pred nadležnim tijelom 
kojem je potrebno podnijeti relevantne 
informacije i dokumente.

Amandman 323

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.o – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za objavljivanje na internetu dokumenata 
i podataka iz stavaka 1. i 3. Članak 13.ba i 
članak 13.f stavci 3. i 4. primjenjuju se na 
odgovarajući način.

Amandman 324

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.o – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. U pogledu usklađenosti s pravilima 
o sudjelovanju radnika, kako je utvrđeno 
člankom 160.n, država članica društva koje 
se dijeli provjerava obuhvaća li nacrt 
uvjeta za prekograničnu podjelu iz 
članka 160.e podatke o postupcima kojima 
se određuju relevantni aranžmani i o 
dostupnim mogućnostima za takve 

4. U pogledu usklađenosti s pravilima 
o sudjelovanju radnika, kako je utvrđeno 
člankom 160.n, država članica društva koje 
se dijeli provjerava obuhvaća li nacrt 
uvjeta za prekograničnu podjelu iz 
članka 160.e i izvješće iz članka 160.n 
podatke o postupcima kojima se određuju 
relevantni aranžmani i o dostupnim 
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aranžmane. mogućnostima za takve aranžmane.

Amandman 325

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.o – stavak 5. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) predstavlja li prekogranična 
podjela umjetnu konstrukciju.

Amandman 326

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.o – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Države članice osiguravaju da se 
nadležna tijela određena u skladu sa 
stavkom 1. mogu savjetovati s ostalim 
relevantnim tijelima nadležnima u 
različitim područjima na koja se odnosi 
prekogranična podjela.

6. Države članice osiguravaju da 
nadležna tijela određena u skladu sa 
stavkom 1. uspostave odgovarajuće 
mehanizme koordinacije s drugim tijelima 
u toj državi članici koja djeluju u 
područjima politike na koje se ova 
Direktiva odnosi te se, prema potrebi, 
savjetuju s ostalim relevantnim tijelima 
nadležnima u različitim područjima na koja 
se odnosi prekogranična podjela.

Amandman 327

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.o – stavak 7. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Države članice osiguravaju 
provedbu procjene nadležnog tijela u roku 
od mjesec dana od primitka informacije o 

7. Države članice osiguravaju 
provedbu procjene nadležnog tijela u roku 
od tri mjeseca od primitka informacije o 



PE625.524v02-00 188/383 RR\1173572HR.docx

HR

tome da je glavna skupština društva 
odobrila prekograničnu podjelu. Procjena 
mora imati jedan od sljedećih ishoda:

tome da je glavna skupština društva 
odobrila prekograničnu podjelu. Procjena 
mora imati jedan od sljedećih ishoda:

Amandman 328

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.o – stavak 7. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) ako nadležno tijelo ima ozbiljne 
razloge smatrati da prekogranična podjela 
predstavlja umjetnu konstrukciju iz 
članka 160.d stavka 3., može donijeti 
odluku o provedbi detaljne procjene u 
skladu s člankom 160.p i mora obavijestiti 
društvo o tome da je donijelo odluku 
provesti takvu procjenu i o njezinu 
ishodu.

(c) nadležno tijelo ne izdaje potvrdu 
koja prethodi podjeli i provodi detaljnu 
procjenu u skladu s člankom 86.n te 
obavještava društvo o svojoj odluci i 
ishodu procjene u jednom od sljedećih 
slučajeva:

i. ako nadležno tijelo ima ozbiljne razloge 
smatrati da prekogranična podjela 
predstavlja umjetnu konstrukciju;
ii. društvo je predmet postupka 
preventivnog restrukturiranja koji je 
pokrenut zbog vjerojatnosti stečaja ili 
podliježe provjerama, inspekcijama ili 
istragama iz Poglavlja VI. Direktive 
2006/123/EZ ili iz Direktive 2014/67/EU;
iii. u pogledu društva je u posljednje tri 
godine sud donio osuđujuću presudu ili 
ako se protiv društva vode sudski postupci 
zbog kršenja socijalnog, poreznog i 
radnog prava te prava u području zaštite 
okoliša ili zbog kršenja temeljnih i 
ljudskih prava.
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Amandman 329

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.o – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7a. Odluka nadležnog tijela države 
članice društva koje se dijeli o izdavanju 
potvrde koja prethodi podjeli ili odobrenje 
nadležnog tijela država članica društava 
odnosno društava nastalih 
prekograničnom podjelom ne smiju 
onemogućiti daljnje postupke ili odluke 
tijela država članica u pogledu drugih 
relevantnih pravnih područja.

Amandman 330

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.p – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da, 
kako bi ocijenilo predstavlja li 
prekogranična podjela umjetnu 
konstrukciju u smislu članka 160.d 
stavka 3. ove Direktive, nadležno tijelo 
države članice društva koje se dijeli 
provodi detaljnu procjenu svih potrebnih 
činjenica i okolnosti i uzima u obzir barem 
značajke uspostavljanja u dotičnim 
državama članicama, uključujući 
namjeru, sektor, ulaganje, neto promet i 
dobit ili gubitak, broj radnika, sastav 
bilance, poreznu rezidentnost, imovinu i 
njezinu lokaciju, uobičajeno mjesto rada 
radnika i posebnih grupa radnika, mjesto 
na kojem dospijevaju socijalni doprinosi i 
komercijalni rizici koje preuzima društvo 
koje se dijeli u državi članici tog društva i 
u državama članicama prijamnih 
trgovačkih društava.

1. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo društva koje se dijeli, kako 
bi ocijenilo predstavlja li prekogranična 
podjela umjetnu konstrukciju, provodi 
detaljnu procjenu svih potrebnih činjenica i 
okolnosti i u obzir uzima barem sljedeće:
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(a) značajke uspostavljanja prijamnog 
društva odnosno prijamnih društava u 
državi članici, uključujući upravljačko 
tijelo, osoblje, namjeru, sektor, ulaganje, 
neto promet i dobit ili gubitak, poreznu 
rezidentnost, prostorije, imovinu i njezinu 
lokaciju, sastav bilance te komercijalne 
rizike koje preuzima svako društvo koje se 
dijeli i prijamna društva;
(b) broj radnika i uobičajeno mjesto rada 
radnika i posebnih skupina radnika koji 
rade u državi prijamnog društva odnosno 
prijamnih društava, broj radnika koji rade 
u drugoj državi grupiranih prema državi 
zaposlenja, broj radnika upućenih u 
godini prije podjele u smislu Uredbe (EZ) 
br. 883/2004 i Direktive 96/71/EZ, te broj 
radnika zaposlenih istodobno u više 
država članica u smislu Uredbe (EZ) 
br. 883/2004;
(c) mjesto na koje dospijevaju socijalni 
doprinosi;
(d) je li društvo odlučilo delegirati svoje 
upravljanje na direktore, dužnosnike ili 
pravne zastupnike angažirane od neovisne 
treće strane preko pružatelja usluga. 
Navedeni se elementi mogu razmatrati 
samo kao indikativni faktori u ukupnoj 
ocjeni i ne razmatraju se samostalno.

Amandman 331

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.p – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Nadležno tijelo po potrebi 
postavlja pitanja i dobiva informacije od 
nadležnog tijela države članice prijamnog 
društva odnosno prijamnih društava. 
Nadležno tijelo osigurava komunikaciju s 
drugim tijelima u državi članici koja su 
odgovorna za područja na koja se odnosi 
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ova Direktiva.

Amandman 332

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.p – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice ne 
izdaje potvrdu koja prethodi podjeli za 
prekograničnu podjelu ako, nakon 
provedbe detaljne procjene predmetnog 
slučaja te uzimajući u obzir sve relevantne 
činjenice i okolnosti, utvrdi da ona 
predstavlja umjetnu konstrukciju.

Amandman 333

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.r – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice određuju 
nacionalno tijelo ovlašteno za nadzor 
zakonitosti prekogranične podjele s 
obzirom na dio postupka koji se odnosi na 
dovršetak prekogranične podjele uređen 
pravom država članica prijamnih 
trgovačkih društava i za odobrenje potvrde 
koja prethodi prekograničnoj podjeli ako 
potvrda ispunjava sve relevantne uvjete te 
ako su pravilno zaključeni svi postupci i 
formalnosti u toj državi članici.

1. Države članice određuju sud, 
javnog bilježnika ili drugo tijelo ovlašteno 
za nadzor zakonitosti prekogranične 
podjele s obzirom na dio postupka koji se 
odnosi na dovršetak prekogranične podjele 
uređen pravom država članica prijamnih 
društava i za odobrenje prekogranične 
podjele ako su ispunjeni svi relevantni 
uvjeti te ako su pravilno zaključeni svi 
postupci i formalnosti u toj državi članici.

Amandman 334

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.r – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom države članice kojem je 
potrebno podnijeti relevantne informacije 
i dokumente.

Međutim, ako je to opravdano zbog 
prevladavajućeg razloga od javnog 
interesa da bi se spriječila prijevara u vezi 
s identitetom osobe koja zastupa društvo 
koje provodi prekograničnu podjelu, 
države članice mogu tražiti osobno 
pojavljivanje pred bilo kojim nadležnim 
tijelom države članice ili pred bilo kojom 
osobom ili uredom koji su povezani s 
objavljivanjem na internetu ili koji 
objavljuju ili pomažu u objavljivanju na 
internetu.

Amandman 335

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.r – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za podnošenje zahtjeva internetom iz 
stavka 1. ovog članka i iz drugog 
podstavka članka 86.h stavka 4. 
Primjenjuje se članak 96. stavci 3. i 4.

Amandman 336

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.v

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 160.v Briše se.
Odgovornost neovisnih stručnjaka
Države članice utvrđuju barem pravila o 
građanskopravnoj odgovornosti neovisnih 
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stručnjaka odgovornih za sastavljanje 
izvješća iz članka 160.i i članka  60.m 
stavka 2. točke (a), uključujući u pogledu 
neprimjerenog postupanja tih stručnjaka 
pri izvršavanju svojih dužnosti.

Amandman 337

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.w – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Prekogranična podjela koja je počela 
proizvoditi učinke u skladu s postupcima 
za prenošenje ove Direktive ne može se 
proglasiti ništavom.

Amandman 338

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.w – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, ako u razdoblju od dvije godine 
nakon datuma kad prekogranična podjela 
počne proizvoditi učinak nadležna tijela 
saznaju nove informacije o toj 
prekograničnoj podjeli, koje upućuju na 
to da je došlo do kršenja odredbi ove 
Direktive, nadležna tijela preispituju svoju 
procjenu činjenica u vezi s tim slučajem te 
su ovlaštena za nametanje učinkovitih, 
proporcionalnih i odvraćajućih sankcija u 
slučaju umjetne konstrukcije.

Amandman 339

Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija najkasnije pet godina 
nakon [Ured za publikacije: umetnuti 
datum završetka razdoblja za prenošenje 
ove Direktive] provodi evaluaciju ove 
Direktive i dostavlja izvješće o nalazima 
Europskom parlamentu, Vijeću i 
Europskom gospodarskom i socijalnom 
odboru, koje je prema potrebi popraćeno 
zakonodavnim prijedlogom. Države 
članice dostavljaju Komisiji informacije 
potrebne za izradu tog izvješća, osobito 
dostavljanjem podataka o broju 
prekograničnih preoblikovanja, spajanja i 
podjela, njihovu trajanju i povezanim 
troškovima.

1. Komisija najkasnije tri godine 
nakon [Ured za publikacije: umetnuti 
datum završetka razdoblja za prenošenje 
ove Direktive] provodi evaluaciju ove 
Direktive i dostavlja izvješće o nalazima 
Europskom parlamentu, Vijeću i 
Europskom gospodarskom i socijalnom 
odboru, koje je prema potrebi popraćeno 
zakonodavnim prijedlogom. Države 
članice dostavljaju Komisiji informacije 
potrebne za izradu tog izvješća i 
zakonodavnog prijedloga, osobito 
dostavljanjem podataka o broju 
prekograničnih preoblikovanja, spajanja i 
podjela, njihovu trajanju i povezanim 
troškovima, kao i o njihovu učinku na 
zapošljavanje te o obavješćivanju radnika, 
savjetovanju s njima i njihovu 
sudjelovanju. Dostavljaju i podatke o 
broju i vrstama umjetnih konstrukcija 
koje su otkrivene i koje su spriječile 
ostvarivanje prekogranične aktivnosti.
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OBRAZLOŽENJE

Pozadina predložene direktive 

Prijedlog direktive u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela koji je 
podnijela Komisija objavljen je krajem travnja 2018. Predstavljen je zajedno s Direktivom u 
pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava kao „Paket o mobilnosti u 
pravu društava”, koji se iščekuje od 2017. i kojim se mijenja Direktiva (EU) 2007/1132 o 
određenim aspektima prava društava. Inicijative za reviziju Direktive o spajanjima, za 
omogućivanje prekograničnih podjela i za razmatranje pravila za prijenos sjedišta društva bile 
su predviđene još u Akcijskom planu Komisije naslovljenom „Europsko pravo trgovačkih 
društava i korporativno upravljanje – moderni pravni okvir za bolje sudjelovanje dioničara i 
održiva trgovačka društva”1 iz 2012. Budući da su određeni aspekti prava društava 2017. 
godine kodificirani i objedinjeni Direktivom (EU) 2017/1132, Prijedlogom se uvodi novo 
poglavlje o prekograničnim preoblikovanjima, mijenja se poglavlje o prekograničnim 
spajanjima te se uključuje novo poglavlje o prekograničnim podjelama. Iako su mjere za 
prekogranična spajanja i podjelu predviđene još u Programu rada Komisije za 2017.2, zbog 
presude Suda u predmetu Polbud-Wykonastwo (C-106/16) postalo je potrebno ponovno 
razmotriti i prilagoditi Paket o pravu društava kako bi se uključilo zakonodavstvo o 
prekograničnim preoblikovanjima. Najnovijom sudskom praksom utvrđeno je da sloboda 
poslovnog nastana također uključuje pravo na preoblikovanje prekograničnog društva u 
društvo koje ima drugi pravni oblik u skladu s nacionalnim pravom društva druge države 
članice. Europski parlament već je nekoliko puta pozvao da se predloži direktiva za prijenos 
registriranog sjedišta društva.3 

Sudska praksa Suda Europske unije 

Već 30 godina korporativna mobilnost društava uređuje se sudskom praksom Suda Europske 
unije, koji utvrđuje jesu li i u kojoj su mjeri korporativna prekogranična djelovanja 
obuhvaćena slobodom poslovnog nastana (članci 49. i 54. UFEU-a). Sud Europske unije dao 
je tumačenje slobode nastana u revolucionarnim presudama u predmetu Daily Mail i General 
Trust plc (C-81/87), a potom u predmetima Centros (C-212/91), Überseering (C-208/00), 
Inspire Art (C-167/01), Cadburry Schweppes (C-196/04), Sevic (C-411/03), Cartesio (C-
201/06), VALE (C-210/06), National Grid Indus (C-371/10) s obzirom na to da važeće pravo 
nije bilo usklađeno niti je postojalo dodatno sekundarno zakonodavstvo u pogledu utvrđivanja 
pravila za prekogranično djelovanje. Opsežno tumačenje dovelo je do toga da su društva 
ostvarivala slobodu selidbe u drugu državu članicu registracijom svojeg poduzeća (fiktivno 
poduzeće) u registru druge države članice, čak i ako u predmetnoj državi članici ne obavljaju 

1 COM(2012) 740 final.
2 COM(2016) 710 final. 
3 Lehne – Izvješće s preporukama Komisiji o prekograničnom prijenosu registriranih sjedišta društva 
(2008/2196(INI)); Regner – Izvješće s preporukama Komisiji o Četrnaestoj direktivi o pravu trgovačkih 
društava u pogledu prekograničnog prijenosa sjedišta društva (2011/2046(INI)).
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nikakvu gospodarsku aktivnost i to čine samo u svrhu ostvarivanja pogodnosti povoljnijeg 
zakonodavstva.

Potreba za utvrđivanjem jasnih pravila za korporativno prekogranično 
poslovanje/preseljenje društava

Društva se suočavaju s poteškoćama pri ostvarivanju svojih prava koja omogućuje sloboda 
nastana. Kad je riječ o korporativnoj mobilnosti, pomanjkanje propisa, jasnih postupaka i 
primjerene zaštite dionika već desetljećima stvara pravnu nesigurnost, a zakonodavci EU-a 
nisu bili aktivni, zbog čega je u prošlosti Sud Europske unije odlučivao o tim pitanjima.

Razina usklađenosti prava društava u Europi općenito je niska. Države članice slijede pristup 
vlastitog nacionalnog prava društava i uključene države članice nemaju odgovarajuće alate za 
nadzor i ocjenjivanje prekograničnog poslovanja ili za zaštitu interesa glavnog dionika na 
temelju nacionalnog prava kad je riječ o korporativnoj prekograničnoj mobilnosti. Zbog 
prekogranične prirode snažni zaštitni mehanizmi i zaštita dionika moraju biti usklađeni s 
pravima društava na preseljenje u inozemstvo. 

Porezni skandali iz proteklih godina, kao što su Swiss Leaks i Lux Leaks, nakon kojih je 
uslijedilo otkrivanje Panamskih dokumenata, dokumenata Bahama Leaks i Rajskih 
dokumenata, pokazali su kako društva provode prekogranično poslovanje i mjere 
„rekonstrukcije” korporativnih struktura, uključujući umjetne konstrukcije, radi izbjegavanja 
ili zaobilaženja nacionalnog poreznog prava. Treba spriječiti stvaranje umjetnih konstrukcija, 
takozvanih fiktivnih poduzeća ili društva paravana. Fiktivna društva umjetne su konstrukcije 
prava društava, koje je stoga najprimjerenije i najbolje mjesto za rješavanje pitanja njihova 
osnivanja. Osnivaju se registracijom u jednoj državi članici, dok posluju u drugim državama 
članicama, s ciljem izbjegavanja nacionalnih prava o porezu, plaćanja doprinosa za socijalno 
osiguranje, kolektivnih ugovora, prava o sudjelovanju radnika ili drugih obuhvaćenih 
nacionalnih zakona. Fiktivna društva koja u zemlji poslovnog nastana ne obavljaju 
gospodarsku aktivnost ili ju obavljaju u vrlo malom opsegu česta su u nekim sektorima, npr. 
sektoru cestovnog prijevoza, a glavni im je cilj slanje radnika u inozemstvo, što se ponekad 
čak i lažno naziva „upućivanje”. 

Registracijom sjedišta u drugoj državi članici mijenja se i nacionalna pripadnost društva, ali i 
mjerodavni zakonski i podzakonski akti. Rekonstrukcija i premještanje društva imaju 
ogroman utjecaj na prava radnika, njihovu poslovnu situaciju i ugovorna prava. Osnova 
egzistencije radnika ovisi o njihovim radnim mjestima koja su u opasnosti kad se društva 
restrukturiraju i premještaju svoje poslovanje. Radnici su dionici koji najviše zaslužuju da ih 
se zaštiti. Održivost i dugoročan uspjeh društava u njihovu su iskrenom interesu jer njihova 
radna mjesta ovise o uspjehu društva. U svjetlu europskog stupa socijalnih prava, propisima 
se moraju očuvati i ojačati položaj i zaštita radnika i zaposlenika. 

Sad je red na suzakonodavcima da djeluju i utvrde jasne postupke i obvezujuća pravila za 
prekogranična poslovanja društava sa snažnim zaštitnim mehanizmima za sve dionike i 
zaštitom radnika i njihovih prava. 

Glavne točke predložene direktive:
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Predloženom direktivom dopunjuje se rascjepkana slika prekogranične mobilnosti u okviru 
jedinstvenog europskog tržišta. Komisija je predložila dva nova poglavlja za prekograničnu 
mobilnost društava, istodobno pružajući zaštitu dionika, odnosno radnika, vjerovnika i 
manjinskih dioničara. Obje uključene države članice (polazišna i odredišna država članica) 
uključene su u prekogranično poslovanje. Iako će polazišna država članica morati izdati 
potvrdu koja prethodi preoblikovanju ili podjeli kako bi se ispitala prekogranična operacija, 
polazišne države članice ovlaštene su za nadzor zakonitosti prekogranične operacije u vezi s 
dijelom postupka koji je uređen njihovim nacionalnim pravom.

Preoblikovanja
Na temelju presude u predmetu Polbud-Wykonastwo (C-106/16), u Prijedlog je uključeno 
novo poglavlje o prekograničnom preoblikovanju kojim se uvodi postupak za društva kako bi 
se prekogranično preoblikovala u društvo s drugim pravnim oblikom u skladu s nacionalnim 
pravom društava te države članice. Nova pravila omogućuju društvima da premjeste svoje 
sjedište iz polazišne države članice u drugu (odredišnu) državu članicu unutar EU-a, a da 
pritom zadrže pravnu osobnost i svoje ugovore te ostvaruju slobodu poslovnog nastana koja 
im omogućuje preseljenje unutar unutarnjeg tržišta. Postupak preoblikovanja prate zaštitni 
mehanizmi država članica kako bi se zaštitio interes javnosti, što uključuje zaštitu radnika, 
vjerovnika i manjinskih dionika. 

Spajanja
Poglavlje o prekograničnim spajanjima revidirano je i ažurirano kako bi imalo zaštitne 
mehanizme za vjerovnike i manjinske dionike jednake onima koji su predviđeni za 
preoblikovanja i podjele. Za razliku od prekograničnih preoblikovanja i dijeljenja, ne diraju se 
prava radnika na sudjelovanje te su stoga ova niža nego u slučaju preoblikovanja i podjela. 

Podjele
Predlaže se novo poglavlje o prekograničnim podjelama kojim se obuhvaća postupak 
prekograničnih dijeljenja društava koja se žele podijeliti u dva novoosnovana društva ili više 
njih. Ostale se podjele isključuju. U skladu s Prijedlogom, dionici društva koje se dijeli imat 
će jednaka prava i zaštitu koji su predviđeni za preoblikovanja. 

Glavne točke za koje izvjestiteljica predlaže promjene:

Izbjegavanje umjetnih konstrukcija, takozvanih „fiktivnih poduzeća”
Najučinkovitiji i najodrživiji način izbjegavanja umjetnih konstrukcija je da se zahtjeva 
obavljanje stvarne gospodarske djelatnosti na mjestu registracije društva. Stoga izvjestiteljica 
uvodi zahtjev za obavljanje stvarne gospodarske djelatnosti u državi članici u koju se društvo 
seli. Također, Sud Europske unije u predmetu Cadburry Schweppes (C-196/04) zaključio je 
da sloboda nastana zahtijeva stabilan i kontinuiran temelj u gospodarskom životu države 
članice koja nije zemlja podrijetla. Stoga se društvo ne može pozvati na slobodu poslovnog 
nastana u drugoj državi članici isključivo u svrhu stjecanja koristi od povoljnijeg 
zakonodavstva, osim ako je namjena poslovnog nastana u drugoj državi članici da obavlja 
stvarnu gospodarsku djelatnost. Prema Sudu Europske unije, ograničenje slobode poslovnog 
nastana stoga je moguće u slučaju fiktivnih poduzeća i društava paravana. Ovom Direktivom 
je potrebno spriječiti „Delaware učinak” te arbitražu režima unutar Unije. Mobilnost društva 
ne bi trebala dovesti do toga da društva traže najpovoljnije sustave (engl. forum shopping), 
dok učinci potencijalno stvaraju tenzije među državama članicama. Osim ako ne postoji 
ugovor o pristupu za određivanje stvarnog sjedišta, prema kojem sjedište i središnji ured 
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moraju biti na istome mjestu, izvjestiteljica smatra da se zahtjevom za obavljanje stvarne 
gospodarske djelatnosti u odredišnim državama članicama može spriječiti stvaranje fiktivnih 
poduzeća u sklopu prekograničnog poslovanja. 

Osnaživanje uključivanja radnika
Kako bi se zaštitili interesi radnika, posebno zastupljenost radnika na razini uprave, koji u 
drugačijim oblicima postoje u sklopu nacionalnih prava u 17 država članica, izvjestiteljica 
predlaže snažniju zaštitu prava radnika na sudjelovanje, obavješćivanje i savjetovanje te točna 
upućivanja dopunjuje na temelju Direktive (EZ) 2157/200 i Direktive (EZ) 2002/14 te ostalih. 
Prekogranično poslovanje društva ne bi trebalo dovesti do gubitka stečenih prava radnika u 
Europi. 

Pojednostavnjenje postupka i snižavanje troškova za društva
Kad je riječ o gospodarskim interesima društava, postupci za preoblikovanje i spajanje trebaju 
biti jasni i jednostavni. Nadležno nacionalno tijelo odgovorno je za donošenje odluka o 
prekograničnom poslovanju. Po vlastitu nahođenju može zahtijevati više informacija i 
savjetovati se s neovisnim stručnjakom. Zahtjev da se to učini u svakom bi slučaju 
preopteretio direktivu, stoga izvjestiteljica briše zahtjev za savjetovanje s neovisnim 
stručnjakom pri provedbi detaljne procjene te jača protok informacija među nacionalnim 
tijelima.  

Bez dodane vrijednosti za podjelu
Prijedlog se primjenjuje samo na mali broj prekograničnih podjela. Stoga izvjestiteljica 
predlaže brisanje poglavlja o prekograničnim podjelama. U nedostatku pravila o prijenosu 
sjedišta društva preko granice, društva su primjenjivala nacionalne podjele u kombinaciji s 
prekograničnim spajanjem. Budući da se namjeravaju utvrditi jasna pravila za prekogranična 
preoblikovanja, dodana vrijednost zasebnog poglavlja za podjele nije dokazana.

Pojašnjenje pojmova i definicija 
Kako bi se utvrdila zakonski sigurna pravila i uspostavio jasan postupak za sva prekogranična 
preoblikovanja i spajanja u Europi, izvjestiteljica pojašnjava interpretativne pojmove i 
dopunjuje relevantne definicije.
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MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u 
pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Anthea McIntyre

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Paket o pravu trgovačkih društava, koji obuhvaća predloženu Direktivu o prekograničnim 
preoblikovanjima, spajanjima i podjelama, dobrodošao je korak prema jasnim pravilima za 
trgovačka društva koja se žele kretati na unutarnjem tržištu. 

Zakonodavstvo u državama članicama trenutačno se razlikuje, što doprinosi pravnoj 
nesigurnosti i odvraća poduzeća od prekograničnog poslovanja. Za rješavanje tog problema 
važno je unijeti dosljednost u zakonodavstvo država članica, posebno kada je riječ o 
prekograničnim spajanjima. 

Izvjestiteljica smatra da ta pravila trebaju biti jednostavna, ujednačena, jasna i lako provediva 
radi lakše mobilnosti, no istodobno štititi prava svih strana u trgovačkim društvima, 
uključujući prava radnika. Pravila koja su nejasna ili teško provediva najčešće rezultiraju 
različitim tumačenjima u državama članicama zbog čega se smanjuje učinkovitost njihove 
provedbe, što dovodi do opasnosti od fragmentacije unutarnjeg tržišta. Nejasna pravila teško 
je učinkovito provoditi i ne rezultiraju boljom zaštitom radnika.

Nužna je zaštita svih strana u trgovačkim društvima, među ostalim i radnika, uključujući 
mjere za suzbijanje osnivanja fiktivnih poduzeća na cijelom unutarnjem tržištu. Međutim, 
takva zaštita mora biti razumna i razmjerna te ne smije djelovati kao sredstvo odvraćanja i 
sprječavati poštene poduzetnike u prekograničnom širenju poslovanja.

Postupak za prekogranična preoblikovanja iznimno je složen i dugotrajan i za uključena 
trgovačka društva i za nadležna tijela. Osim toga, treba voditi računa i o pitanju poslovno 
osjetljivih informacija, nepredvidljivosti i načelu pravne sigurnosti. 
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Izvjestiteljica pozdravlja i podupire posebne mjere obuhvaćene prijedlogom kojima se 
osigurava da u slučaju preoblikovanja države članice mogu zahtijevati ili provesti detaljnu 
procjenu trgovačkog društva ako postoji snažna sumnja da društvo namjerno teži izbjegavanju 
ili kršenju određenog zakona (fiktivna trgovačka društva). U tom kontekstu prijedlozima 
izvjestiteljica izbjegava se situacija u kojoj poduzeća moraju dokazivati da ne pokušavaju 
zaobići ili prekršiti zakone na snazi. Umjesto toga, prijedlog sadržava zahtjev da nadležno 
tijelo polazišne države članice ne odobri prekogranično preoblikovanje ako utvrdi da 
predmetno društvo nastoji zlouporabiti ili namjerno zaobići zakone. 

Izvjestiteljica je također predložila da Komisija izradi zajedničke smjernice za države članice, 
koje bi nadležnim tijelima pomogle u utvrde u kojim je situacijama nužna dublja analiza 
poslovanja trgovačkog društva. 

U pogledu izvješća uprave i izvješća u slučaju prekograničnih preoblikovanja, spajanja i 
podjela, izvjestiteljica se zalaže za jednostavnija pravila o sudjelovanju radnika i ističe da se 
predloženom direktivom ne bi smjelo stvoriti dodatno administrativno opterećenje za 
poduzeća. Izvjestiteljica je u tom pogledu ovaj prijedlog uskladila s postojećim 
zakonodavstvom Unije o obavješćivanju i savjetovanju koje dobro funkcionira, posebice s 
Direktivom 2002/14 o općem okviru za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima, Direktivom 
2001/23/EZ o prijenosu poduzeća i Direktivom 2009/38/EZ o Europskom radničkom vijeću. 

Što se tiče sudjelovanja radnika, izvjestiteljica je prijedlog nastojala uskladiti s postojećim 
zakonodavstvom o spajanjima (Direktiva 2017/1132), čime se osigurava da se u slučaju 
preoblikovanja i podjela primjenjuju ista pravila. Cilj je bio izbjeći stvaranje novih složenih 
pravila za poduzeća.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni 
odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog direktive
Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-1) Trgovačka društva imaju ključnu 
ulogu u promicanju gospodarskog rasta 
EU-a, stvaranju radnih mjesta u EU-u i 
privlačenju ulaganja u EU. Ona pomažu 
u ostvarivanju veće gospodarske i 
društvene vrijednosti za društvo u cjelini. 
Kako bi mogla bolje ostvariti svoj 
potencijal, trgovačka društva trebala bi 
moći iskoristiti mogućnosti koje im 
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jedinstveno tržište može ponuditi za razvoj 
i rast izvan nacionalnih granica. 
Direktiva br. 2005/56/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. 
o prekograničnim spajanjima društava 
kapitala snažno utječe na prekogranična 
spajanja među državama članicama na 
način da pruža jedinstven opći okvir za 
spajanja s pojednostavnjenim postupcima 
koji uključuju niže troškove i kraće 
vrijeme. Te bi prednosti trebalo prenijeti i 
na prekogranična preoblikovanja i 
podjele.

Amandman 2

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Budući da pravo Unije u tom 
pogledu nije usklađeno, definicija 
poveznice koju određuje nacionalno pravo 
primjenjivo na društvo, u skladu s 
člankom 54. UFEU-a, potpada pod 
nadležnost svake države članice. Prema 
članku 54. UFEU-a čimbenik 
registriranog sjedišta, središnje uprave i 
glavnog mjesta poslovanja društva imaju 
isti stupanj povezanosti. Dakle, kao što je 
pojašnjeno u sudskoj praksi42, ako država 
članica novog poslovnog nastana, 
odnosno odredišna država članica, 
zahtijeva samo prijenos registriranog 
sjedišta kao poveznicu za postojanje 
društva u skladu s njezinim nacionalnim 
zakonodavstvom, činjenica da je 
preneseno samo registrirano sjedište (bez 
središnje uprave ili glavnog mjesta 
poslovanja) sama po sebi ne isključuje 
primjenjivost slobode poslovnog nastana 
u skladu s člankom 49. UFEU-a. Odabir 
određenog oblika društva u 
prekograničnim spajanjima, 
preoblikovanjima i podjelama ili odabir 
države članice poslovnog nastana 
svojstveni su ostvarivanju slobode 

(3) Budući da pravo Unije u tom 
pogledu nije usklađeno, definicija 
poveznice koju određuje nacionalno pravo 
primjenjivo na društvo, u skladu s 
člankom 54. UFEU-a, potpada pod 
nadležnost svake države članice.
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poslovnog nastana zajamčene UFEU-om 
u okviru jedinstvenog tržišta.
__________________ __________________
42 Presuda Suda od 25. listopada 2017., 
Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, 
ECLI:EU:C:2017:804, točka 29.

Amandman 3

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Takav razvoj sudske prakse otvorio 
je društvima na jedinstvenom tržištu nove 
prilike za poticanje gospodarskog rasta, 
učinkovitog tržišnog natjecanja i 
produktivnosti. Istodobno se cilj 
jedinstvenog tržišta bez unutarnjih granica 
za društva mora uskladiti i s drugim 
ciljevima europske integracije kao što su 
socijalna zaštita (osobito zaštita radnika), 
zaštita vjerovnika i zaštita dioničara. Te 
ciljeve, u situaciji u kojoj konkretna pravila 
o prekograničnim preoblikovanjima nisu 
usklađena, države članice nastoje postići 
raznolikim zakonskim odredbama i 
administrativnim praksama. Posljedično, 
društva, iako se već mogu prekogranično 
spajati, nailaze na brojne pravne i praktične 
poteškoće kada žele provesti taj postupak. 
Nadalje, nacionalnim zakonodavstvom 
brojnih država članica predviđen je 
postupak nacionalnih preoblikovanja, ali 
istovjetan postupak za prekogranično 
preoblikovanje ne postoji.

(4) Takav razvoj sudske prakse otvorio 
je društvima na jedinstvenom tržištu nove 
prilike za poticanje gospodarskog rasta, 
učinkovitog tržišnog natjecanja i 
produktivnosti. Istodobno su, u nedostatku 
jednakih uvjeta u smislu dosljednih 
socijalnih i fiskalnih pravila, ta kretanja 
išla ukorak s povećanjem broja fiktivnih 
poduzeća i štetnih praksi, stvaranjem 
umjetnih dogovora, zaobilaženjem 
poreznih obveza i obveza iz sustava 
socijalne sigurnosti te obespravljivanjem 
radnika. Cilj jedinstvenog tržišta bez 
unutarnjih granica za društva mora se 
uskladiti i s drugim ciljevima europske 
integracije kao što su socijalna zaštita za 
sve, zaštita prava radnika, zaštita 
vjerovnika i zaštita dioničara, kao i borba 
protiv napada na financijske interese 
Unije primjerice pranjem novca i utajom 
poreza. U situaciji u kojoj konkretna 
pravila o prekograničnim preoblikovanjima 
nisu usklađena, države članice razvile su 
niz raznolikih zakonskih odredbi i 
administrativnih praksi. Posljedično, 
društva, iako se već mogu prekogranično 
spajati, nailaze na brojne pravne i praktične 
poteškoće kada žele provesti taj postupak. 
Nadalje, nacionalnim zakonodavstvom 
brojnih država članica predviđen je 
postupak nacionalnih preoblikovanja, ali 
istovjetan postupak za prekogranično 
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preoblikovanje ne postoji.

Amandman 4

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Stoga je potrebno pružiti 
postupovna i materijalnopravna pravila o 
prekograničnim preoblikovanjima koja bi 
pridonijela ukidanju ograničenja slobode 
poslovnog nastana i istodobno pružila 
primjerenu i razmjernu zaštitu za dionike 
poput radnika, vjerovnika i manjinskih 
dioničara.

(6) Stoga je potrebno pružiti 
postupovna i materijalnopravna pravila o 
prekograničnim preoblikovanjima koja bi 
pridonijela ukidanju ograničenja slobode 
poslovnog nastana i istodobno pružila 
primjerenu i razmjernu zaštitu za dionike 
poput vjerovnika, manjinskih dioničara, a 
osobito radnika.

Amandman 5

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6a) U okviru definicije „savjetovanja” 
treba uzeti u obzir cilj da se omogući 
izražavanje mišljenja koje će biti korisno 
u postupku donošenja odluka, što 
podrazumijeva da se savjetovanje mora 
održati u odgovarajućem trenutku, na 
odgovarajući način i s odgovarajućim 
sadržajem.

Amandman 6

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6b) Ovom Direktivom utvrđuju se 
minimalne obveze primjenjive u svim 
državama članicama, dok se u isto vrijeme 
državama članicama dopušta i potiče ih se 
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da osiguraju povoljniju zaštitu radnika.

Amandman 7

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Pravo na preoblikovanje postojećeg 
društva osnovanog u jednog državi članici 
u društvo podložno zakonodavstvu druge 
države članice u određenim se 
okolnostima može iskoristiti u svrhu 
zlouporabe, na primjer za zaobilaženje 
radnih standarda, izbjegavanje plaćanja 
socijalnog osiguranja ili podmirivanja 
poreznih obveza, kršenje prava vjerovnika 
ili manjinskih dioničara ili zaobilaženje 
pravila o sudjelovanju radnika. Kako bi se 
suzbila mogućnost takve zlouporabe, što je 
opće načelo prava Unije, države članice 
moraju osigurati da društva neće 
upotrijebiti postupak prekograničnog 
preoblikovanja za stvaranje umjetnih 
konstrukcija u cilju ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
članova. U mjeri u kojoj to predstavlja 
odstupanje od temeljne slobode, borba 
protiv zlouporabe mora se strogo tumačiti i 
temeljiti na pojedinačnoj procjeni svih 
relevantnih okolnosti. Trebalo bi utvrditi 
postupovni i materijalnopravni okvir kojim 
se opisuje diskrecijsko pravo i omogućuje 
raznolikost pristupa država članica te 
istodobno utvrđuju zahtjevi za 
pojednostavnjenje djelovanja nacionalnih 
tijela u borbi protiv zlouporabe u skladu s 
pravom Unije.

(7) Pravo na spajanje, podjelu ili 
preoblikovanje postojećeg društva 
osnovanog u jednog državi članici s 
društvom ili u društvo podložno 
zakonodavstvu druge države članice ni u 
kojem slučaju se ne bi smjelo iskoristiti u 
svrhu zlouporabe, na primjer za 
zaobilaženje radnih standarda, izbjegavanje 
plaćanja socijalnog osiguranja ili 
podmirivanja poreznih obveza, kršenje 
prava vjerovnika ili manjinskih dioničara 
ili zaobilaženje pravila o sudjelovanju 
radnika, kao što je slučaj s primjerice 
fiktivnim društvima. Kako bi se suzbila 
mogućnost takve zlouporabe, što je opće 
načelo prava Unije, države članice moraju 
osigurati da društva neće upotrijebiti 
postupak prekograničnog preoblikovanja, 
spajanja ili podjela za stvaranje umjetnih 
konstrukcija u cilju, isključivo ili 
djelomično, ostvarivanja poreznih olakšica 
ili olakšica iz sustava socijalne sigurnosti 
ili ugrožavanja zakonskih ili ugovornih 
prava radnika, vjerovnika ili članova Borba 
protiv zlouporabe mora se temeljiti na 
pojedinačnoj procjeni svih relevantnih 
okolnosti. Trebalo bi utvrditi zajednički 
postupovni i materijalnopravni okvir kojim 
se utvrđuju obveze pojednostavnjenja 
djelovanja nacionalnih tijela u borbi protiv 
zlouporabe u skladu s pravom Unije te 
definirati, ako je to zaista nužno, granice 
diskrecijske ovlasti dane državama 
članicama.

Amandman 8

Prijedlog direktive
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Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Kako bi se omogućilo da se u 
postupku kojim se uređuje prekogranično 
preoblikovanje u obzir uzmu zakoniti 
interesi svih dionika, društvo bi trebalo 
objaviti nacrt uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje s najvažnijim 
informacijama o predloženom 
prekograničnom preoblikovanju, 
uključujući predviđeni novi oblik društva, 
akt o osnivanju i predloženi rok za 
preoblikovanje. Članove, vjerovnike i 
radnike društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje trebalo bi 
obavijestiti o tome da mogu dostaviti 
komentare o predloženom preoblikovanju.

(10) Kako bi se omogućilo da se u 
postupku kojim se uređuje prekogranično 
preoblikovanje u obzir uzmu zakoniti 
interesi svih dionika, društvo bi trebalo 
objaviti nacrt uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje s informacijama o 
predloženom prekograničnom 
preoblikovanju, uključujući predviđeni 
novi oblik društva, akt o osnivanju i 
predloženi rok za preoblikovanje. Članove, 
vjerovnike i radnike društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje trebalo bi 
obavijestiti o tome i dati im te informacije 
na vrijeme kako bi mogli dostaviti 
komentare o predloženom preoblikovanju.

Amandman 9

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12) Kako bi se pružile informacije 
radnicima, društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje trebalo bi 
pripremiti izvješće u kojemu se 
objašnjavaju učinci predloženog 
prekograničnog preoblikovanja za 
radnike. U izvješću bi osobito trebalo 
objasniti učinke predloženog 
prekograničnog preoblikovanja na zaštitu 
radnih mjesta radnika, eventualne važne 
promjene u radnim odnosima i lokacijama 
poslovanja društava te načine na koje se 
svaki od tih čimbenika odnosi na sva 
društva kćeri društva. Taj se zahtjev ne bi 
trebao primjenjivati ako su svi radnici 
društva u njegovu upravnom tijelu. 
Izvješćem se ne bi u pitanje trebali 
dovoditi primjenjivi postupci u vezi s 
obavješćivanjem i savjetovanjem pokrenuti 
na nacionalnoj razini slijedom provedbe 

(12) Kako bi se pružile informacije 
radnicima, u tom bi izvješću također 
trebalo objasniti učinke predloženog 
prekograničnog preoblikovanja za 
radnike i/ili njihove predstavnike. Kako bi 
se izbjeglo udvostručivanje, trgovačka 
društva mogu odlučiti objediniti to 
izvješće s izvješćem upućenim članovima. 
U izvješću bi osobito trebalo objasniti 
učinke predloženog prekograničnog 
preoblikovanja na zaštitu radnih mjesta 
radnika, eventualne važne promjene u 
radnim odnosima, u primjeni kolektivnih 
ugovora i lokacijama središnjih uprava ili 
mjesta poslovanja društava te načine na 
koje se svaki od tih čimbenika odnosi na 
sva društva kćeri društva Taj se zahtjev za 
određene konkretne informacije ne bi 
trebao primjenjivati ako su svi radnici 
društva u njegovu upravnom tijelu te bi se 
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Direktive 2002/14/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća43 ili Direktive 
2009/38/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća44.

trebao pravodobno uputiti. Izvješćem se 
ne bi smjeli uvoditi nepotrebni 
administrativni zahtjevi ili udvostručavati 
postojeći niti bi se u pitanje smjeli dovoditi 
primjenjivi postupci u vezi s 
obavješćivanjem i savjetovanjem pokrenuti 
na nacionalnoj razini slijedom provedbe 
Direktive 2002/14/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća43 ili Direktive 
2009/38/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća44.

__________________ __________________
43 Direktiva 2002/14/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o 
uspostavljanju općeg okvira za 
obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u 
Europskoj zajednici (SL L 80, 23.3.2002., 
str. 29.).

43 Direktiva 2002/14/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o 
uspostavljanju općeg okvira za 
obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u 
Europskoj zajednici (SL L 80, 23.3.2002., 
str. 29.).

44 Direktiva 2009/38/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o 
osnivanju Europskog radničkog vijeća ili 
uvođenju postupka koji obuhvaća 
poduzeća i skupine poduzeća na razini 
Zajednice radi obavješćivanja i 
savjetovanja radnika (preinačeno) 
(SL L 122, 16.5.2009., str. 28.).

44 Direktiva 2009/38/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o 
osnivanju Europskog radničkog vijeća ili 
uvođenju postupka koji obuhvaća 
poduzeća i skupine poduzeća na razini 
Zajednice radi obavješćivanja i 
savjetovanja radnika (preinačeno) 
(SL L 122, 16.5.2009., str. 28.).

Amandman 10

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12a) Sloboda poslovnog nastana i 
razvoj unutarnjeg tržišta ne predstavljaju 
neovisna načela ili ciljeve Unije. Uvijek 
bi, a posebno u kontekstu ove Direktive, 
trebali biti u ravnoteži s načelima i 
ciljevima Unije u vezi sa socijalnim 
napretkom, promicanjem visokog stupnja 
zaposlenosti i jamčenjem odgovarajuće 
socijalne zaštite, u skladu s člankom 3. 
Ugovora o EU-u i člankom 9. Ugovora o 
funkcioniranju EU-a. Stoga je jasno da bi 
razvoj unutarnjeg tržišta trebao 
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doprinijeti socijalnoj koheziji i uzlaznoj 
socijalnoj konvergenciji i da ne bi smio 
poticati tržišno natjecanje između 
socijalnih sustava, vršeći pritisak na te 
sustave kako bi se smanjili njihovi 
standardi.

Amandman 11

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12b) Politika Unije trebala bi također 
doprinositi promicanju i jačanju 
socijalnog dijaloga, u skladu s člankom 
151. UFEU-a. Stoga je cilj ove Direktive 
također osigurati prava radnika na 
informiranje, savjetovanje i sudjelovanje i 
onemogućiti da prekogranična mobilnost 
poduzeća dovede do narušavanja tih 
prava. Za uspjeh takvih mjera ključno je 
osigurati informiranje, savjetovanje i 
sudjelovanje radnika.

Amandman 12

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12c) Sloboda poslovnog nastana ni na 
koji način ne bi smjela ugroziti načela u 
pogledu suzbijanja prijevara i svih drugih 
nezakonitih aktivnosti koje utječu na 
financijske interese Unije obuhvaćene 
člankom 310. UFEU-a.

Amandman 13

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.d (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12d) Potrebno je osigurati dosljednosti 
za poduzeća i radnike kako bi se izbjeglo 
udvostručenje postojećeg zakonodavstva 
Unije. Direktiva 2002/14/EZ, Direktiva 
2001/23/EZ1a i Direktiva 2009/38/EZ već 
sadrže zahtjeve o informiranju radnika i 
savjetovanju s njima koji se odnose na 
situacije prekograničnih preoblikovanja, 
spajanja i podjela. Važno je da se ovom 
Direktivom te postojeće direktive 
dopunjuju kako bi se izbjeglo narušavanje 
postojećih odredbi u pogledu informiranja 
i sudjelovanja radnika te savjetovanja s 
njima, a time i nepotrebno 
administrativno opterećenje.
__________________
1a Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 
12. ožujka 2001. o usklađivanju 
zakonodavstava država članica u odnosu 
na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa 
poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili 
pogona (SL L 82, 22.3.2001., str. 16.).

Amandman 14

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Kako bi se procijenila točnost 
informacija sadržanih u nacrtu uvjeta za 
preoblikovanje i u izvješćima za članove i 
radnike te kako bi se pružili činjenični 
elementi potrebni da bi se utvrdilo 
predstavlja li predloženo preoblikovanje 
umjetnu konstrukciju, trebalo bi zatražiti 
pripremu izvješća neovisnog stručnjaka za 
procjenu predloženog prekograničnog 
preoblikovanja. Kako bi se osigurala 
neovisnost stručnjaka, trebalo bi ga 
imenovati nadležno tijelo na zahtjev 
društva. U tom kontekstu izvješće 
stručnjaka nadležnom tijelu u polazišnoj 

(13) Kako bi se procijenila točnost 
informacija sadržanih u nacrtu uvjeta za 
preoblikovanje i u izvješćima za članove i 
radnike te kako bi se pružili činjenični 
elementi potrebni da bi se utvrdilo 
predstavlja li predloženo preoblikovanje 
umjetnu konstrukciju, trebalo bi zatražiti 
pripremu izvješća neovisnog stručnjaka za 
procjenu predloženog prekograničnog 
preoblikovanja. Kako bi se osigurala 
neovisnost stručnjaka, trebalo bi ga 
imenovati nadležno tijelo na zahtjev 
društva. Da bi se zajamčila neovisnost 
neovisnih stručnjaka, njihovo bi se 



RR\1173572HR.docx 209/383 PE625.524v02-00

HR

državi članici trebalo bi sadržavati sve 
relevantne informacije kako bi ono moglo 
donijeti utemeljenu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi preoblikovanju. U tu 
bi svrhu stručnjak trebao moći dobiti sve 
relevantne informacije i dokumente društva 
te provesti sva neophodna ispitivanja kako 
bi prikupio sve potrebne dokaze. Stručnjak 
bi se informacijama koje je društvo 
prikupilo radi pripreme financijskih 
izvješća, osobito o neto prometu i dobiti ili 
gubitku, broju radnika i sadržaju bilance, 
trebao koristiti u skladu s pravom Unije i 
zakonodavstvom država članica. Međutim, 
da bi se zaštitile povjerljive informacije, 
uključujući poslovne tajne društva, te 
informacije ne smiju biti uključene u 
konačno izvješće stručnjaka koje će biti 
javno dostupno.

imenovanje trebalo temeljiti na 
objektivnim kriterijima. U tom kontekstu 
izvješće stručnjaka nadležnom tijelu u 
polazišnoj državi članici trebalo bi 
sadržavati sve relevantne informacije kako 
bi ono moglo donijeti utemeljenu odluku o 
izdavanju potvrde koja prethodi 
preoblikovanju. U tu bi svrhu stručnjak 
trebao moći dobiti sve relevantne 
informacije i dokumente društva te provesti 
sva neophodna ispitivanja kako bi prikupio 
sve potrebne dokaze. Stručnjak bi se 
informacijama koje je društvo prikupilo 
radi pripreme financijskih izvješća, osobito 
o neto prometu i dobiti ili gubitku, broju 
radnika i sadržaju bilance, trebao koristiti u 
skladu s pravom Unije i zakonodavstvom 
država članica. Međutim, da bi se zaštitile 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne društva, te informacije ne 
smiju biti uključene u konačno izvješće 
stručnjaka koje će biti javno dostupno.

Amandman 15

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14) Kako bi se izbjegli nerazmjerni 
troškovi i opterećenja za manja društva 
koja provode prekogranično 
preoblikovanje, iz zahtjeva za pripremu 
izvješća neovisnog stručnjaka trebalo bi 
izuzeti mikropoduzeća i mala poduzeća u 
skladu s definicijom iz 
Preporuke Komisije 2003/361/EZ45. 
Međutim, ta društva mogu zatražiti 
izvješće neovisnog stručnjaka kako bi 
spriječila troškove sudskih postupaka s 
vjerovnicima.

Briše se.

__________________
45 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 
6. svibnja 2003. o definiciji 
mikropoduzeća te malih i srednjih 
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poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Amandman 16

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(15) Na temelju nacrta uvjeta za 
preoblikovanje i izvješća glavna skupština 
članova društva trebala bi odlučiti o 
odobrenju nacrta uvjeta. Važno je da 
potrebna većina za takvo glasovanje bude 
dovoljno visoka kako bi se osiguralo da 
odluka o preoblikovanju predstavlja 
kolektivnu odluku. Dodatno, ako su 
tijekom glavne skupštine zadržali to 
pravo, dioničari bi trebali imati pravo 
glasovati o svim mehanizmima koji se 
odnose na sudjelovanje radnika.

(15) Na temelju nacrta uvjeta za 
preoblikovanje i izvješća glavna skupština 
članova društva trebala bi odlučiti o 
odobrenju nacrta uvjeta. Važno je da 
potrebna većina za takvo glasovanje bude 
dovoljno visoka kako bi se osiguralo da 
odluka o preoblikovanju predstavlja 
kolektivnu odluku.

Amandman 17

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19a) Treba poštovati i u obzir uzeti 
veliku raznolikost pravila i praksi koje 
postoje u državama članicama u pogledu 
načina na koji su predstavnici zaposlenika 
uključeni u odlučivanje unutar poduzeća.

Amandman 18

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19b) U svim poduzećima koja nastanu 
prekograničnim preoblikovanjem ili 
spajanjem trebalo bi svakako osigurati 
postupke informiranja i savjetovanja na 
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nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Amandman 19

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(20) Kako bi se spriječilo zaobilaženje 
prava radnika na sudjelovanje 
provođenjem prekograničnog 
preoblikovanja, društvo koje provodi 
preoblikovanje, a koje je registrirano u 
državi članici koja omogućuje prava 
radnika na sudjelovanje, ne može provesti 
prekogranično preoblikovanje bez 
prethodnih pregovora s radnicima ili 
njihovim predstavnicima ako prosječan 
broj radnika zaposlenih u društvu iznosi 
četiri petine nacionalnog praga za 
aktivaciju prava radnika na sudjelovanje.

(20) Kako bi se spriječilo zaobilaženje 
prava radnika na sudjelovanje 
provođenjem prekograničnog 
preoblikovanja, društvo koje provodi 
preoblikovanje, a koje je registrirano u 
državi članici koja omogućuje prava 
radnika na sudjelovanje, ne može provesti 
prekogranično preoblikovanje bez 
prethodnih pregovora s radnicima ili 
njihovim predstavnicima.

Amandman 20

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(26) Evaluacijom provedbe pravila o 
prekograničnim spajanjima u državama 
članicama pokazalo se da se broj 
prekograničnih spajanja u Uniji znatno 
povećao. No tom su evaluacijom otkriveni 
i određeni nedostaci koji su posebice 
povezani sa zaštitom vjerovnika i zaštitom 
dioničara te s nepostojanjem 
pojednostavnjenih postupaka, što 
onemogućuje potpunu učinkovitost tih 
pravila o prekograničnim spajanjima.

(26) Evaluacijom provedbe pravila o 
prekograničnim spajanjima u državama 
članicama pokazalo se da se broj 
prekograničnih spajanja u Uniji znatno 
povećao. No tom su evaluacijom otkriveni 
i određeni nedostaci koji su posebice 
povezani sa zaštitom radnika, vjerovnika i 
dioničara te s nepostojanjem 
pojednostavnjenih postupaka, što 
onemogućuje potpunu učinkovitost tih 
pravila o prekograničnim spajanjima. Iako 
podaci nisu mogli nedvojbeno dokazati da 
je postupak sudjelovanja radnika 
neučinkovit, evaluacija je pokazala da 
poduzeća smatraju da je on presložen i da 
dovodi do nepotrebnih troškova i 
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kašnjenja u spajanju.

Amandman 21

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(28) Kako bi se dodatno poboljšao 
postojeći postupak prekograničnog 
spajanja, nužno je prema potrebi 
pojednostavniti ta pravila o spajanju i 
istodobno osigurati da su dionici, a 
posebice radnici, odgovarajuće zaštićeni. 
Stoga je potrebno izmijeniti postojeća 
pravila o prekograničnom spajanju kako bi 
se upravljačka ili upravna tijela društava 
koja se spajaju obvezala pripremiti zasebna 
izvješća u kojima se detaljno navode 
pravni i gospodarski aspekti 
prekograničnog spajanja za članove i 
radnike. Međutim, može se odstupiti od 
obveze upravljačkog ili upravnog tijela 
društva da pripremi izvješće za članove 
ako su ti članovi već obaviješteni o 
pravnim i gospodarskim aspektima 
predloženog spajanja. No od izvješća koje 
se priprema za radnike može se odstupiti 
samo ako društva koja se spajaju i njihova 
društva kćeri nemaju radnike osim onih 
koji čine upravljačko ili upravno tijelo.

(28) Kako bi se dodatno poboljšao 
postojeći postupak prekograničnog 
spajanja, nužno je prema potrebi 
pojednostavniti ta pravila o spajanju i 
istodobno osigurati da su dioničari, 
vjerovnici, a posebice radnici, 
odgovarajuće zaštićeni. Stoga je potrebno 
izmijeniti postojeća pravila o 
prekograničnom spajanju kako bi se 
upravljačka ili upravna tijela društava koja 
se spajaju obvezala pripremiti detaljno 
izvješće o pravnim i gospodarskim 
aspektima prekograničnog spajanja i za 
članove, osobito manjinske dioničare, i za 
radnike, uz potpuno poštovanje 
neovisnosti socijalnih partnera. Međutim, 
može se odstupiti od obveze upravljačkog 
ili upravnog tijela društva da članovima 
pruži određene specifične informacije ako 
su ti članovi već obaviješteni o pravnim i 
gospodarskim aspektima predloženog 
spajanja. No od obveze pružanja 
određenih specifičnih informacija u vezi s 
radnicima može se odstupiti samo ako 
društva koja se spajaju i njihova društva 
kćeri nemaju radnike osim onih koji čine 
upravljačko ili upravno tijelo.

Amandman 22

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(29) Nadalje, kako bi se poboljšala 
zaštita koja se pruža radnicima društva 

(29) Nadalje, kako bi se poboljšala 
zaštita koja se pruža radnicima društva 
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koje se spaja ili više njih, radnici ili njihovi 
predstavnici mogu iznijeti mišljenje o 
izvješću društva kojim se utvrđuju učinci 
prekograničnog spajanja na njih. Izvješćem 
se ne bi u pitanje trebali dovoditi 
primjenjivi postupci povezani s 
obavješćivanjem i savjetovanjem pokrenuti 
na nacionalnoj razini slijedom provedbe 
Direktive Vijeća 2001/23/EZ48, Direktive 
2002/14/EZ ili Direktive 2009/38/EZ.

koje se spaja ili više njih, radnici ili njihovi 
predstavnici mogu prije spajanja iznijeti 
mišljenje o učincima prekograničnog 
spajanja na njih koje se prilaže izvješću. 
Izvješćem se ne bi u pitanje trebali dovoditi 
primjenjivi postupci povezani s 
obavješćivanjem i savjetovanjem pokrenuti 
na nacionalnoj razini slijedom provedbe 
Direktive Vijeća 2001/23/EZ48, Direktive 
2002/14/EZ ili Direktive 2009/38/EZ.

__________________ __________________
48 Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 
12. ožujka 2001. o usklađivanju 
zakonodavstava država članica u odnosu na 
zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa 
poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili 
pogona (SL L 82, 22.3.2001., str. 16.).

48 Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 
12. ožujka 2001. o usklađivanju 
zakonodavstava država članica u odnosu na 
zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa 
poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili 
pogona (SL L 82, 22.3.2001., str. 16.).

Amandman 23

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(31) Različiti dionici utvrdili su da 
nedostatak usklađenosti zaštitih 
mehanizama za članove i vjerovnike 
predstavlja prepreku prekograničnim 
spajanjima. Članovima i vjerovnicima 
trebalo bi ponuditi jednaku razinu zaštite 
neovisno o državama članicama u kojima 
se nalaze društva koja se spajaju. To ne 
dovodi u pitanje pravila država članica o 
zaštiti vjerovnika i dioničara, a koja su 
izvan područja primjene ujednačenih 
mjera, kao što su zahtjevi za 
transparentnošću.

(31) Različiti dionici utvrdili su da 
nedostatak usklađenosti zaštitih 
mehanizama za radnike, članove i 
vjerovnike predstavlja prepreku 
prekograničnim spajanjima. Radnicima, 
članovima i vjerovnicima trebalo bi 
ponuditi najmanje jednaku razinu zaštite 
neovisno o državama članicama u kojima 
se nalaze društva koja se spajaju. To ne 
dovodi u pitanje pravila država članica o 
zaštiti radnika, vjerovnika i dioničara, a 
koja su izvan područja primjene 
ujednačenih mjera, kao što su zahtjevi za 
transparentnošću.

Amandman 24

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 40.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(40) Pravo društava na provedbu 
prekogranične podjele u određenim se 
okolnostima može upotrijebiti u svrhu 
zlouporabe, poput zaobilaženja radnih 
standarda, izbjegavanja plaćanja socijalnog 
osiguranja ili podmirivanja poreznih 
obveza, kršenja prava vjerovnika ili 
članova ili zaobilaženja pravila o 
sudjelovanju radnika. Kako bi se suzbila 
takva zlouporaba, što je opće načelo prava 
Unije, države članice moraju osigurati da 
društva neće upotrijebiti postupak 
prekogranične podjele za stvaranje 
umjetnih konstrukcija u cilju ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
članova. U mjeri u kojoj to predstavlja 
odstupanje od temeljne slobode, borba 
protiv zlouporabe mora se strogo tumačiti i 
temeljiti na pojedinačnoj procjeni svih 
relevantnih okolnosti. Trebalo bi utvrditi 
postupovni i materijalnopravni okvir kojim 
se opisuje diskrecijsko pravo i omogućuje 
raznolikost pristupa država članica te 
istodobno utvrđuju zahtjevi za 
pojednostavnjenje djelovanja nacionalnih 
tijela u borbi protiv zlouporabe u skladu s 
pravom Unije.

(40) Pravo društava na provedbu 
prekogranične podjele u određenim se 
okolnostima može upotrijebiti u svrhu 
zlouporabe, poput zaobilaženja radnih 
standarda, izbjegavanja plaćanja socijalnog 
osiguranja ili podmirivanja poreznih 
obveza, kršenja prava vjerovnika ili 
članova ili zaobilaženja pravila o 
sudjelovanju radnika. Kako bi se suzbila 
takva zlouporaba, što je opće načelo prava 
Unije, države članice moraju osigurati da 
društva neće upotrijebiti postupak 
prekogranične podjele za kršenje prava ili 
počinjenje prijevare. U mjeri u kojoj to 
predstavlja odstupanje od temeljne 
slobode, borba protiv zlouporabe mora se 
strogo tumačiti i temeljiti na pojedinačnoj 
procjeni svih relevantnih okolnosti. 
Trebalo bi utvrditi postupovni i 
materijalnopravni okvir kojim se opisuje 
diskrecijsko pravo i omogućuje raznolikost 
pristupa država članica te istodobno 
utvrđuju zahtjevi za pojednostavnjenje 
djelovanja nacionalnih tijela u borbi protiv 
zlouporabe u skladu s pravom Unije.

Amandman 25

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(41) S obzirom na složenost 
prekograničnih podjela i mnoštvo interesa 
u pitanju primjereno je osigurati ex-ante 
kontrolu kako bi se pružila pravna 
sigurnost. U tu svrhu trebalo bi utvrditi 
strukturiran i višeslojan postupak kojim 
nadležna tijela države članice društva koje 
se dijeli i države članice prijamnih 

(41) S obzirom na složenost 
prekograničnih podjela i mnoštvo interesa 
u pitanju primjereno je osigurati ex-ante i 
ex-post kontrolu kako bi se pružila pravna 
sigurnost. U tu svrhu trebalo bi utvrditi 
strukturiran i višeslojan postupak kojim 
nadležna tijela države članice društva koje 
se dijeli i države članice prijamnih 
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trgovačkih društava osiguravaju da je 
odluka o odobravanju prekogranične 
podjele donesena na pošten, objektivan i 
nediskriminirajući način, na temelju svih 
važnih elemenata i uzimajući u obzir sve 
zakonite javne interese, posebice zaštitu 
radnika, dioničara i vjerovnika.

trgovačkih društava osiguravaju da je 
odluka o odobravanju prekogranične 
podjele donesena na pošten, objektivan i 
nediskriminirajući način, na temelju svih 
važnih elemenata i uzimajući u obzir sve 
zakonite javne interese, posebice zaštitu 
radnika, dioničara i vjerovnika.

Amandman 26

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(43) Kako bi se pružile informacije 
članovima, društvo koje se dijeli trebalo bi 
pripremiti izvješće. U izvješću bi se trebali 
objasniti i dokazima potkrijepiti pravni i 
gospodarski aspekti predložene 
prekogranične podjele, posebice učinci 
prekogranične podjele na članove društva u 
pogledu budućeg poslovanja društva i 
strateškog plana upravljačkog tijela. Ako je 
to primjenjivo, trebalo bi uključiti i 
objašnjenja o omjeru zamjene te kriterijima 
kojima se određuje dodjela dionica te o 
mogućim pravnim lijekovima koji su 
dostupni članovima koji nisu suglasni s 
odlukom o provedbi prekogranične 
podjele.

(43) Kako bi se pružile informacije 
članovima i radnicima, društvo koje se 
dijeli trebalo bi pripremiti izvješće 
uzimajući u obzir neovisnost socijalnih 
partnera. U pogledu interesa članova, a 
osobito manjinskih dioničara, u izvješću 
bi se trebali objasniti i dokazima 
potkrijepiti pravni i gospodarski aspekti 
predložene prekogranične podjele, 
posebice učinci prekogranične podjele na 
članove društva u pogledu budućeg 
poslovanja društva i strateškog plana 
upravljačkog tijela. Ako je to primjenjivo, 
trebalo bi uključiti i objašnjenja o omjeru 
zamjene te kriterijima kojima se određuje 
dodjela dionica te o mogućim pravnim 
lijekovima koji su dostupni članovima koji 
nisu suglasni s odlukom o provedbi 
prekogranične podjele.

Amandman 27

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(44) Kako bi se pružile informacije 
radnicima, društvo koje se dijeli trebalo bi 
pripremiti izvješće u kojemu se 
objašnjavaju učinci predložene 

(44) U izvješću bi također trebalo 
objasniti učinke predložene prekogranične 
podjele na radnike Osobito bi trebalo 
objasniti učinke predložene prekogranične 
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prekogranične podjele na radnike. U 
izvješću bi se osobito trebali objasniti 
učinci predložene prekogranične podjele 
na zaštitu radnih mjesta radnika, 
eventualne znatne promjene u uvjetima 
zaposlenja i lokacijama poslovanja 
društava te načini na koje se svaki od tih 
čimbenika odnosi na sva društva kćeri 
dotičnog društva. Izvješćem se u pitanje ne 
dovode primjenjivi postupci obavješćivanja 
i savjetovanja pokrenuti na nacionalnoj 
razini slijedom provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ.

podjele na zaštitu radnih mjesta radnika, 
eventualne znatne promjene u uvjetima 
zaposlenja, uključujući uvjete utvrđene 
pravom i kolektivnim ugovorima, i 
lokacijama poslovanja društava te načini na 
koje se svaki od tih čimbenika odnosi na 
sva društva kćeri dotičnog društva 
Izvješćem se u pitanje ne dovode 
primjenjivi postupci obavješćivanja i 
savjetovanja pokrenuti na nacionalnoj 
razini slijedom provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ, niti se smiju udvostručavati 
obveze obavješćivanja.

Amandman 28

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(52) Trebalo bi nadzirati izdavanje 
potvrde koja prethodi podjeli u državi 
članici društva koje se dijeli kako bi se 
osigurala zakonitost prekogranične podjele. 
Nadležno tijelo trebalo bi odlučiti o 
izdavanju potvrde koja prethodi podjeli u 
roku od mjesec dana od podnošenja 
zahtjeva društva, osim ako postoje ozbiljne 
sumnje u pogledu postojanja umjetne 
konstrukcije radi ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
članova. U tom bi slučaju nadležno tijelo 
trebalo provesti detaljnu procjenu. 
Međutim, detaljnu procjenu ne bi trebalo 
provoditi sustavno, nego pojedinačno ako 
postoje ozbiljne sumnje u pogledu 
postojanja umjetnih konstrukcija. Nadležna 
bi tijela pri provjeri trebala uzeti u obzir 
barem broj čimbenika utvrđen ovom 
Direktivom, no ti bi se elementi trebali 
razmatrati samo kao indikativni čimbenici 
u ukupnoj ocjeni i ne bi se trebali 
razmatrati samostalno. Kako se društva ne 
bi opteretilo predugačkim postupkom, 

(52) Trebalo bi nadzirati izdavanje 
potvrde koja prethodi podjeli u državi 
članici društva koje se dijeli kako bi se 
osigurala zakonitost prekogranične podjele. 
Nadležno tijelo trebalo bi odlučiti o 
izdavanju potvrde koja prethodi podjeli u 
roku od mjesec dana od podnošenja 
zahtjeva društva, osim ako postoje ozbiljne 
sumnje u pogledu postojanja namjere 
kršenja zakonodavstva ili počinjenja 
prijevare. U tom bi slučaju nadležno tijelo 
trebalo provesti detaljnu procjenu. 
Međutim, detaljnu procjenu ne bi trebalo 
provoditi sustavno, nego pojedinačno ako 
postoje ozbiljne sumnje u pogledu 
postojanja umjetnih konstrukcija. Nadležna 
bi tijela pri provjeri trebala uzeti u obzir 
barem broj čimbenika utvrđen ovom 
Direktivom, no ti bi se elementi trebali 
razmatrati samo kao indikativni čimbenici 
u ukupnoj ocjeni i ne bi se trebali 
razmatrati samostalno. Kako se društva ne 
bi opteretilo predugačkim postupkom, 
detaljnu bi procjenu u svakom slučaju 
trebalo završiti u roku od dva mjeseca od 
obavješćivanja društva o provođenju 
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detaljnu bi procjenu u svakom slučaju 
trebalo završiti u roku od dva mjeseca od 
obavješćivanja društva o provođenju 
detaljne procjene.

detaljne procjene.

Amandman 29

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(56) Kako bi se spriječilo zaobilaženje 
prava radnika na sudjelovanje 
provođenjem prekogranične podjele, 
društvo koje provodi podjelu, a koje je 
registrirano u državi članici koja 
omogućuje prava radnika na sudjelovanje, 
ne bi trebalo moći provesti prekograničnu 
podjelu bez prethodnih pregovora s 
radnicima ili njihovim predstavnicima ako 
prosječan broj radnika zaposlenih u društvu 
iznosi četiri petine nacionalnog praga za 
aktivaciju prava radnika na sudjelovanje.

(56) Kako bi se spriječilo zaobilaženje 
prava radnika na sudjelovanje 
provođenjem prekogranične podjele, 
društvo koje provodi podjelu, a koje je 
registrirano u državi članici koja 
omogućuje prava radnika na sudjelovanje, 
ne bi trebalo moći provesti prekograničnu 
podjelu bez prethodnih pregovora s 
radnicima ili njihovim predstavnicima ako 
je prosječan broj radnika zaposlenih u 
društvu jednak nacionalnom pragu za 
aktivaciju prava radnika na sudjelovanje u 
slučaju MSP-ova ili ako iznosi četiri 
petine tog praga u slučaju drugih 
društava. 

Amandman 30

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-1) u glavi I. poglavlju I. umeće se 
sljedeći članak:
„Članak 1.a
Definicije
Za potrebe ove Direktive:
(1) „predstavnici radnika” znači 
predstavnici radnika predviđeni 
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nacionalnim pravom i/ili praksom;
(2) „suodlučivanje radnika” znači 
svaki mehanizam, uključujući 
informiranje, savjetovanje i sudjelovanje s 
pomoću kojeg predstavnici radnika mogu 
utjecati na odluke koje će se donositi 
unutar trgovačkog društva;
(3) „obavješćivanje” znači da 
nadležno tijelo društva obavješćuje 
predstavnika radnika i/ili predstavnike 
radnika o pitanjima koja se odnose na 
društvo i svako od njegovih društava kćeri 
ili pogona koje se nalaze u drugoj državi 
članici ili koja prelaze ovlasti tijela za 
donošenje odluka u jednoj državi članici u 
vrijeme, na način i sa sadržajem koji 
omogućava predstavnicima radnika da 
izvrše temeljitu procjenu mogućeg 
utjecaja, i, po potrebi, pripreme 
savjetovanja s nadležnim tijelom društva;
(4) „savjetovanje” znači uspostavu 
dijaloga i razmjenu gledišta između 
predstavničkog tijela radnika i/ili 
predstavnika radnika te nadležnog organa 
društva u vrijeme, na način i sa sadržajem 
koji omogućava predstavnicima radnika 
da, na temelju pribavljenih informacija, 
izraze svoje mišljenje o mjerama koje je 
predvidio nadležni organ, a koje se mogu 
uzeti u obzir tijekom postupka donošenja 
odluka unutar društva;
(5) „sudjelovanje” znači utjecaj 
predstavničkog tijela radnika i/ili 
predstavnika radnika u poslovima 
trgovačkog društva kroz: pravo na izbor 
ili imenovanje nekih članova nadzornog 
ili upravnog tijela društva ili pravo da se 
preporuči imenovanje ili da se suprotstavi 
imenovanju nekih ili svih članova 
nadzornog ili upravnog tijela društva.

Amandman 31

Prijedlog direktive
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Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.a – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Država članica odredišta može 
zatražiti od društva koje obavlja prijenos 
svojeg registriranog sjedišta na njezino 
državno područje da istodobno premjesti 
svoju središnju upravu ako je ta obveza 
utvrđena nacionalnim zakonodavstvom za 
poduzeća s poslovnim nastanom na 
njihovu državnom području.

Amandman 32

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.b – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6a) „obavješćivanje” znači prijenos 
podataka koji se tiču samog društva i 
njegovih podružnica ili poslovnih nastana 
u drugoj državi članici od strane 
poslodavca radnicima i/ili predstavnicima 
radnika na odgovarajućoj razini kako bi 
im se omogućilo upoznavanje s 
predmetom i njegovo razmatranje. Ono se 
odvija u vrijeme, na način i sa sadržajem 
koji radnicima i predstavnicima dopušta 
da provedu dubinsku procjenu mogućeg 
učinka i, prema potrebi, pripreme 
savjetovanja s nadležnim tijelom 
trgovačkog društva;

Amandman 33

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.b – stavak 1. – točka 6.b (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6b) „sudjelovanje radnika” znači 
utjecaj radnika i/ili predstavnika radnika 
u poslovima trgovačkog društva pravom 
na izbor ili imenovanje nekih članova 
nadzornog ili upravnog tijela društva;

Amandman 34

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.b – stavak 1. – točka 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6c) „sjedište” znači mjesto na kojem se 
donose ključne odluke o upravljanju i 
poslovanju koje su potrebne za vođenje 
poslova trgovačkog društva u cjelini;

Amandman 35

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.b – stavak 1. – točka 6.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6d) „umjetna konstrukcija” znači 
konstrukcija uspostavljena prvenstveno u 
cilju izbjegavanja obveza društva koje 
proizlaze iz zakonskih i ugovornih prava 
radnika, vjerovnika ili manjinskih 
dioničara, izbjegavanja plaćanja 
doprinosa za socijalno osiguranje ili 
prijenosa dobiti u svrhu smanjenja 
poreznih obveza društva, a koje ne obavlja 
znatnu ili stvarnu gospodarsku aktivnost 
u odredišnoj državi članici.
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Amandman 36

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.c – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ea) ako su donesene stegovne mjere ili 
upravni postupci ili kaznene sankcije i 
odluke u vezi s prijevarnim praksama koje 
su izravno relevantne za kompetencije ili 
pouzdanost trgovačkog društva;

Amandman 37

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.c – stavak 2. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(eb) društvo ima zaostatke u plaćanju 
poreza ili doprinosa iz sustava socijalne 
sigurnosti;

Amandman 38

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.c – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice ne 
odobrava prekogranično preoblikovanje 
ako je nakon ispitivanja predmetnog 
slučaja te uzimajući u obzir sve relevantne 
činjenice i okolnosti utvrdilo da 
preoblikovanje predstavlja umjetnu 
konstrukciju u svrhu ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 

3. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice ne 
odobrava prekogranično preoblikovanje 
ako je nakon ispitivanja predmetnog 
slučaja te uzimajući u obzir sve relevantne 
činjenice i okolnosti utvrdilo da 
preoblikovanje predstavlja umjetnu 
konstrukciju ili da postoji snažna sumnja 
da predstavlja takvu konstrukciju.
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ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
manjinskih članova.

Društvo koje provodi prekogranično 
preoblikovanje dokazivim objektivnim 
čimbenicima dokazuje da je stvarno 
osnovano i da obavlja materijalnu i 
stvarnu gospodarsku djelatnost u 
odredišnoj državi članici na neodređeno 
vrijeme.
Pretpostavlja se da društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje nema 
stvarni poslovni nastan i obavlja stvarnu 
gospodarsku djelatnost u odredišnoj 
državi članici osim ako u odredišnu 
državu članicu prenese središnju upravu 
ili glavno mjesto poslovanja i njegovo 
poslovanje tamo stvara vrijednost te ako 
su materijalno opremljena u smislu 
osoblja, opreme, imovine i prostora.

Amandman 39

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.d Članak 86.d

Nacrti uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje

Nacrti uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje namjerava provesti 
prekogranično preoblikovanje izrađuje 
nacrt uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje. Nacrt uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje mora 
obuhvaćati najmanje sljedeće:

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje namjerava provesti 
prekogranično preoblikovanje, uključujući 
predstavnike radnika na razini uprave, 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 86.i 
izrađuje nacrt uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje. Ako u društvu postoje 
predstavnici radnika na razini uprave, tu 
upravu treba uključiti u odlučivanje o 
nacrtu uvjeta u skladu s nacionalnim 
pravom i praksom. Nacrt uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje mora 
obuhvaćati najmanje sljedeće:
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(a) pravni oblik, tvrtku i sjedište 
društva u polazišnoj državi članici;

(a) pravni oblik, tvrtku i lokaciju 
sjedišta društva u polazišnoj državi članici;

(b) pravni oblik, tvrtku i lokaciju 
sjedišta koji su predloženi za društvo koje 
nastaje prekograničnim preoblikovanjem u 
odredišnoj državi članici;

(b) pravni oblik, tvrtku i lokaciju 
sjedišta koji su predloženi za društvo koje 
nastaje prekograničnim preoblikovanjem u 
odredišnoj državi članici;

(c) akt ili akte o osnivanju društva u 
odredišnoj državi članici;

(c) akt ili akte o osnivanju društva u 
odredišnoj državi članici;

(d) predloženi vremenski raspored za 
prekogranično preoblikovanje;

(d) predloženi vremenski raspored za 
prekogranično preoblikovanje;

(e) prava koja je preoblikovano društvo 
dodijelilo članovima društva koji uživaju 
posebna prava ili imateljima vrijednosnih 
papira koji predstavljaju kapital društva, 
osim dionica, ili mjere predložene u vezi s 
njima;

(e) prava koja je preoblikovano društvo 
dodijelilo članovima društva koji uživaju 
posebna prava ili imateljima vrijednosnih 
papira koji predstavljaju kapital društva, 
osim dionica, ili mjere predložene u vezi s 
njima;

(f) pojedinosti o zaštitnim 
mehanizmima ponuđenima vjerovnicima;

(f) pojedinosti o zaštitnim 
mehanizmima ponuđenima vjerovnicima;

(g) datum od kojeg se transakcije 
društava osnovanog i registriranog u 
polazišnoj državi članici u 
računovodstvene svrhe smatraju 
transakcijama preoblikovanog društva;

(g) datum od kojeg se transakcije 
društava osnovanog i registriranog u 
polazišnoj državi članici u 
računovodstvene svrhe smatraju 
transakcijama preoblikovanog društva;

(h) sve posebne pogodnosti koje se 
dodjeljuju članovima upravnih, 
upravljačkih, nadzornih ili kontrolnih tijela 
preoblikovanog društva;

(h) sve posebne pogodnosti koje se 
dodjeljuju članovima upravnih, 
upravljačkih, nadzornih ili kontrolnih tijela 
preoblikovanog društva;

(i) pojedinosti o ponudi novčane 
odštete članovima koji se protive 
prekograničnom preoblikovanju u skladu s 
člankom 86.j;

(i) pojedinosti o ponudi novčane 
odštete članovima koji se protive 
prekograničnom preoblikovanju u skladu s 
člankom 86.j;

(ia) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja na radnike;

(j) vjerojatne posljedice 
prekograničnog preoblikovanja na 
zapošljavanje;

(j) vjerojatne posljedice 
prekograničnog preoblikovanja na 
zapošljavanje;

(k) prema potrebi, informacije o 
postupcima na temelju kojih se u skladu s 
člankom 86.l utvrđuju aranžmani za 
sudjelovanje radnika u definiranju njihovih 
prava na sudjelovanje u preoblikovanom 
društvu i dostupne mogućnosti za takve 
aranžmane.

(k) prema potrebi, informacije o 
postupcima na temelju kojih se u skladu s 
člankom 86.l utvrđuju aranžmani za 
sudjelovanje radnika u definiranju njihovih 
prava na sudjelovanje u preoblikovanom 
društvu i dostupne mogućnosti za takve 
aranžmane.
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1a. Prije nego što upravljačko ili 
upravno tijelo odluči o nacrtu uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje, Europskog 
radničko vijeće i predstavnici radnika 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje ili, ako nema takvih 
predstavnika, sami radnici i zastupljeni 
sindikati moraju biti obaviješteni o 
predloženom prijenosu te se mora provesti 
savjetovanje s njima, u skladu s 
člankom 4. Direktive 2002/14/EZ. 

2. Osim službenih jezika polazišne i 
odredišne države članice, države članice 
dopuštaju društvu koje provodi 
prekogranično preoblikovanje da 
upotrebljava jezik uobičajen u području 
međunarodnog poslovanja i financija u 
izradi nacrta uvjeta prekograničnog 
preoblikovanja i svih ostalih povezanih 
dokumenata. Države članice utvrđuju koji 
jezik ima prednost u slučaju utvrđenih 
odstupanja između različitih jezičnih 
verzija tih dokumenata.

2. Osim službenih jezika polazišne i 
odredišne države članice, države članice 
dopuštaju društvu koje provodi 
prekogranično preoblikovanje da 
upotrebljava jezik uobičajen u području 
međunarodnog poslovanja i financija u 
izradi nacrta uvjeta prekograničnog 
preoblikovanja i svih ostalih povezanih 
dokumenata. Države članice utvrđuju koji 
jezik ima prednost u slučaju utvrđenih 
odstupanja između različitih jezičnih 
verzija tih dokumenata. Članovi, radnici ili 
vjerovnici imaju mogućnost komentirati te 
nacrte uvjeta. Komentari se uključuju u 
konačno izvješće i objavljuju.

Amandman 40

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.e

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.e Briše se.
Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima
1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje sastavlja izvješće u kojem 
se objašnjavaju i opravdavaju pravni i 
gospodarski aspekti prekograničnog 
preoblikovanja.
2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
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objašnjava sljedeće:
(a) posljedice prekograničnog 
oblikovanja na buduće poslovanje društva 
i na strateški plan uprave;
(b) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja na članove;
(c) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive prekograničnom 
preoblikovanju u skladu s člankom 86.j.
3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u 
elektroničkom obliku, članovima društva 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz 
članka 86.i. Nadalje, izvješće mora biti na 
sličan način dostupno predstavnicima 
radnika društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samim 
radnicima.
4. Međutim, izvješće nije nužno ako 
su svi članovi društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje pristali na 
odricanje od tog zahtjeva.

Amandman 41

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.f

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.f Članak 86.f

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
radnicima

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima i predstavnicima radnika ili, 
ako nema takvih predstavnika, samim 
radnicima

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje sastavlja izvješće u kojem 
se objašnjavaju i opravdavaju pravni i 
gospodarski aspekti prekograničnog 

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje sastavlja jedno izvješće u 
skladu s Direktivom 2002/14/EZ i 
Direktivom 2001/23/EZ u kojem se 
članovima objašnjavaju i opravdavaju 



PE625.524v02-00 226/383 RR\1173572HR.docx

HR

preoblikovanja. pravni i gospodarski aspekti 
prekograničnog preoblikovanja, a 
predstavnicima radnika ili, ako nema 
takvih predstavnika, samim radnicima 
objašnjavaju posljedice prekogranične 
podjele koje će utjecati na njih.

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

(a) posljedice prekograničnog 
oblikovanja na buduće poslovanje društva i 
na strateški plan uprave;

(a) posljedice prekograničnog 
oblikovanja na buduće poslovanje društva i 
na strateški plan uprave;

(aa) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja za članove;
(ab) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive preoblikovanju 
u skladu s člankom 86.j.
(ac) razlozi za prekogranično 
preoblikovanje;

(b) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja na zaštitu radnih odnosa;

(b) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja na zaštitu radnih odnosa;

(c) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja i lokaciji mjesta poslovanja 
društva;

(c) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja, uključujući uvjete utvrđene 
zakonom i kolektivnim ugovorima, te 
lokaciji mjesta poslovanja društva;

(d) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (b) i (c) na društva kćeri 
dotičnog društva.

(d) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (b) i (c) i na društva kćeri, 
podružnice ili kontrolirana poduzeća u 
skladu s člankom 3. Direktive 2009/38/EZ 
dotičnog društva.

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, predstavnicima radnika društva 
koje provodi prekogranično preoblikovanje 
ili, ako takvi predstavnici ne postoje, 
samim radnicima društva najkasnije 
dva mjeseca prije datuma održavanja 
glavne skupštine iz članka 86.i. Nadalje, 
izvješće mora biti na sličan način 
dostupno članovima društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje. 

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, članovima i predstavnicima radnika 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje ili, ako takvi predstavnici 
ne postoje, samim radnicima društva 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 86.i. 

4. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje pravodobno primi mišljenje 
predstavnika radnika ili, ako takvi 

4. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje pravodobno primi mišljenje 
predstavnika radnika ili, ako takvi 
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predstavnici ne postoje, samih radnika, 
kako je predviđeno nacionalnim pravom, 
radnici se obavješćuju o tome, a mišljenje 
se prilaže tom izvješću.

predstavnici ne postoje, samih radnika, 
kako je predviđeno nacionalnim pravom, 
radnici se obavješćuju o tome, a mišljenje 
se prilaže tom izvješću.

5. Međutim, ako društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i njegova 
društva kćeri, ako postoje, nemaju radnike 
osim onih koji čine dio upravljačkog ili 
upravnog tijela, izvješće iz stavka 1. nije 
potrebno.

5. Međutim, ako društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i njegova 
društva kćeri, ako postoje, nemaju radnike 
osim onih koji čine dio upravljačkog ili 
upravnog tijela i ako su se svi članovi 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje dogovorili da će odreći te 
obveze, izvješće iz stavka 1. nije potrebno.

6. Stavcima od 1. do 6. ne dovode se u 
pitanje primjenjiva prava na obavješćivanje 
i savjetovanje utvrđena na nacionalnoj 
razini nakon prenošenja 
direktiva 2002/14/EZ ili 2009/38/EZ.

6. Stavcima od 1. do 6. ne dovode se u 
pitanje primjenjiva prava na obavješćivanje 
i savjetovanje utvrđena na nacionalnoj 
razini nakon prenošenja 
direktiva 2002/14/EZ ili 2009/38/EZ, te 
pritom ne dovode do udvostručavanja 
obveza izvješćivanja.

6a. Države članice u posebnim 
slučajevima i u skladu s uvjetima i 
ograničenjima utvrđenim nacionalnim 
zakonodavstvom osiguravaju da poduzeće 
nije obvezno priopćiti podatke kada je 
priroda tih podataka takva da bi, prema 
objektivnim kriterijima, ozbiljno ugrozila 
funkcioniranje poduzeća ili pogona ili bi 
mu nanijela štetu.

Amandman 42

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ispitivanje neovisnog stručnjaka Ispitivanje koje provodi nadležno tijelo

Amandman 43

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

 Države članice osiguravaju da društvo 
koje provodi prekogranično preoblikovanje 
najmanje dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 86.i 
podnosi zahtjev nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1. radi imenovanja stručnjaka za 
ispitivanje i ocjenjivanje nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje i izvješća iz 
članaka 86.e i 86.f, u skladu s odredbom 
utvrđenom u stavku 6. ovog članka.

 Države članice osiguravaju da društvo 
koje provodi prekogranično preoblikovanje 
najmanje dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 86.i 
podnosi zahtjev nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1. za ocjenjivanje nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje i izvješća iz 
članka 86.f, u skladu s odredbom 
utvrđenom u stavku 6. ovog članka.

Amandman 44

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Zahtjevu za imenovanje stručnjaka 
potrebno je priložiti sljedeće:

Uz zahtjev nadležnom tijelu potrebno je 
priložiti sljedeće:

Amandman 45

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Nadležno tijelo imenuje neovisnog 
stručnjaka u roku od pet radnih dana od 
zahtjeva navedenog u stavku 1. i primitka 
nacrta uvjeta i izvješća. Stručnjak je 
neovisan u odnosu na društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i može biti 
fizička ili pravna osoba, ovisno o pravu 
polazišne države članice. Pri ocjenjivanju 
neovisnosti stručnjaka države članice 

2. Ako to smatra potrebnim, nadležno 
tijelo ima slobodu tražiti pomoć neovisnog 
stručnjaka u roku od pet radnih dana od 
zahtjeva navedenog u stavku 1. i primitka 
nacrta uvjeta i izvješća. Stručnjak je 
neovisan u odnosu na društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i može biti 
fizička ili pravna osoba, ovisno o pravu 
polazišne države članice. Pri ocjenjivanju 
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uzimaju u obzir okvir utvrđen člancima 22. 
i 22.b Direktive 2006/43/EZ.

neovisnosti stručnjaka države članice 
uzimaju u obzir okvir utvrđen člancima 22. 
i 22.b Direktive 2006/43/EZ.

Amandman 46

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Stručnjak sastavlja pisano izvješće 
u kojem je navedeno najmanje sljedeće:

3. Ako postoji opravdana sumnja o 
stvarnom razlogu za prekograničnu 
konverziju, nadležno tijelo sastavlja pisano 
izvješće u kojem se navodi najmanje 
sljedeće:

Amandman 47

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Države članice osiguravaju da 
neovisni stručnjak ima pravo od društva 
koje provodi prekogranično preoblikovanje 
ishoditi sve relevantne informacije i 
dokumente i provesti sve potrebne istrage 
kako bi provjerio sve elemente nacrta 
uvjeta ili izvješća uprave. Stručnjak isto 
tako ima pravo primati primjedbe i 
mišljenja predstavnika radnika društva ili, 
ako takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika te vjerovnika i članova društva.

4. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo ima pravo od društva koje 
provodi prekogranično preoblikovanje 
ishoditi sve relevantne informacije i 
dokumente i provesti sve potrebne istrage 
kako bi provjerio sve elemente nacrta 
uvjeta ili izvješća uprave. Nadležno tijelo 
isto tako ima pravo primati primjedbe i 
mišljenja predstavnika radnika društva ili, 
ako takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika te vjerovnika i članova društva.

Amandman 48

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 5.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Države članice osiguravaju da se 
informacije koje dostavlja neovisni 
stručnjak mogu upotrebljavati samo u 
svrhu izrade izvješća i da povjerljive 
informacije, uključujući poslovne tajne, 
neće biti otkrivene. Ako je to prikladno, 
stručnjak može dostaviti zaseban 
dokument koji sadržava takve povjerljive 
informacije nadležnom tijelu određenom u 
skladu s člankom 86.m stavkom 1.; taj 
zaseban dokument dostupan je samo 
društvu koje provodi prekogranično 
preoblikovanje i ne smije se otkrivati 
drugim osobama.

5. Države članice osiguravaju da se 
informacije koje je nadležno tijelo 
prikupilo mogu upotrebljavati samo u 
svrhu izrade njegova izvješća i da 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne, neće biti otkrivene. Ako je 
to prikladno, nadležno tijelo može 
dostaviti zaseban dokument koji sadržava 
takve povjerljive informacije nadležnom 
tijelu određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1.; taj zaseban dokument dostupan 
je samo društvu koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i ne smije se 
otkrivati drugim osobama.

Amandman 49

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.h – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) obavijest kojom se članovi, 
vjerovnici i radnici društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje obavješćuju 
o tome da prije datuma održavanja glavne 
skupštine mogu podnijeti primjedbe o 
dokumentima iz točaka (a) i (b) 
prvog podstavka društvu i nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1.

(c) obavijest kojom se članovi, 
vjerovnici i radnici društva i/ili sindikati 
koji imaju članove u društvu koje provodi 
prekogranično preoblikovanje obavješćuju 
o tome da prije datuma održavanja glavne 
skupštine mogu podnijeti primjedbe o 
dokumentima iz točaka (a) i (b) 
prvog podstavka društvu i nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1.

Amandman 50

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.h – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da se 
informacije o objavi obavijesti iz točke (c) 
također stave na raspolaganje općom 
objavom na prikladnom mjestu u društvu 
koje provodi prekogranično 
preoblikovanje.

Amandman 51

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.i – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 86.e, 86.f i 86.g, ako je 
primjenjivo, glavna skupština društva koje 
provodi preoblikovanje donosi rezoluciju 
kojom odlučuje o odobrenju nacrta uvjeta 
za prekogranično preoblikovanje. Društvo 
obavješćuje nadležno tijelo određeno u 
skladu s člankom 86.m stavkom 1. o odluci 
glavne skupštine.

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 86.e, 86.f i 86.g, ako je 
primjenjivo, glavna skupština društva koje 
provodi preoblikovanje donosi rezoluciju 
kojom odlučuje o odobrenju nacrta uvjeta 
za prekogranično preoblikovanje. Prije 
donošenja odluke, sva prethodna 
primjenjiva prava obavješćivanja i 
savjetovanja moraju biti ispunjena na 
takav način i u takvo vrijeme da se može 
uzeti u obzir mišljenje predstavnika 
radnika. Društvo obavješćuje nadležno 
tijelo određeno u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1. o odluci glavne skupštine.

Amandman 52

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.j – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) članovi koji posjeduju dionice s 
glasačkim pravima i koji nisu glasovali za 
odobrenje nacrta uvjeta za prekogranično 

(a) članovi koji posjeduju dionice s 
glasačkim pravima i koji su glasovali 
protiv odobrenja nacrta uvjeta za 
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preoblikovanje; prekogranično preoblikovanje;

Amandman 53

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.j– stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da 
jedan subjekt ili više njih iz stavka 1. mogu 
raspolagati svojim dionicama u zamjenu za 
prikladnu isplaćenu novčanu odštetu 
nakon što prekogranično preoblikovanje 
počne proizvoditi učinke u skladu s 
člankom 86.r:

2. Države članice osiguravaju da 
jedan subjekt ili više njih iz stavka 1. mogu 
raspolagati svojim dionicama u zamjenu za 
odgovarajuću isplaćenu novčanu odštetu 
nakon što prekogranično preoblikovanje 
počne proizvoditi učinke u skladu s 
člankom 86.r:

Amandman 54

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.j – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice osiguravaju da 
društvo koje provodi prekogranično 
preoblikovanje u nacrtu uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje, kako je 
utvrđeno u članku 86.d stavku 1. točki (i), 
članovima iz stavka 1. ovog članka, koji 
žele iskoristiti svoje pravo na raspolaganje 
svojim dionicama, ponudi prikladnu 
odštetu. Države članice utvrđuju i 
razdoblje za prihvat ponude, koje ni u 
kojem slučaju ne smije premašivati 
mjesec dana nakon održavanja glavne 
skupštine iz članka 86.i. Nadalje, države 
članice osiguravaju da društvo može 
prihvatiti ponudu dostavljenu 
elektroničkim putem na adresu koju je 
društvo dostavilo u tu svrhu.

3. Države članice osiguravaju da 
društvo koje provodi prekogranično 
preoblikovanje u nacrtu uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje, kako je 
utvrđeno u članku 86.d stavku 1. točki (i), 
članovima iz stavka 1. ovog članka, koji 
žele iskoristiti svoje pravo na raspolaganje 
svojim dionicama, ponudi prikladnu 
odštetu. Članovi moraju izraziti svoju 
namjeru da će iskoriste svoje pravo 
izlaska prije glavne skupštine. Nadalje, 
države članice osiguravaju da društvo 
može prihvatiti ponudu dostavljenu 
elektroničkim putem na adresu koju je 
društvo dostavilo u tu svrhu.
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Amandman 55

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.k– stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da se 
vjerovnici koji nisu zadovoljni zaštitom 
svojih interesa predviđenom nacrtom 
uvjeta za prekogranično preoblikovanje, 
kako je predviđeno člankom 86.d 
točkom (f), mogu obratiti prikladnom 
upravnom ili sudskom tijelu u svrhu 
dobivanja primjerene zaštite u roku od 
mjesec dana od objave iz članka 86.h.

2. Države članice osiguravaju da se 
vjerovnici koji nisu zadovoljni zaštitom 
svojih interesa predviđenom nacrtom 
uvjeta za prekogranično preoblikovanje, 
kako je predviđeno člankom 86.d 
točkom (f), i koji su svoje protivljenje 
izrazili prije prekograničnog 
preoblikovanja, mogu obratiti prikladnom 
upravnom ili sudskom tijelu u svrhu 
dobivanja primjerene zaštite u roku od 
mjesec dana od objave iz članka 86.h.

Amandman 56

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.l

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.l Članak 86.l

Sudjelovanje radnika Informiranje radnika, savjetovanje s 
radnicima i sudjelovanje radnika

-1. Temeljno načelo i izrečeni cilj ovog 
članka jest osigurati prava radnika na 
sudjelovanje. Stoga se u društvu koje 
nastaje prekograničnim restrukturiranjem 
primjenjuje barem jednaka razina prava 
radnika na sudjelovanje kao i prije 
preoblikovanja, što vrijedi i za sve 
elemente sudjelovanja radnika koji su se 
primjenjivali prije preoblikovanja. Ta se 
razina mjeri udjelom predstavnika 
radnika među članovima upravnog ili 
nadzornog tijela ili njihovih odbora ili, 
ako je to primjenjivo, uprave odgovornih 
za dobit društva.



PE625.524v02-00 234/383 RR\1173572HR.docx

HR

1. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., 
društvo nastalo prekograničnim 
preoblikovanjem podliježe pravilima o 
sudjelovanju radnika koja su na snazi u 
odredišnoj državi članici, ako takva 
pravila postoje.

1. Kada upravljački ili upravni 
organi trgovačkih društava sudionika 
izrađuju plan provedbe preoblikovanja, 
oni će u što kraćem roku nakon 
objavljivanja plana uvjeta o 
preoblikovanju poduzeti potrebne korake 
kako bi započeli pregovori s 
predstavnicima zaposlenika tih trgovačkih 
društava o postupcima glede sudjelovanja 
radnika u društvu ili društvima koja 
nastanu kao rezultat preoblikovanja.

2. Međutim, pravila o sudjelovanju 
radnika, ako postoje, a koja su na snazi u 
odredišnoj državi članici, ne primjenjuju 
se ako društvo koje provodi 
preoblikovanje u roku od šest mjeseci 
prije objavljivanja nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje iz 
članka 86.d ove Direktive ima prosječan 
broj radnika istovjetan četirima petinama 
primjenjivog praga utvrđenog u pravu 
polazišne države članice, što dovodi do 
sudjelovanja radnika u smislu članka 2. 
točke (k) Direktive 2001/86/EZ ili ako se 
nacionalnim pravom odredišne države 
članice:
(a) ne predviđa barem ista razina 
sudjelovanja radnika koja se primjenjuje 
u društvu prije preoblikovanja, što se 
mjeri udjelom predstavnika radnika među 
članovima upravnog ili nadzornog tijela 
ili njihovih odbora ili uprave odgovornih 
za dobit društva, uz uvjet da su radnici 
predstavljeni u tim tijelima ili ili
(b) ne predviđa isto pravo na 
ostvarivanje prava na sudjelovanje za 
radnike tijela društva nastalog 
prekograničnim preoblikovanjem koja se 
nalaze u drugim državama članicama koje 
imaju radnici zaposleni u odredišnoj 
državi članici.
3. U slučajevima iz stavka 2. ovog 
članka sudjelovanje radnika u društvu 
nastalom preoblikovanjem i njihovo 
uključivanje u definiranje takvih prava 
uređuju države članice mutatis mutandis i 
podložno stavcima od 4. do 7. ovog članka 

3. Obavješćivanje i sudjelovanje 
radnika i savjetovanje s radnicima u 
trgovačkom društvu koje je preoblikovano 
i njihova uključenost u utvrđivanju takvih 
prava bit će predmet sporazuma između 
zaposlenika i rukovodstva. Obavješćivanje 
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te u skladu s načelima i postupcima 
utvrđenima u članku 12. stavcima 2., 3. i 4. 
Uredbe (EZ) br. 2157/2001 i sljedećim 
odredbama Direktive 2001/86/EZ:

i sudjelovanje radnika i savjetovanje s 
radnicima u trgovačkom društvu koje je 
preoblikovano i njihovo uključivanje u 
definiranje takvih prava uređuju države 
članice mutatis mutandis i podložno 
stavcima od 4. do 7. ovog članka te u 
skladu s načelima i postupcima utvrđenima 
u članku 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe 
(EZ) br. 2157/2001 i sljedećim odredbama 
Direktive 2001/86/EZ:

(a) članku 3. stavku 1., stavku 2. točki 
(a) podtočki i., stavku 2. točki (b) i 
stavku 3., članku 3. stavku 4. prvom 
podstavku prvoj alineji, članku 3. stavku 4. 
drugom podstavku, članku 3. stavku 5., 
članku 3. stavku 6. trećem podstavku i 
članku 3. stavku 7.;

(a) članku 3. stavku 1., stavku 2. točki 
(a) podtočki i., stavku 2. točki (b) i 
stavku 3., članku 3. stavku 4. prvom 
podstavku prvoj alineji, članku 3. stavku 4. 
drugom podstavku, članku 3. stavku 5., 
članku 3. stavku 6. trećem podstavku i 
članku 3. stavku 7.;

(b) članku 4. stavku 1., članku 4. 
stavku 2. točkama (a), (g) i (h), članku 4. 
stavku 3. i članku 4. stavku 4.;

(b) članku 4. stavku 1., članku 4. 
stavku 2. točkama (a), (b), (c), (d), (e), (g) i 
(h), članku 4. stavku 3. i članku 4. 
stavku 4.;

(c) članku 5.; (c) članku 5.;

(d) članku 6.; (d) članku 6.;

(e) članku 7. stavku 1. prvom 
podstavku;

(e) članku 7. stavku 1.;

(f) člancima 8., 9., 10. i 12.; (f) člancima 8., 9., 10. i 12.;

(g) dijelu 3. točki (a) Priloga. (g) Prilogu Direktivi 2001/86/EZ, 
isključujući točke (a) i (b) i stavak 2. dijela 
3., umjesto kojih se primjenjuju sljedeća 
pravila:
i) za uspostavu sustava zastupanja 
radnika u upravama društva, radnici 
društva, njegova društva kćeri i ustanove 
i/ili predstavničko tijelo imaju pravo 
izabrati i imenovati određeni broj članova 
upravnog ili nadzornog tijela 
preoblikovanog društva koji je iznosi dva 
predstavnika u društvima s najmanje 50 
radnika, jednu trećinu u društvima s od 
250 do 1000 radnika i jednak broj članova 
u društvima s više od 1000 radnika;
ii) za uspostavu transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja, primjenjuje 
se Direktiva 2009/38/EZ.
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4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavka 3. države članice:

4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavka 2. države članice osiguravaju da se 
pravila o sudjelovanju radnika koja su se 
primjenjivala prije prekograničnog 
preoblikovanja nastave primjenjivati do 
datuma primjene bilo kojeg naknadno 
utvrđenog pravila ili, u slučaju 
nepostojanja dogovorenih pravila, do 
primjene zadanih pravila u skladu sa 
stavkom 2. točkom (g).

(a) daju posebnom pregovaračkom tijelu 
pravo da većinom od dvije trećine glasova 
članova koji predstavljaju najmanje dvije 
trećine radnika, odluči ne započeti s 
pregovorima ili okončati već započete 
pregovore i da se pozove na pravila o 
sudjelovanju koja su na snazi u 
odredišnoj državi članici;
(b) mogu, u slučaju kada se nakon 
prethodnih pregovora primjenjuju 
uobičajena pravila sudjelovanja i 
neovisno o takvim pravilima, odlučiti 
ograničiti udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu društva nastalog 
preoblikovanjem. Međutim, ako su u 
društvu koje provodi preoblikovanje 
predstavnici radnika činili najmanje 
jednu trećinu upravnog ili nadzornog 
odbora, ograničenje ne može rezultirati 
time da udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu bude manji od jedne 
trećine;
(c) osiguravaju da se pravila o 
sudjelovanju radnika koja su se 
primjenjivala prije prekograničnog 
preoblikovanja nastave primjenjivati do 
datuma primjene bilo kojeg naknadno 
utvrđenog pravila ili, u slučaju 
nepostojanja dogovorenih pravila, do 
primjene zadanih pravila u skladu s 
dijelom 3. točkom (a) Priloga.
5. Povećanje prava sudjelovanja 
radnika društva nastalog preoblikovanjem 
zaposlenih u drugim državama članicama 
iz stavka 2. točke (b) ne obvezuje države 
članice koje se na to odluče da te radnike 
uzmu u obzir pri izračunu minimalnog 
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broja radnika potrebnog da se dobije 
pravo sudjelovanja na temelju 
nacionalnog prava.
6. Ako društvo koje provodi 
preoblikovanje posluje u skladu sa 
sustavom sudjelovanja radnika, to je 
društvo dužno uzeti pravni oblik kojim se 
dopušta ostvarivanje prava sudjelovanja.

6. Ako društvo koje provodi 
preoblikovanje posluje u skladu sa 
sustavom sudjelovanja radnika, to je 
društvo dužno uzeti pravni oblik kojim se 
dopušta ostvarivanje prava sudjelovanja.

7. Ako društvo nastalo 
preoblikovanjem posluje u skladu sa 
sustavom sudjelovanja radnika, dužno je 
poduzeti mjere kako bi se osigurala zaštita 
prava radnika na sudjelovanje u slučaju 
naknadnih prekograničnih ili nacionalnih 
spajanja, podjela ili preoblikovanja u 
razdoblju od tri godine nakon što je 
prekogranično preoblikovanje počelo 
proizvoditi učinke primjenom pravila 
utvrđenih u stavcima od 1. do 6. mutatis 
mutandis.

7. Ako društvo nastalo 
preoblikovanjem posluje u skladu sa 
sustavom sudjelovanja radnika, dužno je 
poduzeti mjere kako bi se osigurala zaštita 
prava radnika na sudjelovanje i u slučaju 
naknadnih prekograničnih ili nacionalnih 
spajanja, podjela ili preoblikovanja u 
razdoblju od šest godina nakon što je 
prekogranično preoblikovanje počelo 
proizvoditi učinke primjenom pravila 
utvrđenih u stavcima od 1. do 6. mutatis 
mutandis.

7a. U skladu s 
člankom 6. Direktive 2002/14/EZ, države 
članice jamče da predstavnici radnika 
tijekom obnašanja svojih funkcija 
dobivaju odgovarajuću zaštitu i jamstva 
kako bi im se omogućilo da primjereno 
provode dužnosti koje su im dodijeljene.

8. Društvo bez odgađanja obavješćuje 
svoje radnike o ishodu pregovora o 
sudjelovanju radnika.

8. Društvo bez odgađanja obavješćuje 
svoje radnike o ishodu pregovora o 
sudjelovanju radnika.

8a. Države članice pružaju 
odgovarajuće mjere u slučaju da društvo 
koje se preoblikuje nije usklađeno s 
odredbama ovog članka. Konkretno, one 
osiguravaju da odgovarajući 
administrativni i sudski postupci budu 
dostupni kako bi omogućili izvršenje 
obveza koje proizlaze iz ovog članka.
8b. Države članice također omogućuju 
odgovarajuće sankcije koje se primjenjuju 
u slučaju da društvo koje se preoblikuje 
krši ovaj članak. Te sankcije moraju biti 
učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.
8c. Čim se prijeđe prag polazišne 
države članice, potrebno je pokrenuti nove 
pregovore u skladu s odredbama ovog 
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članka. U tim slučajevima, standardna 
pravila koja primjenjuju države članice 
odnose se na razinu sudjelovanja radnika 
koja bi bila zakonski predviđena za 
društvo u zemlji podrijetla iznad praga 
ako društvo nije prošlo prekogranično 
preoblikovanje.

Amandman 57

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ba) mišljenje predstavnika radnika u 
skladu s člankom 86.f stavkom 4.

Amandman 58

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. U pogledu usklađenosti s pravilima 
o sudjelovanju radnika, kako je utvrđeno 
člankom 86.l, polazišna država članica 
provjerava obuhvaća li nacrt uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje iz stavka 2. 
ovog članka podatke o postupcima kojima 
se određuju relevantni aranžmani i o 
dostupnim mogućnostima za takve 
aranžmane.

4. U pogledu usklađenosti s pravilima 
o sudjelovanju radnika, kako je utvrđeno 
člankom 86.l, polazišna država članica 
provjerava obuhvaća li nacrt uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje iz stavka 2. 
ovog članka podatke o postupcima kojima 
se određuju relevantni aranžmani i o 
dostupnim mogućnostima za takve 
aranžmane u skladu s postojećim 
zakonodavstvom Unije, čime se 
ograničava nepotrebno administrativno 
opterećenje.

Amandman 59

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) sve primjedbe i sva mišljenja koje 
su dostavile zainteresirane strane u skladu s 
člankom 86.h stavkom 1.;

(b) sve primjedbe i sva mišljenja koje 
su dostavile zainteresirane strane u skladu s 
člankom 86.h stavkom 1., osobito 
mišljenje iz članka 86.f stavka 4.;

Amandman 60

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.m – stavak 7. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) ako nadležno tijelo utvrdi da je 
prekogranično preoblikovanje obuhvaćeno 
nacionalnim odredbama o prenošenju ove 
Direktive, da je usklađeno sa svim 
relevantnim uvjetima i da su dovršene sve 
potrebne postupke i formalnosti, nadležno 
tijelo izdaje potvrdu koja prethodi 
preoblikovanju;

(a) ako nadležno tijelo utvrdi da je 
prekogranično preoblikovanje obuhvaćeno 
nacionalnim odredbama o prenošenju ove 
Direktive, da je usklađeno sa svim 
relevantnim uvjetima i da su dovršeni svi 
potrebni postupci i formalnosti te da ne 
postoje pokazatelji za zaobilaženje prava 
radnika na sudjelovanje, nadležno tijelo 
izdaje potvrdu koja prethodi 
preoblikovanju;

Amandman 61

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.n – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice, 
kako bi ocijenilo predstavlja li 
prekogranično preoblikovanje umjetnu 
konstrukciju u smislu članka 86.c stavka 
3., provodi detaljnu procjenu svih 
potrebnih činjenica i okolnosti i uzima u 
obzir barem značajke uspostavljanja u 

1. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice, 
kako bi ocijenilo predstavlja li 
prekogranično preoblikovanje umjetnu 
konstrukciju, provodi detaljnu procjenu 
svih potrebnih činjenica i okolnosti i uzima 
u obzir barem
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odredišnoj državi članici, uključujući 
namjeru, sektor, ulaganje, neto promet i 
dobit ili gubitak, broj radnika, sastav 
bilance, poreznu rezidentnost, imovinu i 
njezinu lokaciju, uobičajeno mjesto rada 
radnika i posebnih skupina radnika, 
mjesto na kojem dospijevaju socijalni 
doprinosi i komercijalne rizike koje 
preuzima preoblikovano društvo u 
odredišnoj državi članici i polazišnoj 
državi članici.

(i) značajke uspostavljanja u 
odredišnoj državi članici, uključujući 
namjeru, sektor, ulaganje, neto promet i 
dobit ili gubitak;
(ii) broj radnika koji rade u odredišnoj 
državi, broj radnika koji rade u drugoj 
državi grupiranih prema državi 
zaposlenja, broj radnika upućenih u 
godini prije preoblikovanja u smislu 
Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Direktive 
96/71/EZ, broj radnika zaposlenih 
istodobno u više država članica u smislu 
Uredbe (EZ) br. 883/2004, sastav bilance;
(iii) poreznu rezidentnost;
(iv) imovinu i njezinu lokaciju;
(v) uobičajeno mjesto rada radnika i 
posebnih skupina radnika;
(vi) mjesta na kojima dospijevaju 
socijalni doprinosi;
(vii) komercijalne rizike koje preuzima 
preoblikovano društvo u odredišnoj državi 
članici i polazišnoj državi članici; i
(viii) sastav bilance i financijskog 
izvještaja u odredišnoj državi članici i u 
svim državama članicama u kojima 
društvo posluje u posljednje dvije fiskalne 
godine.

Amandman 62

Prijedlog direktive
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Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4a) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:
„(2.a) „predstavnici radnika” znači 
predstavnici radnika predviđeni pravom 
Unije i nacionalnim pravom i/ili 
praksom;”;

Amandman 63

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.b (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4b) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:
„(2.b) „suodlučivanje radnika” znači 
svaki mehanizam, uključujući 
obavješćivanje, savjetovanje i 
suodlučivanje putem kojeg predstavnici 
radnika mogu utjecati na odluke koje će 
se donositi unutar trgovačkog društva;”;

Amandman 64

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.c (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4c) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:
„(2.c) „obavješćivanje” znači da 
nadležno tijelo društva obavješćuje 
predstavnika radnika i/ili predstavnike 
radnika na odgovarajućoj razini o 



PE625.524v02-00 242/383 RR\1173572HR.docx

HR

pitanjima koja se odnose na društvo i 
svako od njegovih društava kćeri ili 
pogona koje se nalaze u drugoj državi 
članici ili koja prelaze ovlasti tijela za 
donošenje odluka u jednoj državi članici u 
vrijeme, na način i sa sadržajem koji 
omogućava predstavnicima radnika da 
izvrše temeljitu procjenu mogućeg 
utjecaja, i, po potrebi, pripreme 
savjetovanja s nadležnim tijelom 
društva;”;

Amandman 65

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.d (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4d) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:
„(2.d) „savjetovanje” znači uspostavu 
dijaloga i razmjenu gledišta između 
predstavničkog tijela radnika i/ili 
predstavnika radnika te nadležnog organa 
društva u vrijeme, na način i sa sadržajem 
koji omogućava predstavnicima radnika 
da, na temelju pribavljenih informacija, 
izraze svoje mišljenje o mjerama koje je 
predvidio nadležni organ, a koje se mogu 
uzeti u obzir tijekom postupka donošenja 
odluka unutar društva;”;

Amandman 66

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.e (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4e) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:
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„(2.e) „sudjelovanje radnika” znači 
utjecaj tijela koje predstavlja radnike i/ili 
predstavnika radnika u poslovima društva 
pravom na izbor ili imenovanje nekih 
članova nadzornog ili upravnog tijela 
društva ili pravom da se preporuči 
imenovanje ili da se suprotstavi 
imenovanju nekih ili svih članova 
nadzornog ili upravnog tijela društva;”;

Amandman 67

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.f (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4f) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:
„(2.f) „sjedište” znači mjesto na kojem se 
donose ključne odluke o upravljanju i 
poslovanju koje su potrebne za vođenje 
poslova trgovačkog društva u cjelini”;

Amandman 68

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.g (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4g) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:
„(2.g) „umjetna konstrukcija” znači 
konstrukcija uspostavljena prvenstveno u 
cilju izbjegavanja obveza društva koje 
proizlaze iz zakonskih i ugovornih prava 
radnika, vjerovnika ili manjinskih 
dioničara, izbjegavanja plaćanja 
doprinosa za socijalno osiguranje ili 
prijenosa dobiti u svrhu smanjenja 
poreznih obveza društva, a koje ne obavlja 
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znatnu ili stvarnu gospodarsku aktivnost 
u odredišnoj državi članici”;”;

Amandman 69

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 120. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Države članice osiguravaju da se 
ovo poglavlje ne primjenjuje na društvo ili 
društva u sljedećim slučajevima:

4. Države članice osiguravaju da, ako 
društvo namjerava provesti prekogranično 
spajanje, dotične države članice mogu 
provjeriti ispunjava li prekogranično 
spajanje uvjete utvrđene u ovom stavku. 
Društvo nema pravo provoditi 
prekogranično spajanje u sljedećim 
okolnostima:

Amandman 70

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 120. – stavak 4. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ea) društvo je pod istragom, kazneno 
se progoni ili je u posljednje tri godine 
osuđeno zbog kršenja radnog 
zakonodavstva ili prava radnika, socijalne 
ili porezne prijevare, utaje poreza, 
izbjegavanja plaćanja poreza ili pranja 
novca ili nekog drugog financijskog 
kaznenog djela;

Amandman 71

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 120. – stavak 4. – točka eb (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(eb) društvo ima zaostatke u plaćanju 
poreza ili doprinosa za socijalno 
osiguranje;

Amandman 72

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 120. – stavak 4. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ec) društvo je pod istragom, kazneno 
se progoni ili je u posljednje tri godine 
osuđeno zbog povrede temeljnih ili 
ljudskih prava;

Amandman 73

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka c
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 122. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Osim službenih jezika država članica 
prijamnih trgovačkih društava i društva 
koje se dijeli, države članice dopuštaju 
društvu da upotrebljava jezik uobičajen u 
području međunarodnog poslovanja i 
financija u izradi nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu i svih ostalih 
povezanih dokumenata. Države članice 
utvrđuju koji jezik ima prednost u slučaju 
utvrđenih odstupanja između različitih 
jezičnih verzija tih dokumenata.

Osim službenih jezika država članica 
prijamnih trgovačkih društava i društva 
koje se dijeli, države članice dopuštaju 
društvu da upotrebljava jezik uobičajen u 
području međunarodnog poslovanja i 
financija u izradi nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu i svih ostalih 
povezanih dokumenata. Države članice 
utvrđuju koji jezik ima prednost u slučaju 
utvrđenih odstupanja između različitih 
jezičnih verzija tih dokumenata. Članovi, 
radnici ili vjerovnici imaju mogućnost 
komentirati te nacrte uvjeta. Komentari se 
uključuju u konačno izvješće i objavljuju.
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Amandman 74

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 124. Članak 124.

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima i predstavnicima radnika ili, 
ako nema takvih predstavnika, samim 

radnicima
1. Upravljačko ili upravno tijelo 
svakog od društava koja se spajaju 
sastavlja izvješće u kojem se objašnjavaju i 
opravdavaju pravni i gospodarski aspekti 
prekograničnog spajanja.

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
svakog od društava koja se spajaju 
sastavlja izvješće u kojem se članovima 
objašnjavaju i opravdavaju pravni i 
gospodarski aspekti prekograničnog 
spajanja, dok se predstavnicima radnika 
ili, ako nema takvih predstavnika, samim 
radnicima objašnjavaju posljedice 
prekograničnog spajanja za njih.

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

(a) posljedice prekograničnog spajanja 
za buduće poslovanje društva koje nastaje 
spajanjem i strateški plan uprave;

(a) posljedice prekograničnog spajanja 
za buduće poslovanje društva koje nastaje 
spajanjem i strateški plan uprave;

(aa) razlozi spajanja;
(b) objašnjenje i obrazloženje omjera 
zamjene dionica;

(b) objašnjenje i obrazloženje omjera 
zamjene dionica;

(c) opis posebnih poteškoća u 
vrednovanju, ako su nastale;

(c) opis posebnih poteškoća u 
vrednovanju, ako su nastale;

(d) posljedice prekograničnog spajanja 
za članove;

(d) posljedice prekograničnog spajanja 
za članove;

(e) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive spajanju u skladu 
s člankom 126.a.

(e) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive spajanju u skladu 
s člankom 126.a.

(ea) posljedice prekograničnog 
spajanja za zaštitu radnih odnosa i 
sudjelovanje radnika;
(eb) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja, uključujući uvjete utvrđene 
zakonom i kolektivnim ugovorima, te 
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lokaciji mjesta poslovanja društva;
(ec) ako se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (ea) i (ec) odnose i na 
društva kćeri društava koja se spajaju.

3. Izvješće se stavlja na raspolaganje, 
barem u elektroničkom obliku, članovima 
svakog od društava koja se spajaju 
najkasnije mjesec dana prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 126. 
Jednako tako, izvješće mora biti na sličan 
način dostupno predstavnicima radnika 
svakog društva koje se spaja ili, ako takvi 
predstavnici ne postoje, samim radnicima. 
Međutim, ako nije propisano da glavna 
skupština društva preuzimatelja mora 
odobriti spajanje u skladu s člankom 126. 
stavkom 3., izvješće mora biti dostupno 
najmanje mjesec dana prije datuma 
održavanja glavne skupštine ostalih 
društava koja se spajaju.

3. Izvješće se stavlja na raspolaganje, 
barem u elektroničkom obliku, članovima 
svakog od društava koja se spajaju 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 126. 
Jednako tako, izvješće mora biti na sličan 
način dostupno predstavnicima radnika 
svakog društva koje se spaja ili, ako takvi 
predstavnici ne postoje, predstavnicima 
radnika svakog društva koje se spaja, u 
skladu s Direktivom 2009/38/EZ, 
Direktivom 2001/86/EZ i Direktivom 
2002/14/EZ ili ako nema takvih 
predstavnika, samim radnicima i 
sindikatima u društvu. Međutim, ako nije 
propisano da glavna skupština društva 
preuzimatelja mora odobriti spajanje u 
skladu s člankom 126. stavkom 3., izvješće 
mora biti dostupno najmanje mjesec dana 
prije datuma održavanja glavne skupštine 
ostalih društava koja se spajaju.

3a. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
jednog društva ili više njih koja se spajaju 
pravodobno primi mišljenje predstavnika 
radnika ili, ako takvi predstavnici ne 
postoje, samih radnika, kako je 
predviđeno nacionalnim pravom, radnici 
se obavješćuju o tome, a mišljenje se 
prilaže tom izvješću.

4. Međutim, izvješće iz stavka 1. nije 
nužno ako su svi članovi društava koja se 
spajaju pristali na odricanje od tog 
zahtjeva.”;

4. Međutim, informacije iz točaka (b) 
do (e) stavka 1. nisu nužne ako su svi 
članovi društava koja se spajaju pristali na 
odricanje od tog zahtjeva. Ako društva 
koja se spajaju i njihova društva kćeri, 
ako postoje, nemaju radnike osim onih 
koji čine upravljačko ili upravno tijelo, 
nisu potrebne informacije iz točaka (f), (g) 
i (h) iz stavka 1.
4a. Podnošenjem izvješća ne dovode se 
u pitanje važeći postupci obavješćivanja i 
savjetovanja te prava na takvo 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđeni na 
nacionalnoj razini nakon provedbe 
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direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ, istodobno izbjegavajući 
dupliciranje zahtjeva obavješćivanja.

Amandman 75

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 10.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124.a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 124.a Članak 124.a

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
radnicima

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
radnicima

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
svakog od društava koja se spajaju 
sastavlja izvješće u kojem se objašnjavaju 
posljedice prekograničnog spajanja za 
radnike.

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
svakog od društava koja se spajaju 
sastavlja izvješće u kojem se objašnjavaju 
posljedice prekograničnog spajanja za 
radnike.

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

(a) posljedice prekograničnog spajanja 
za buduće poslovanje društva i strateški 
plan uprave;

(a) posljedice prekograničnog spajanja 
za buduće poslovanje društva i strateški 
plan uprave;

(aa) razlozi spajanja;
(b) posljedice prekograničnog spajanja 
za zaštitu radnih odnosa;

(b) posljedice prekograničnog spajanja 
za zaštitu radnih odnosa i sudjelovanje 
radnika kao i mjere koje treba poduzeti 
kako bi ih se zaštitilo;

(c) sve znatne promjene u uvjetima 
zaposlenja i lokacijama mjesta poslovanja 
društava;

(c) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja, uključujući uvjete utvrđene 
zakonom i kolektivnim ugovorima, i 
lokacijama mjesta poslovanja društava;

(d) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (b) i (c) na društva kćeri 
društava koja se spajaju.

(d) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (b), (c) i (ca) i napodružnice 
ili društva kćeri društava koja se spajaju.

(da) informacije o postupcima 
utvrđivanja prava zaposlenika na 
informacije, savjetovanje i sudjelovanje u 
društvu koje nastaje određuju se nakon 
prekograničnog spajanja, u skladu s 
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odredbama ove Direktive;
(db) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive spajanju u 
skladu s člankom 126.a.

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, predstavnicima radnika svakog od 
društava koja se spajaju ili, ako takvi 
predstavnici ne postoje, samim radnicima 
društva najkasnije mjesec dana prije 
datuma održavanja glavne skupštine iz 
članka 126. Jednako tako, izvješće mora 
biti na sličan način dostupno članovima 
svakog od društava koja se spajaju.

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, predstavnicima radnika svakog od 
društava koja se spajaju u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ, Direktivom 
2001/86/EZ i Direktivom 2002/14/EZ ili, 
ako takvi predstavnici ne postoje, samim 
radnicima i sindikatima u društvu 
najkasnije jedan mjesec prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 126. 
Jednako tako, izvješće mora biti na sličan 
način dostupno članovima svakog od 
društava koja se spajaju.

Međutim, ako nije propisano da glavna 
skupština društva preuzimatelja mora 
odobriti spajanje u skladu s člankom 126. 
stavkom 3., izvješće mora biti dostupno 
najmanje mjesec dana prije datuma 
održavanja glavne skupštine ostalih 
društava koja se spajaju.

Međutim, ako nije propisano da glavna 
skupština društva preuzimatelja mora 
odobriti spajanje u skladu s člankom 126. 
stavkom 3., izvješće mora biti dostupno 
najmanje mjesec dana prije datuma 
održavanja glavne skupštine ostalih 
društava koja se spajaju.

3a. Europska radnička vijeća, prema 
potrebi, nacionalna predstavnička tijela 
radnika i sindikati zastupljeni u društvu 
imaju odgovarajuća sredstva za 
provođenje temeljite analize izvješća.

4. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
jednog društva ili više njih koja se spajaju 
pravodobno primi mišljenje predstavnika 
radnika ili, ako takvi predstavnici ne 
postoje, samih radnika, kako je predviđeno 
nacionalnim pravom, radnici se 
obavješćuju o tome, a mišljenje se prilaže 
tom izvješću.

4. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
jednog društva ili više njih koja se spajaju 
pravodobno primi mišljenje predstavnika 
radnika ili, ako takvi predstavnici ne 
postoje, samih radnika, kako je predviđeno 
nacionalnim pravom, radnici se 
obavješćuju o tome, a mišljenje se prilaže 
tom izvješću.

4a. Izvršna uprava ili upravno tijelo 
trgovačkog društva koje namjerava 
provesti prekogranično spajanje mora dati 
obrazložen i pisani odgovor na mišljenje 
zaposlenika prije datuma glavne skupštine 
iz članka 126..

5. Međutim, ako društva koja se 
spajaju i njihova društva kćeri, ako postoje, 
nemaju radnike osim onih koji čine 

5. Međutim, ako društva koja se 
spajaju i njihova društva kćeri, ako postoje, 
nemaju radnike osim onih koji čine 
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upravljačko ili upravno tijelo, nije potrebno 
sastaviti izvješće iz stavka 1.

upravljačko ili upravno tijelo, nije potrebno 
sastaviti izvješće iz stavka 1.

6. Podnošenjem izvješća ne dovode se 
u pitanje primjenjiva prava na 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđena na 
nacionalnoj razini nakon provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ.”;

6. Podnošenjem izvješća ne dovode se 
u pitanje primjenjiva prava na 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđena na 
nacionalnoj razini nakon provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ.”;

Amandman 76

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 12. – podtočka a
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 126. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 124., 124.a i 125., prema 
potrebi, glavna skupština svakog od 
društava koja se spajaju donosi rezoluciju 
kojom odlučuje o odobrenju zajedničkog 
nacrta uvjeta prekograničnog spajanja.”;

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 124., 124.a i 125., prema 
potrebi, glavna skupština svakog od 
društava koja se spajaju donosi rezoluciju 
kojom odlučuje o odobrenju zajedničkog 
nacrta uvjeta prekograničnog spajanja. 
Prije donošenja odluke, sva prethodna 
primjenjiva prava obavješćivanja i 
savjetovanja moraju biti ispunjena na 
takav način i u takvo vrijeme da se može 
uzeti u obzir mišljenje predstavnika 
radnika;

Amandman 77

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 126.a – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da 
jedan subjekt ili više njih iz stavka 1. ovog 
članka mogu raspolagati svojim dionicama 
u zamjenu za prikladnu isplaćenu novčanu 
odštetu nakon što prekogranično spajanje 
počne proizvoditi učinke u skladu s 

2. Države članice osiguravaju da 
jedan subjekt ili više njih iz stavka 1. ovog 
članka mogu raspolagati svojim dionicama 
u zamjenu za primjerenu isplaćenu 
novčanu odštetu nakon što prekogranično 
spajanje počne proizvoditi učinke u skladu 
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člankom 129.: s člankom 129.:

Amandman 78

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 126.a – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice osiguravaju da 
svako od društava koja se spajaju u 
zajedničkom nacrtu uvjeta za 
prekogranično spajanje, kako je utvrđeno u 
članku 122. stavku 1. točki (m), članovima 
iz stavka 1., koji žele iskoristiti svoje pravo 
na raspolaganje svojim dionicama, ponudi 
prikladnu odštetu. Države članice 
utvrđuju i rok za prihvat ponude, koji ni u 
kojem slučaju ne smije premašivati 
mjesec dana nakon održavanja glavne 
skupštine iz članka 126. ili, u slučajevima 
kad nije potrebno odobrenje glavne 
skupštine, dva mjeseca nakon objave 
zajedničkog nacrta uvjeta za spajanje iz 
članka 123. Nadalje, države članice 
osiguravaju da društva koja se spajaju 
mogu prihvatiti ponudu dostavljenu 
elektroničkim putem na adresu koju su ta 
društva dostavila u tu svrhu.

3. Države članice osiguravaju da 
svako od društava koja se spajaju u 
zajedničkom nacrtu uvjeta za 
prekogranično spajanje, kako je utvrđeno u 
članku 122. stavku 1. točki (m), članovima 
iz stavka 1., koji žele iskoristiti svoje pravo 
na raspolaganje svojim dionicama, ponudi 
primjerenu odštetu. Članovi izražavaju 
svoju namjeru iskorištavanja prava na 
istup prije održavanja glavne skupštine ili, 
u slučajevima kad nije potrebno odobrenje 
glavne skupštine, jedan mjesec nakon 
objave zajedničkog nacrta uvjeta za 
spajanje iz članka 123. Nadalje, države 
članice osiguravaju da društva koja se 
spajaju mogu prihvatiti ponudu dostavljenu 
elektroničkim putem na adresu koju su ta 
društva dostavila u tu svrhu.

Amandman 79

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -a (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 1.

Tekst na snazi Izmjena

(-a) u članku 133. stavak 1. zamjenjuje 
se sljedećim:

1. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., 
društvo nastalo prekograničnim 
spajanjem podliježe pravilima o 

„1. Temeljno načelo i navedeni cilj 
ovog članka jest osigurati prava 
zaposlenika na sudjelovanje. Stoga se u 
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sudjelovanju radnika koja su na snazi u 
državi članici u kojoj ono ima sjedište ako 
takva pravila uopće postoje.

društvu koje nastaje prekograničnim 
restrukturiranjem primjenjuje barem 
jednaka razina prava radnika na 
sudjelovanje kao i prije spajanja, što 
vrijedi i za sve elemente sudjelovanja 
radnika koji su se primjenjivali prije 
spajanja. Ta se razina mjeri udjelom 
predstavnika radnika među članovima 
upravnog ili nadzornog tijela ili njihovih 
odbora ili, ako je to primjenjivo, 
članovima uprave odgovornih za dobit 
društva.”;

Amandman 80

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -aa (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-aa) u članku 133. dodaje se stavak 1.a:
„1.a Kada upravljački ili upravni 
organi trgovačkih društava sudionika 
izrađuju plan provedbe spajanja, oni će u 
što kraćem roku nakon objavljivanja 
plana uvjeta o preoblikovanju poduzeti 
potrebne korake kako bi započeli 
pregovori s predstavnicima zaposlenika 
tih trgovačkih društava o postupcima 
glede sudjelovanja radnika u društvu ili 
društvima koja nastanu kao rezultat 
spajanja.”;

Amandman 81

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -ab (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 2.

Tekst na snazi Izmjena

(-ab) u članku 133. stavak 2. zamjenjuje 
se sljedećim:
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2. Međutim, pravila o sudjelovanju 
radnika, ako uopće postoje, koja su na 
snazi u državi članici u kojoj društvo 
nastalo prekograničnim spajanjem ima 
sjedište ne primjenjuju se ako barem jedno 
od društava koje se spajaju u roku od šest 
mjeseci prije objavljivanja nacrta uvjeta za 
prekogranično spajanje iz članka 123., ima 
prosječan broj radnika veći od 500 i 
postupa u skladu sa sustavom sudjelovanja 
radnika u smislu članka 2. točke (k) 
Direktive 2001/86/EZ ili ako se 
nacionalnim pravom koje se primjenjuje na 
društvo nastalo prekograničnim spajanjem:

„2. Pravila o sudjelovanju radnika, ako 
uopće postoje, koja su na snazi u 
odredišnoj državi članici, ne primjenjuju se 
ako barem jedno od društava koja se 
spajaju u roku od šest mjeseci prije 
objavljivanja nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje iz 
članka 86.d ove Direktive ima prosječan 
broj radnika istovjetan dvjema trećinama 
primjenjivog praga utvrđenog u pravu 
polazišne države članice, što dovodi do 
sudjelovanja radnika u smislu članka 2. 
točke (k) Direktive 2001/86/EZ ili ako se 
nacionalnim pravom koje se primjenjuje na 
društvo nastalo prekograničnim spajanjem:

(a) ne predviđa najmanje istu razinu 
sudjelovanja zaposlenika koja se 
primjenjuje u društvima koja se spajaju, 
što se mjeri omjerom predstavnika 
zaposlenika i članova upravnog ili 
nadzornog tijela ili njihovih odbora ili 
uprave odgovornih za dobit društva; ili

(a) ne predviđa barem ista razina i 
elementi sudjelovanja radnika koja se 
primjenjuje u jednom od društava 
sudionika prije spajanja, što se mjeri 
omjerom predstavnika zaposlenika i 
članova upravnog ili nadzornog tijela ili 
njihovih odbora ili uprave odgovornih za 
dobit društva,uz uvjet da su radnici 
predstavljeni u tim tijelima; ili

(b) predviđa isto pravo na ostvarivanje 
prava na sudjelovanje za radnike tijela 
društva nastalog prekograničnim 
spajanjem koja se nalaze u drugim 
državama članicama koje imaju radnici 
zaposleni u državi članici u kojoj društvo 
nastalo prekograničnim spajanjem ima 
sjedište.

(b) ne predviđa isto pravo na 
ostvarivanje prava na sudjelovanje za 
radnike tijela društva nastalog spajanjem 
koja se nalaze u drugim državama 
članicama koje imaju radnici zaposleni u 
odredišnoj državi članici.”;

Amandman 82

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -ac (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 3.

Tekst na snazi Izmjena

(-ac) u članku 133. stavak 3. zamjenjuje 
se sljedećim:

3. U slučajevima iz stavka 2., 
sudjelovanje radnika u društvu nastalom 

„3. Informiranje radnika, savjetovanje 
sa njima i njihovo sudjelovanje u društvu 
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prekograničnim spajanjem i njihovo 
uključivanje u definiranje takvih prava 
uređuju države članice mutatis mutandis i 
podložno stavcima od 4. do 7. te u skladu s 
načelima i postupcima utvrđenima u članku 
12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 
2157/2001 i sljedećim odredbama 
Direktive 2001/86/EZ:

nastalom spajanjem kao i njihovo 
uključivanje u definiranje takvih prava u 
slučajevima iz stavka 2. ovog članka 
predmet su sporazuma između radnika i 
uprave, a informiranje zaposlenika, 
savjetovanje s njima i njihovo 
sudjelovanje u društvu nastalom spajanjem 
kao i njihovo uključivanje u definiranje 
takvih prava uređuju države članice mutatis 
mutandis i podložno stavcima od 4. do 7. 
ovog članka te u skladu s načelima i 
postupcima utvrđenima u članku 12. 
stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 
2157/2001 i sljedećim odredbama 
Direktive 2001/86/EZ:

(a) članku 3. stavcima 1., 2. i 3., 
članku 3. stavku 4. prvom podstavku prvoj 
alineji, članku 3. stavku 4. drugom 
podstavku te članku 3. stavcima 5. i 7.; 

(a) članku 3. stavku 1., stavku 2. točki 
(a) podtočki i., stavku 2. točki (b) i 
stavku 3., članku 3. stavku 4. prvom 
podstavku prvoj alineji, članku 3. stavku 4. 
drugom podstavku, članku 3. stavku 5., 
članku 3. stavku 6. trećem podstavku i 
članku 3. stavku 7.;

(b) članku 4. stavku 1., članku 4. 
stavku 2. točkama (a), (g) i (h), članku 4. 
stavku 3. i članku 4. stavku 4.; 

(b) članku 4. stavku 1., članku 4. 
stavku 2. točkama (a), (b), (c), (d), (e), (g) i 
(h), članku 4. stavku 3. i članku 4. 
stavku 4.;

(c) članku 5.; (c) članku 5.;

(d) članku 6.; (d) članku 6.;

(e) članku 7. stavku 1., članku 7. 
stavku 2. prvom podstavku točki (b), 
članku 7. stavku 2. drugom podstavku te 
članku 7. stavku 3. Međutim, za potrebe 
ovog poglavlja, postotci koji su prema 
članku 7. stavku 2. prvom podstavku 
točki (b) Direktive 2001/86/EZ potrebni za 
primjenu uobičajenih pravila sadržanih u 
dijelu 3. Priloga navedenoj direktivi 
povećavaju se s 25 na 33 1/3 %; 

(e) članku 7. stavku 1.;

(f) u člancima 8., 10. i 12.; (f) u člancima 8., 9., 10. i 12.;

(g) članku 13. stavku 4.; (g) Prilogu II. Direktivi 2001/86/EZ.
(h) dijelu 3. točki (b) Priloga. 

Za uspostavu transnacionalnih 
informacija i savjetovanja, primjenjuje se 
2009/38/EZ.”;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0038:EN:NOT
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Amandman 83

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -ad (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 4.

Tekst na snazi Izmjena

(-ad) u članku 133. stavak 4. zamjenjuje 
se sljedećim:

4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavka 3. države članice: 

„4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavaka 2. i 3., države članice osiguravaju 
da se pravila o informiranju radnika, 
savjetovanju sa njima i njihovom 
sudjelovanju koja su se primjenjivala prije 
prekograničnog spajanja nastave 
primjenjivati do datuma primjene bilo 
kojeg naknadno utvrđenog pravila ili, u 
slučaju nepostojanja dogovorenih pravila, 
do primjene zadanih pravila u skladu s 
Prilogom uz Direktivu 2001/86/EZ.”;

(a) nadležnim tijelima društava koja 
se spajaju daju pravo da bez prethodnih 
pregovora izaberu da se na njih izravno 
primjenjuju uobičajena pravila 
sudjelovanja iz stavka 3. točke (h), kako je 
utvrđeno zakonodavstvom države članice 
u kojoj će društvo nastalo prekograničnim 
spajanjem imati sjedište te da poštuju ta 
pravila od datuma upisa u registar; 
(b) daju posebnom pregovaračkom 
tijelu pravo da većinom od dvije trećine 
glasova članova koji predstavljaju 
najmanje dvije trećine radnika, 
uključujući glasove članova koji 
predstavljaju radnike u najmanje dvije 
različite države članice, odluči ne započeti 
s pregovorima ili okončati već započete 
pregovore i da se pozove na važeća pravila 
o sudjelovanja koja su na snazi u državi 
članici u kojoj će se nalaziti sjedište 
društva nastalog prekograničnim 
spajanjem; 
(c) mogu, u slučaju kada se nakon 
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prethodnih pregovora primjenjuju 
uobičajena pravila sudjelovanja i 
neovisno o takvim pravilima odlučiti 
ograničiti udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu društva nastalog 
prekograničnim spajanjem. Međutim, ako 
su u jednom od društava koja se spajaju 
predstavnici radnika činili najmanje 
jednu trećinu upravnog ili nadzornog 
odbora, ograničenje ne može rezultirati 
time da udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu bude manji od jedne 
trećine. 

Amandman 84

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -ae (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 5.

Tekst na snazi Izmjena

(-ae) U članku 133. stavak 5. zamjenjuje 
se sljedećim:

5. Povećanje prava sudjelovanja 
radnika društva nastalog prekograničnim 
spajanjem zaposlenih u drugim državama 
članicama iz stavka 2. točke (b) ne 
obvezuje države članice koje se na to 
odluče da te radnike uzmu u obzir pri 
izračunu minimalnog broja radnika 
potrebnog da se dobije pravo sudjelovanja 
na temelju nacionalnog prava.

„5. Društvo koje nastaje spajanjem 
obvezno je uzeti pravni oblik kojim se 
dopušta ostvarivanje prava sudjelovanja.”;

Amandman 85

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -af (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 6.

Tekst na snazi Izmjena

(-af) u članku 133. stavak 6. zamjenjuje 
se sljedećim:
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6. Kada barem jedno od društava 
koja se spajaju postupa u skladu sa 
sustavom sudjelovanja radnika i kada se 
društvom nastalom prekograničnim 
spajanjem treba upravljati u skladu s 
takvim sustavom, a u skladu s pravilima iz 
stavka 2., to je društvo dužno uzeti pravni 
oblik koji dopušta ostvarivanje prava 
sudjelovanja.

„6. Kada društvo nastalo spajanjem 
postupa u skladu sa sustavom sudjelovanja 
radnika, to društvo dužno je poduzeti 
mjere kako bi se osigurala zaštita prava 
radnika na sudjelovanje i u slučaju 
naknadnih prekograničnih ili nacionalnih 
spajanja, podjela ili preoblikovanja u 
razdoblju od šest godina nakon što je 
prekogranično preoblikovanje počelo 
proizvoditi učinke, primjenom pravila 
mutatis mutandis utvrđenih u stavcima od 
1. do 4.”;

Amandman 86

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka a
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Kada društvo nastalo 
prekograničnim spajanjem postupa u 
skladu sa sustavom sudjelovanja radnika, 
to društvo dužno je poduzeti mjere kako bi 
se osigurala zaštita prava radnika na 
sudjelovanje u slučaju naknadnih 
prekograničnih ili nacionalnih spajanja, 
podjela ili preoblikovanja u razdoblju od 
tri godine nakon što je prekogranično 
spajanje počelo proizvoditi učinke, 
primjenom pravila utvrđenih u stavcima 
od 1. do 6. mutatis mutandis.”;

7. U skladu s 
člankom 6. Direktive 2002/14/EZ, države 
članice jamče da predstavnici zaposlenika 
tijekom obnašanja svojih funkcija 
dobivaju odgovarajuću zaštitu i jamstva 
kako bi im se omogućilo da primjereno 
provode dužnosti koje su im dodijeljene.

Amandman 87

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka b
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

8. Društvo obavješćuje svoje radnike 
o tome hoće li primjenjivati standardna 
pravila za sudjelovanje iz stavka 3. 

8. Društvo bez odgađanja obavješćuje 
svoje radnike o ishodu pregovora o 
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točke (h) ili hoće li započeti pregovore u 
okviru posebnog pregovaračkog tijela. U 
potonjem slučaju društvo bez odgađanja 
obavješćuje svoje radnike o ishodu 
pregovora.”;

sudjelovanju radnika.

Amandman 88

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka ba (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ba) u članak 133. dodaje se sljedeći 
stavak:
„8.a Države članice pružaju 
odgovarajuće mjere u slučaju da društvo 
koje nastaje prekograničnim spajanjem 
nije usklađeno s odredbama ovog članka. 
Konkretno, one osiguravaju da 
odgovarajući administrativni i sudski 
postupci budu dostupni kako bi omogućili 
izvršenje obveza koje proizlaze iz ovog 
članka.”;

Amandman 89

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka bb (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 8.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(bb) u članak 133. dodaje se sljedeći 
stavak:
„8.b Države članice također omogućuju 
odgovarajuće sankcije koje se primjenjuju 
u slučaju da društvo koje nastane kao 
rezultat prekograničnog spajanja krši ovaj 
članak. Te sankcije moraju biti 
učinkovite, proporcionalne i 
odvraćajuće.”;
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Amandman 90

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka bc (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 8.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(bc) u članak 133. dodaje se sljedeći 
stavak:
„8.c Čim se prijeđe prag polazišne 
države članice, potrebno je pokrenuti nove 
pregovore u skladu s odredbama ovog 
članka. U tim slučajevima, standardna 
pravila koja primjenjuju države članice 
odnose se na razinu sudjelovanja radnika 
koja bi bila zakonski predviđena za 
društvo u zemlji podrijetla iznad praga 
ako društvo nije prošlo prekogranično 
spajanje.”;

Amandman 91

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.b – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3a) „predstavnici radnika” znači 
predstavnici radnika predviđeni pravom 
Unije i nacionalnim pravom i/ili praksom;

Amandman 92

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.b – stavak 1. – točka 3.b (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3b) „sudjelovanje radnika” znači svaki 
mehanizam, uključujući informiranje, 
savjetovanje i sudjelovanje putem kojih 
predstavnici radnika mogu utjecati na 
odluke koje će se donositi unutar 
trgovačkog društva;

Amandman 93

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.b – stavak 1. – točka 3.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3c) „informiranje” znači da nadležno 
tijelo društva obavješćuje predstavnika 
radnika i/ili predstavnike radnika na 
odgovarajućoj razini o pitanjima koja se 
odnose na društvo i svako od njegovih 
društava kćeri ili pogona koje se nalaze u 
drugoj državi članici ili koja prelaze 
ovlasti tijela za donošenje odluka u jednoj 
državi članici u vrijeme, na način i sa 
sadržajem koji omogućava predstavnicima 
radnika da izvrše temeljitu procjenu 
mogućeg utjecaja, i, po potrebi, pripreme 
savjetovanja s nadležnim tijelom društva;

Amandman 94

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.b – stavak 1. – točka 3.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3d) „savjetovanje” znači uspostavu 
dijaloga i razmjenu gledišta između 
predstavničkog tijela radnika i/ili 
predstavnika radnika te nadležnog organa 
društva u vrijeme, na način i sa sadržajem 
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koji omogućava predstavnicima radnika 
da, na temelju pribavljenih informacija, 
izraze svoje mišljenje o mjerama koje je 
predvidio nadležni organ, a koje se mogu 
uzeti u obzir tijekom postupka donošenja 
odluka unutar društva;

Amandman 95

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.b – stavak 1. – točka 3.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3e) „sudjelovanje radnika” znači 
utjecaj tijela koje predstavlja radnike i/ili 
predstavnika radnika u poslovima društva 
pravom na izbor ili imenovanje nekih 
članova nadzornog ili upravnog tijela 
društva;

Amandman 96

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.b – stavak 1. – točka 3.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3f) „sjedište” znači mjesto na kojem se 
donose ključne odluke o upravljanju i 
poslovanju koje su potrebne za vođenje 
poslova trgovačkog društva u cjelini;

Amandman 97

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.d – stavak 2. – točka ea (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ea) ako je društvo pod istragom, 
kazneno se progoni ili je u posljednje tri 
godine osuđeno zbog kršenja radnog 
zakonodavstva ili prava radnika, socijalne 
ili porezne prijevare, utaje poreza, 
izbjegavanja plaćanja poreza ili pranja 
novca ili nekog drugog financijskog 
kaznenog djela;

Amandman 98

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.d – stavak 2. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(eb) ako su donesene stegovne mjere ili 
upravni postupci ili kaznene sankcije i 
odluke u vezi s prijevarnim praksama koje 
su izravno relevantne za kompetencije ili 
pouzdanost trgovačkog društva;

Amandman 99

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.d – stavak 2. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ec) ako je društvo je pod istragom, 
kazneno se progoni ili je u posljednje tri 
godine osuđeno zbog povrede temeljnih ili 
ljudskih prava;

Amandman 100

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.d – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Država članica društva koje se 
dijeli osigurava da nadležno tijelo ne 
odobrava podjelu ako je nakon ispitivanja 
predmetnog slučaja te uzimajući u obzir 
sve relevantne činjenice i okolnosti 
utvrdilo da podjela predstavlja umjetnu 
konstrukciju u svrhu ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
članova.

3. Država članica društva koje se 
dijeli osigurava da nadležno tijelo ne 
odobrava podjelu ako je nakon ispitivanja 
predmetnog slučaja te uzimajući u obzir 
sve relevantne činjenice i okolnosti na 
temelju razumnih i objektivnih kriterija 
utvrdilo da podjela predstavlja umjetnu 
konstrukciju u svrhu ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
članova.

Amandman 101

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli izrađuje nacrt uvjeta 
za prekograničnu podjelu. Nacrt uvjeta za 
prekograničnu podjelu mora obuhvaćati 
najmanje sljedeće:

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli, uključujući 
predstavnike radnika na razini uprave, 
izrađuje nacrt uvjeta za prekograničnu 
podjelu, najmanje dva mjeseca prije 
datuma održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k. Nacrt uvjeta za 
prekograničnu podjelu mora obuhvaćati 
najmanje sljedeće:

Amandman 102

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – stavak 1. – točka da (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) detaljne informacije o sjedištu;

Amandman 103

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) vjerojatne posljedice prekogranične 
podjele na zapošljavanje;

(e) vjerojatne posljedice prekogranične 
podjele na zapošljavanje, razvoj plaća i 
socijalni dijalog na razini društva, 
uključujući zastupanje predstavnika 
radnika na razini uprave;

Amandman 104

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(l) prema potrebi, informacije o 
postupcima na temelju kojih se u skladu s 
člankom 160.n utvrđuju aranžmani za 
sudjelovanje radnika u definiranju svojih 
prava na sudjelovanje u prijamnim 
trgovačkim društvima i dostupne 
mogućnosti za takve aranžmane;

(l) ako postoje, informacije o 
postupcima na temelju kojih se u skladu s 
člankom 160.n utvrđuju aranžmani za 
sudjelovanje radnika u definiranju svojih 
prava na sudjelovanje u prijamnim 
trgovačkim društvima i dostupne 
mogućnosti za takve aranžmane;

Amandman 105

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.e – stavak 4.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Osim službenih jezika država 
članica prijamnih trgovačkih društava i 
društva koje se dijeli, države članice 
dopuštaju društvu da upotrebljava jezik 
uobičajen u području međunarodnog 
poslovanja i financija u izradi nacrta uvjeta 
za prekograničnu podjelu i svih ostalih 
povezanih dokumenata. Države članice 
utvrđuju koji jezik ima prednost u slučaju 
odstupanja između različitih jezičnih 
verzija tih dokumenata.

4. Osim službenih jezika država 
članica prijamnih trgovačkih društava i 
društva koje se dijeli, države članice 
dopuštaju društvu da upotrebljava jezik 
uobičajen u području međunarodnog 
poslovanja i financija u izradi nacrta uvjeta 
za prekograničnu podjelu i svih ostalih 
povezanih dokumenata. Države članice 
utvrđuju koji jezik ima prednost u slučaju 
odstupanja između različitih jezičnih 
verzija tih dokumenata. Članovi, radnici ili 
vjerovnici imaju mogućnost komentirati te 
nacrte uvjeta. Komentari se uključuju u 
konačno izvješće i objavljuju.

Amandman 106

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.g

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 160.g Članak 160.g

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima i predstavnicima radnika ili, 
ako nema takvih predstavnika, samim 

radnicima
1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli sastavlja izvješće u 
kojem se objašnjavaju i opravdavaju pravni 
i gospodarski aspekti prekogranične 
podjele.

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli sastavlja izvješće u 
kojem se članovima objašnjavaju i 
opravdavaju pravni i gospodarski aspekti 
prekogranične podjele, dok se 
predstavnicima radnika ili, ako nema 
takvih predstavnika, samim radnicima 
objašnjavaju posljedice prekogranične 
podjele za njih.

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

(a) posljedice prekogranične podjele na 
buduće poslovanje prijamnih trgovačkih 
društava te, u slučaju djelomične podjele, 

(a) posljedice prekogranične podjele na 
buduće poslovanje prijamnih trgovačkih 
društava te, u slučaju djelomične podjele, 
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društva koje se dijeli te na strateški plan 
njihovih uprava;

društva koje se dijeli te na strateški plan 
njihovih uprava;

(b) ako je primjenjivo, objašnjenje i 
obrazloženje omjera zamjene dionica;

(b) ako je primjenjivo, objašnjenje i 
obrazloženje omjera zamjene dionica;

(c) opis posebnih poteškoća u 
vrednovanju, ako su nastale;

(c) opis posebnih poteškoća u 
vrednovanju, ako su nastale;

(d) posljedice prekogranične podjele na 
članove;

(d) posljedice prekogranične podjele na 
članove;

(e) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive prekograničnoj 
podjeli u skladu s člankom 160.l.

(e) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive prekograničnoj 
podjeli u skladu s člankom 160.l;
(ea) posljedice prekogranične podjele 
za zaštitu radnih odnosa i sudjelovanje 
radnika;
(eb) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja, uključujući uvjete utvrđene 
zakonom i kolektivnim ugovorima, i 
lokacijama mjesta poslovanja društva;
(ec) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (ea) i (eb) i na društva kćeri 
društva koje se dijeli.

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, članovima društva koje se dijeli 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k. Izvješće jednako tako mora 
biti na sličan način dostupno 
predstavnicima radnika društva koje se 
dijeli ili, ako takvi predstavnici ne postoje, 
samim radnicima.

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, članovima društva koje se dijeli 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k. Izvješće jednako tako mora 
biti na sličan način dostupno 
predstavnicima radnika društva koje se 
dijeli ili, ako takvi predstavnici ne postoje, 
samim radnicima.

3a. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli pravodobno primi 
mišljenje predstavnika radnika ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika, kako je predviđeno nacionalnim 
pravom, radnici se obavješćuju o tome, a 
mišljenje se prilaže tom izvješću.

4. Međutim, izvješće iz stavka 1. nije 
nužno ako su svi članovi društva koje se 
dijeli pristali na odricanje od tog 
dokumenta.

4. Međutim, informacije iz točaka (b) 
do (e) stavka 1. nisu nužne ako su svi 
članovi društva koje se dijeli pristali na 
odricanje od tog dokumenta. Ako društvo 
koje se dijeli i sva njegova društva kćeri, 
ako postoje, nemaju radnike osim onih 
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koji čine upravljačko ili upravno tijelo, 
nisu potrebne informacije iz točaka (ea), 
(eb) i (ec) iz stavka 1.
4a. Stavkom 1. do 4. ne dovode se u 
pitanje važeći postupci obavješćivanja i 
savjetovanja te prava na takvo 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđeni na 
nacionalnoj razini nakon provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ, istodobno izbjegavajući 
dupliciranje zahtjeva obavješćivanja.
4b. Države članice u posebnim 
slučajevima i u skladu s uvjetima i 
ograničenjima utvrđenim nacionalnim 
zakonodavstvom osiguravaju da društvo 
nije obvezno priopćiti podatke kada je 
priroda tih podataka takva da bi, prema 
objektivnim kriterijima, ozbiljno ugrozila 
funkcioniranje društva ili pogona ili bi 
mu nanijela štetu.

Amandman 107

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.h

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 160.h Briše se.
Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
radnicima
1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli sastavlja izvješće u 
kojem se objašnjavaju posljedice 
prekogranične podjele na radnike.
2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
objašnjava sljedeće:
(a) posljedice prekogranične podjele 
na buduće poslovanje prijamnih 
trgovačkih društava te, u slučaju 
djelomične podjele, društva koje se dijeli 
te na strateški plan uprave;
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(b) posljedice prekogranične podjele 
na zaštitu radnih odnosa;
(c) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja i lokacijama mjesta poslovanja 
društava;
(d) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (b) i (c) i na društva kćeri 
društva koje se dijeli.
3. Izvješće iz stavka 1. mora biti 
dostupno, barem u elektroničkom obliku, 
predstavnicima radnika društva koje se 
dijeli ili, ako takvi predstavnici ne postoje, 
samim radnicima društva najkasnije 
dva mjeseca prije datuma održavanja 
glavne skupštine iz članka 160.k. Izvješće 
jednako tako mora biti na sličan način 
dostupno članovima društva koje se dijeli.
4. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli pravodobno primi 
mišljenje predstavnika radnika ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika, kako je predviđeno nacionalnim 
pravom, radnici se obavješćuju o tome, a 
mišljenje se prilaže tom izvješću.
5. Međutim, ako društvo koje se dijeli 
i sva njegova društva kćeri, ako postoje, 
nemaju radnike osim onih koji čine 
upravljačko ili upravno tijelo, nije 
potrebno izvješće iz stavka 1.
6. Stavcima od 1. do 5. ne dovode se 
u pitanje primjenjiva prava na 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđena na 
nacionalnoj razini nakon provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ.

Amandman 108

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 1. – podstavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da 
društvo koje se dijeli najmanje 
dva mjeseca prije datuma održavanja 
glavne skupštine iz članka 160.k podnosi 
zahtjev nadležnom tijelu određenom u 
skladu s člankom 160.o stavkom 1. radi 
imenovanja stručnjaka za ispitivanje i 
ocjenjivanje nacrta uvjeta za prekograničnu 
podjelu i izvješća iz članaka 160.g i 160.h, 
u skladu s odredbom utvrđenom u 
stavku 6. ovog članka.

1. Države članice osiguravaju da 
društvo koje se dijeli najmanje pet mjeseci 
prije datuma održavanja glavne skupštine 
iz članka 160.k podnosi zahtjev nadležnom 
tijelu određenom u skladu s člankom 160.o 
stavkom 1. radi imenovanja stručnjaka za 
ispitivanje i ocjenjivanje nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu i izvješća iz 
članaka 160.g i 160.h, u skladu s odredbom 
utvrđenom u stavku 6. ovog članka.

Amandman 109

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.i – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(f) opis svih činjeničnih elemenata 
potrebnih kako bi nadležno tijelo određeno 
u skladu s člankom 160.o stavkom 1. 
provelo detaljnu procjenu u svrhu 
utvrđivanja predstavlja li prekogranična 
podjela umjetnu konstrukciju u skladu s 
člankom 160.p, uključujući barem sljedeće: 
značajke uspostavljanja u dotičnim 
državama članicama prijamnih 
trgovačkih društava, uključujući namjeru, 
sektor, ulaganje, neto promet i dobit ili 
gubitak, broj radnika, sastav bilance, 
poreznu rezidentnost, imovinu i njezinu 
lokaciju, uobičajeno mjesto rada radnika i 
posebnih grupa radnika, mjesto na kojem 
dospijevaju socijalni doprinosi i 
komercijalni rizici koje preuzima društvo 
koje se dijeli u državama članicama 
prijamnih trgovačkih društava.

(f) opis svih činjeničnih elemenata 
potrebnih kako bi nadležno tijelo određeno 
u skladu s člankom 160.o stavkom 1. 
provelo detaljnu procjenu u svrhu 
utvrđivanja predstavlja li prekogranična 
podjela umjetnu konstrukciju u skladu s 
člankom 160.p, uključujući barem sljedeće:

(i) značajke uspostavljanja u odredišnoj 
državi članici, uključujući namjeru, 
sektor, ulaganje, neto promet i dobit ili 
gubitak,
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(ii) broj radnika koji rade u odredišnoj 
državi, broj radnika koji rade u drugoj 
državi grupiranih prema državi 
zaposlenja, broj radnika upućenih ili 
poslanih u godini prije preoblikovanja u 
smislu Uredbe (EZ) br. 883/2004 i 
Direktive 96/71/EZ, broj radnika 
zaposlenih istodobno u više država članica 
u smislu Uredbe (EZ) br. 883/2004,
(iii) poreznu rezidentnost,
(iv) imovinu i njezinu lokaciju,
(v) uobičajeno mjesto rada radnika i 
posebnih skupina radnika,
(vi) mjesta na kojima dospijevaju socijalni 
doprinosi,
(vii) komercijalne rizike koje preuzima 
preoblikovano društvo u odredišnoj državi 
članici i polazišnoj državi članici,
(viii) sastav bilance i financijskog 
izvještaja u odredišnoj državi članici i u 
svim državama članicama u kojima 
društvo posluje u posljednje dvije fiskalne 
godine.

Amandman 110

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.k – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 160.g, 160.h i 160.i, glavna 
skupština društva koje se dijeli prema 
potrebi donosi rezoluciju kojom odlučuje o 
odobrenju nacrta uvjeta za prekograničnu 
podjelu. Društvo obavješćuje nadležno 
tijelo određeno u skladu s člankom 160.o 
stavkom 1. o odluci glavne skupštine.

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 160.g, 160.h i 160.i, glavna 
skupština društva koje se dijeli prema 
potrebi donosi rezoluciju kojom odlučuje o 
odobrenju nacrta uvjeta za prekograničnu 
podjelu. Prije donošenja odluke, sva 
prethodna primjenjiva prava 
obavješćivanja i savjetovanja moraju biti 
ispunjena na takav način i u takvo 
vrijeme da se može uzeti u obzir mišljenje 
predstavnika radnika. Društvo obavješćuje 
nadležno tijelo određeno u skladu s 
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člankom 160.o stavkom 1. o odluci glavne 
skupštine.

Amandman 111

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.l – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice osiguravaju da 
društvo koje se dijeli u nacrtu uvjeta za 
prekograničnu podjelu, kako je utvrđeno u 
članku 160.e stavku 1. točki (q), članovima 
iz stavka 1. ovog članka, koji žele 
iskoristiti pravo na raspolaganje svojim 
dionicama, ponudi prikladnu odštetu. 
Države članice utvrđuju i razdoblje za 
prihvat ponude, koje ni u kojem slučaju ne 
smije premašivati mjesec dana nakon 
održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k. Nadalje, države članice 
osiguravaju da društvo može prihvatiti 
ponudu dostavljenu elektroničkim putem 
na adresu koju je društvo dostavilo u tu 
svrhu.

3. Države članice osiguravaju da 
društvo koje se dijeli u nacrtu uvjeta za 
prekograničnu podjelu, kako je utvrđeno u 
članku 160.e stavku 1. točki (q), članovima 
iz stavka 1. ovog članka, koji žele 
iskoristiti pravo na raspolaganje svojim 
dionicama, ponudi primjerenu odštetu. 
Države članice utvrđuju i razdoblje za 
prihvat ponude, koje ni u kojem slučaju ne 
smije premašivati mjesec dana nakon 
održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k. Nadalje, države članice 
osiguravaju da društvo može prihvatiti 
ponudu dostavljenu elektroničkim putem 
na adresu koju je društvo dostavilo u tu 
svrhu.

Amandman 112

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.n

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 160.n Članak 160.n

Sudjelovanje radnika Informiranje radnika, savjetovanje s 
radnicima i sudjelovanje radnika

1. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., 
svako prijamno trgovačko društvo 
podliježe važećim pravilima o 
sudjelovanju radnika, ako postoje, a koja 
su na snazi u državi članici u kojoj ima 

1. Temeljno načelo i navedeni cilj 
ovog članka jest osigurati prava 
zaposlenika na sudjelovanje. Stoga se u 
društvima koja nastaju prekograničnom 
podjelom primjenjuje barem jednaka 
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sjedište. razina prava radnika na sudjelovanje kao 
i prije podjele, što vrijedi i za sve elemente 
sudjelovanja radnika koji su se 
primjenjivali prije podjele. Ta se razina 
mjeri udjelom predstavnika radnika među 
članovima upravnog ili nadzornog tijela 
ili njihovih odbora ili, ako je to 
primjenjivo, uprave odgovornih za dobit 
društva.
1a. Kada upravljački ili upravni 
organi trgovačkih društava sudionika 
izrađuju plan provedbe podjele, oni će u 
što kraćem roku nakon objavljivanja 
plana uvjeta o preoblikovanju poduzeti 
potrebne korake kako bi započeli 
pregovori s predstavnicima zaposlenika 
tih trgovačkih društava o postupcima 
glede sudjelovanja radnika u društvu ili 
društvima koja nastanu kao rezultat 
preoblikovanja.

2. Međutim, pravila o sudjelovanju 
radnika, ako postoje, a koja su na snazi u 
državi članici u kojoj se nalazi sjedište 
društva nastalog prekograničnom podjelom 
ne primjenjuju se ako društvo koje se dijeli 
u roku od šest mjeseci prije objavljivanja 
nacrta uvjeta za prekograničnu podjelu iz 
članka 160.e ove Direktive, ima prosječan 
broj radnika istovjetan četirima petinama 
primjenjivog praga utvrđenog u 
zakonodavstvu države članice društva koje 
se dijeli, što dovodi do sudjelovanja 
radnika u smislu članka 2. točke (k) 
Direktive 2001/86/EZ ili ako se 
nacionalnim pravom koje se primjenjuje na 
svako od prijamnih trgovačkih društava:

2. Pravila o sudjelovanju radnika, ako 
postoje, a koja su na snazi u državi članici 
u kojoj se nalazi sjedište društva nastalog 
prekograničnom podjelom ne primjenjuju 
se ako društvo koje se dijeli u roku od 
šest mjeseci prije objavljivanja nacrta 
uvjeta za prekograničnu podjelu iz 
članka 160.e ove Direktive, ima prosječan 
broj radnika istovjetan dvjema trećinama 
primjenjivog praga utvrđenog u 
zakonodavstvu države članice društva koje 
se dijeli, što dovodi do sudjelovanja 
radnika u smislu članka 2. točke (k) 
Direktive 2001/86/EZ ili ako se 
nacionalnim pravom koje se primjenjuje na 
svako od prijamnih trgovačkih društava:

(a) ne predviđa najmanje ista razina 
sudjelovanja radnika koja se primjenjuje u 
društvu koje se dijeli prije podjele, što se 
mjeri udjelom predstavnika radnika među 
članovima upravnog ili nadzornog tijela ili 
njihovih odbora ili uprave odgovornih za 
dobit društva, uz uvjet da su radnici 
predstavljeni u tim tijelima; ili

(a) ne predviđa najmanje ista razina i 
isti elementi sudjelovanja radnika koji se 
primjenjuju u društvu koje se dijeli prije 
podjele, što se mjeri udjelom predstavnika 
radnika među članovima upravnog ili 
nadzornog tijela ili njihovih odbora ili 
uprave odgovornih za dobit društva, uz 
uvjet da su radnici predstavljeni u tim 
tijelima; ili

(b) ne predviđa isto pravo na 
ostvarivanje prava na sudjelovanje za 

(b) ne predviđa isto pravo na 
ostvarivanje prava na sudjelovanje za 
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radnike prijamnih trgovačkih društava koja 
se nalaze u drugim državama članicama, a 
koja imaju radnici zaposleni u državi 
članici u kojoj se nalazi sjedište prijamnog 
trgovačkog društva.

radnike prijamnih trgovačkih društava koja 
se nalaze u drugim državama članicama, a 
koja imaju radnici zaposleni u državi 
članici u kojoj se nalazi sjedište prijamnog 
trgovačkog društva.

3. U slučajevima iz stavka 2. 
sudjelovanje radnika u društvima 
nastalima prekograničnom podjelom i 
njihovo uključivanje u definiranje takvih 
prava uređuju države članice mutatis 
mutandis i podložno stavcima od 4. do 7. 
ovog članka te u skladu s načelima i 
postupcima utvrđenima u članku 12. 
stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) 
br. 2157/2001 i sljedećim odredbama 
Direktive 2001/86/EZ:

3. Informiranje radnika, savjetovanje 
sa njima i njihovo sudjelovanje u 
preoblikovanom društvu kao i njihovo 
uključivanje u definiranje takvih prava 
predmet su dogovora između radnika i 
uprave, a u slučajevima iz stavka 2. ovog 
članka informiranje radnika, savjetovanje 
s njima i njihovo sudjelovanje u 
preoblikovanom društvu kao i njihovo 
uključivanje u definiranje takvih prava 
uređuju države članice mutatis mutandis i 
podložno stavcima od 4. do 7. ovog članka 
te u skladu s načelima i postupcima 
utvrđenima u članku 12. stavcima 2., 3. i 4. 
Uredbe (EZ) br. 2157/2001 i sljedećim 
odredbama Direktive 2001/86/EZ:

(a) članku 3. stavku 1., stavku 2. točki 
(a) podtočki i., stavku 2. točki (b) i 
stavku 3., članku 3. stavku 4. 
prvom podstavku prvoj alineji, članku 3. 
stavku 4. drugom podstavku, članku 3. 
stavku 5., članku 3. stavku 6. trećoj alineji i 
članku 3. stavku 7.;

(a) članku 3. stavku 1., stavku 2. točki 
(a) podtočki i., stavku 2. točki (b) i 
stavku 3., članku 3. stavku 4. 
prvom podstavku prvoj alineji, članku 3. 
stavku 4. drugom podstavku, članku 3. 
stavku 5., članku 3. stavku 6. trećoj alineji i 
članku 3. stavku 7.;

(b) članku 4. stavku 1., članku 4. 
stavku 2. točkama (a), (g) i (h), članku 4. 
stavku 3. i članku 4. stavku 4.;

(b) članku 4. stavku 1., članku 4. 
stavku 2. točkama (a), (b), (c), (d), (e), (g) i 
(h), članku 4. stavku 3. i članku 4. stavku 
4.;

(c) članku 5.; (c) članku 5.;

(d) članku 6.; (d) članku 6.;

(e) članku 7. stavku 1. prvom 
podstavku;

(e) članku 7. stavku 1.;

(f) člancima 8., 9., 10. i 12.; (f) člancima 8., 9., 10. i 12.;

(g) dijelu 3. točki (a) Priloga. (g) Prilogu.

Za uspostavu transnacionalnih 
informacija i savjetovanja, primjenjuje se 
Direktiva 2009/38/EZ.

4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavka 3. države članice:

4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavaka 2. i 3., države članice osiguravaju 
da se pravila o informiranju radnika, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0038:EN:NOT
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savjetovanju sa njima i njihovom 
sudjelovanju koja su se primjenjivala prije 
prekograničnog spajanja nastave 
primjenjivati do datuma primjene bilo 
kojeg naknadno utvrđenog pravila ili, u 
slučaju nepostojanja dogovorenih pravila, 
do primjene zadanih pravila u skladu s 
Prilogom uz Direktivu 2001/86/EZ.

(a) daju posebnom pregovaračkom 
tijelu pravo da većinom od dvije trećine 
glasova članova koji predstavljaju 
najmanje dvije trećine radnika, odluči ne 
započeti s pregovorima ili okončati već 
započete pregovore i da se pozove na 
važeća pravila o sudjelovanju koja su na 
snazi u državi članici svakog od prijamnih 
trgovačkih društava;
(b) mogu, u slučaju kada se nakon 
prethodnih pregovora primjenjuju 
uobičajena pravila sudjelovanja i 
neovisno o takvim pravilima odlučiti 
ograničiti udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu prijamnih trgovačkih 
društava. Međutim, ako su u jednom od 
društava koja se dijele predstavnici 
radnika činili najmanje jednu trećinu 
upravnog ili nadzornog odbora, 
ograničenje ne može rezultirati time da 
udio predstavnika radnika u upravnom 
tijelu bude manji od jedne trećine;
(c) osiguravaju da se pravila o 
sudjelovanju koja su se primjenjivala prije 
prekogranične podjele nastave 
primjenjivati do datuma primjene bilo 
kojeg naknadno utvrđenog pravila ili, u 
slučaju nepostojanja dogovorenih pravila, 
do primjene zadanih pravila u skladu s 
dijelom 3. točkom (a) Priloga.
5. Povećanje prava sudjelovanja 
radnika prijamnih trgovačkih društava 
zaposlenih u drugim državama članicama 
iz stavka 2. točke (b) ne obvezuje države 
članice koje se na to odluče da te radnike 
uzmu u obzir pri izračunu minimalnog 
broja radnika potrebnog da se dobije 
pravo sudjelovanja na temelju 
nacionalnog prava.
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6. Ako se bilo kojim od prijamnih 
trgovačkih društava treba upravljati u 
skladu sa sustavom sudjelovanja radnika, a 
u skladu s pravilima iz stavka 2., to je 
društvo dužno uzeti pravni oblik koji 
dopušta ostvarivanje prava sudjelovanja.

6. Ako se bilo kojim od prijamnih 
trgovačkih društava treba upravljati u 
skladu sa sustavom sudjelovanja radnika, a 
u skladu s pravilima iz stavka 2., to je 
društvo dužno uzeti pravni oblik koji 
dopušta ostvarivanje prava sudjelovanja.

7. Ako društvo nastalo 
prekograničnom podjelom postupa u 
skladu sa sustavom sudjelovanja radnika, 
to je društvo dužno poduzeti mjere kako bi 
osigurala zaštita prava radnika na 
sudjelovanje u slučaju naknadnih 
prekograničnih ili nacionalnih spajanja, 
podjela ili preoblikovanja u razdoblju od 
tri godine nakon što je prekogranična 
podjela počela proizvoditi učinke, 
primjenom pravila utvrđenih u stavcima 
od 1. do 6. mutatis mutandis.

7. Ako društvo nastalo 
prekograničnom podjelom postupa u 
skladu sa sustavom sudjelovanja radnika, 
to je društvo dužno poduzeti mjere kako bi 
osigurala zaštita prava radnika na 
sudjelovanje u slučaju naknadnih 
prekograničnih ili nacionalnih spajanja, 
podjela ili preoblikovanja u razdoblju od 
šest godina nakon što je prekogranična 
podjela počela proizvoditi učinke, 
primjenom pravila utvrđenih u stavcima 
od 1. do 6. mutatis mutandis.

7a. U skladu s 
člankom 6. Direktive 2002/14/EZ, države 
članice jamče da predstavnici zaposlenika 
tijekom obnašanja svojih funkcija 
dobivaju odgovarajuću zaštitu i jamstva 
kako bi im se omogućilo da primjereno 
provode dužnosti koje su im dodijeljene.

8. Društvo bez odgađanja obavješćuje 
svoje radnike o ishodu pregovora o 
sudjelovanju radnika.

8. Društvo bez odgađanja obavješćuje 
svoje radnike o ishodu pregovora o 
sudjelovanju radnika.

8a. Države članice pružaju 
odgovarajuće mjere u slučaju da društvo 
koje se dijeli nije usklađeno s odredbama 
ovog članka. Konkretno, one osiguravaju 
da odgovarajući administrativni i sudski 
postupci budu dostupni kako bi omogućili 
izvršenje obveza koje proizlaze iz ovog 
članka.
8b. Čim se prijeđe prag države članice 
društva koje se dijeli, potrebno je 
pokrenuti nove pregovore u skladu s 
odredbama ovog članka. U tim 
slučajevima, standardna pravila koja 
primjenjuju države članice odnose se na 
razinu sudjelovanja radnika koja bi bila 
zakonski predviđena za društvo u zemlji 
podrijetla iznad praga ako društvo nije 
prošlo prekogranično spajanje.
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MIŠLJENJE ODBORA ZA EKONOMSKU I MONETARNU POLITIKU

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u 
pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Olle Ludvigsson

KRATKO OBRAZLOŽENJE 

Svrha je Prijedloga izmjene Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih 
preoblikovanja, spajanja i podjela poticati prekograničnu mobilnost trgovačkih društava te 
istodobno dionicima trgovačkih društava ponuditi primjerenu zaštitu radi održavanja 
pravednosti jedinstvenog tržišta.

Izvjestitelj se slaže da je potrebno poticati prekograničnu mobilnost društava na jedinstvenom 
tržištu i time bolje iskoristiti potencijal jedinstvenog tržišta. Međutim, od ključne je važnosti 
da sve mjere čiji je cilj olakšavanje prekogranične mobilnosti budu praćene jakim zaštitnim 
mjerama kojima će se spriječiti zlouporabe i izmišljeni prijenosi u svrhu socijalnog ili 
fiskalnog dampinga.

Prijedlog Europske komisije je važan, osobito nakon presude Suda Europske unije u predmetu 
Polbud, i dobra je osnova za daljnju raspravu. Međutim, kad je riječ o područjima iz 
nadležnosti odbora ECON, jasno je da u Prijedlogu ima prostora za pojednostavnjenja i 
dodatna pojašnjenja uz istovremeno jačanje zaštitnih mjera i uklanjanje mogućih nedostataka, 
pri čemu se treba pobrinuti za to da nova direktiva ne olakšava, primjerice, izbjegavanje 
poreza i obveza iz područja socijalne zaštite. 

U tom pogledu izvjestitelj predlaže da se doda definicija kojom se utvrđuju umjetne 
konstrukcije. U nedostatku jasne definicije postoji rizik da države članice nedosljedno tumače 
pravila. Važno je izbjeći spornu definiciju kako bi se spriječilo osnivanje više fiktivnih 
poduzeća. Osim toga, Prijedlog je izmijenjen i proširenjem koncepta umjetnih konstrukcija na 
prekogranična spajanja. Riječ je o tome da se utvrde usklađena pravila za različite 
prekogranične operacije, da se uklone mogući nedostaci i stvori veća jasnoća. 

U vezi s umjetnim konstrukcijama, izmijenjen je i članak 86.c radi uvođenja obveze istinske, 
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stvarne gospodarske veze s državom registracije kako bi se dodatno ojačala pravna sigurnost i 
spriječila zlouporaba slobode poslovnog nastana radi primjerice izbjegavanja poreza. 

Člankom 86.g Prijedloga Europske komisije predviđa se ispitivanje koji provodi neovisni 
stručnjak. To je važna odredba, no ispitivanje bi trebalo biti dio izvršavanja javnih ovlasti. 
Stoga postoji nekoliko amandmana koji se odnose na to pitanje, a kojima se taj koncept 
mijenja iz ispitivanja koje provodi neovisni stručnjak u ispitivanje koje provodi nadležno 
tijelo. 

Prijedlogom nisu predviđene mogućnosti naknadnog praćenja i izvršenja. To je važno s 
obzirom na to da bi utvrđivanje ili otkrivanje umjetnih konstrukcija unaprijed moglo biti 
problematično. Stoga je podnesen amandman kojim se uvodi koncept naknadnog praćenja 
prekograničnih preoblikovanja i koji podrazumijeva sankcije ako uvjeti nisu ispunjeni. 

Na kraju, izvjestitelj nije uvjeren da prekogranične podjele treba uvrstiti u Prijedlog. 
Prijedlogom o podjeli obuhvaćen je samo ograničeni opseg podjela kojima se trgovačko 
društvo dijeli na dva novoosnovana društva ili više njih. Postoje dvojbe o tome treba li 
uključiti podjele, kao i zabrinutost u pogledu rizika i opasnosti od njihova uključivanja, te se 
stoga predlaže brisanje tog dijela iz Prijedloga. 

AMANDMANI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni 
odbor uzme u obzir sljedeće amandmane: 

Amandman 1

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Direktivom (EU) 2017/1132 
Europskog parlamenta i Vijeća2 uređuju se 
prekogranična spajanja društava kapitala. 
Ta pravila predstavljaju prekretnicu u 
poboljšanju funkcioniranja jedinstvenog 
tržišta za društva i ostvarivanja slobode 
poslovnog nastana. Međutim, evaluacijom 
tih pravila utvrđeno je da postoji potreba za 
njihovim izmjenama. Nadalje, potrebna su 
pravila kojima će se urediti prekogranična 
preoblikovanja i prekogranične podjele.

(1) Direktivom (EU) 2017/1132 
Europskog parlamenta i Vijeća2 uređuju se 
prekogranična spajanja društava kapitala. 
Ta pravila predstavljaju prekretnicu u 
poboljšanju funkcioniranja jedinstvenog 
tržišta za društva i ostvarivanja slobode 
poslovnog nastana te pružaju primjerenu 
zaštitu za dionike kao što su radnici, 
vjerovnici i manjinski dioničari. Međutim, 
evaluacijom tih pravila utvrđeno je da 
postoji potreba za njihovim izmjenama. 
Nadalje, potrebna su pravila kojima će se 
urediti prekogranična preoblikovanja.

__________________ __________________
2 Direktiva (EU) 2017/1132 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o 

2 Direktiva (EU) 2017/1132 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o 
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određenim aspektima prava društava 
(kodificirani tekst) (SL L 169, 30.6.2017., 
str. 46.).

određenim aspektima prava društava 
(kodificirani tekst) (SL L 169, 30.6.2017., 
str. 46.).

Amandman 2

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) Sloboda poslovnog nastana jedno je 
od temeljnih načela prava Unije. Na 
temelju članka 49. stavka 2. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije („UFEU”), 
a u vezi s člankom 54. UFEU-a, sloboda 
poslovnog nastana društava obuhvaća, 
među ostalim, osnivanje tih društava i 
upravljanje njima pod uvjetima koje za 
svoja društva u zakonodavstvu odredi 
država članica u kojoj su osnovana. Sud 
Europske unije protumačio je to na način 
da to obuhvaća pravo društva osnovanog u 
skladu sa zakonodavstvom države članice 
da se preoblikuje u društvo uređeno 
zakonodavstvom druge države članice ako 
su ispunjeni uvjeti propisani 
zakonodavstvom te druge države članice i, 
točnije, kriterij koji ona određuje za 
povezanost društva sa svojim pravnim 
poretkom.

(2) Sloboda poslovnog nastana jedno je 
od temeljnih načela prava Unije. Na 
temelju članka 49. stavka 2. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije („UFEU”), 
a u vezi s člankom 54. UFEU-a, sloboda 
poslovnog nastana društava obuhvaća, 
među ostalim, osnivanje tih društava i 
upravljanje njima pod uvjetima koje za 
svoja društva u zakonodavstvu odredi 
država članica u kojoj su osnovana. Sud 
Europske unije protumačio je to široko na 
način da to obuhvaća pravo društva 
osnovanog u skladu sa zakonodavstvom 
države članice da se preoblikuje u društvo 
uređeno zakonodavstvom druge države 
članice ako su ispunjeni uvjeti propisani 
zakonodavstvom te druge države članice i, 
točnije, kriterij koji ona određuje za 
povezanost društva sa svojim pravnim 
poretkom. Povrh toga, osobito je važno u 
obzir uzeti dodatne elemente kao npr. 
postojanje kriterija ekonomskog sadržaja 
kako bi se izbjegla zlouporaba te temeljne 
slobode u svrhu prijevare.

Amandman 3

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2a) Tržišno natjecanje na 
jedinstvenom tržištu i sloboda poslovnog 
nastana ključna su načela Unije, no 
sloboda društava da presele svoje 
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registrirano sjedište iz jedne države 
članice u drugu temelji se na nepoželjnom 
natjecanju sustava između država članica 
koje dodatno potiču nejednaki uvjeti s 
različitim nacionalnim odredbama u 
socijalnoj i fiskalnoj politici. Radi 
poštovanja načela iz Ugovora i europskih 
vrijednosti stoga treba izbjegavati 
preoblikovanja, spajanja ili podjele kod 
kojih se događaju zlouporabe i koji 
predstavljaju umjetne konstrukcije ili 
socijalni damping, ali i smanjuju fiskalne 
obveze ili ograničavaju socijalna prava 
radnika. Sudska praksa Suda Europske 
unije u pogledu veoma dalekosežnog 
prava na prekogranična preoblikovanja 
vrijedna je žaljenja s obzirom na to da je 
mogućnost društava da presele svoje 
registrirano sjedište, a da pritom ne 
presele svoje temeljne djelatnosti 
doprinijela nerazumijevanju i 
antieuropskom raspoloženju radnika i 
drugih dionika kad je riječ o tom 
problematičnom obliku natjecanja.

Amandman 4

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2b) Prelazak na zajednički i 
konsolidirani sustav poreza na dobit na 
razini Unije i osiguravanje minimalnih 
zajedničkih socijalnih standarda u svim 
državama članicama trebali bi biti 
preduvjet za zajednička pravila o 
mobilnosti trgovačkih društava kako bi se 
omogućilo pošteno tržišno natjecanje i 
ravnopravni uvjeti za sve, što niti jednu 
državu članicu ili dionika neće staviti u 
nepovoljan položaj.

Amandman 5

Prijedlog direktive
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Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Budući da pravo Unije u tom 
pogledu nije usklađeno, definicija 
poveznice koju određuje nacionalno pravo 
primjenjivo na društvo, u skladu s 
člankom 54. UFEU-a, potpada pod 
nadležnost svake države članice. Prema 
članku 54. UFEU-a čimbenik registriranog 
sjedišta, središnje uprave i glavnog mjesta 
poslovanja društva imaju isti stupanj 
povezanosti. Dakle, kao što je pojašnjeno 
u sudskoj praksi3, ako država članica 
novog poslovnog nastana, odnosno 
odredišna država članica, zahtijeva samo 
prijenos registriranog sjedišta kao 
poveznicu za postojanje društva u skladu s 
njezinim nacionalnim zakonodavstvom, 
činjenica da je preneseno samo 
registrirano sjedište (bez središnje uprave 
ili glavnog mjesta poslovanja) sama po 
sebi ne isključuje primjenjivost slobode 
poslovnog nastana u skladu s člankom 49. 
UFEU-a. Odabir određenog oblika 
društva u prekograničnim spajanjima, 
preoblikovanjima i podjelama ili odabir 
države članice poslovnog nastana 
svojstveni su ostvarivanju slobode 
poslovnog nastana zajamčene UFEU-om 
u okviru jedinstvenog tržišta.

(3) Budući da pravo Unije u tom 
pogledu nije usklađeno, definicija 
poveznice koju određuje nacionalno pravo 
primjenjivo na društvo, u skladu s 
člankom 54. UFEU-a, potpada pod 
nadležnost svake države članice. Prema 
članku 54. UFEU-a čimbenik registriranog 
sjedišta, središnje uprave i glavnog mjesta 
poslovanja društva imaju isti stupanj 
povezanosti. S obzirom na proturječnosti 
koje proizlaze iz slobode poslovnog 
nastana i nepostojanja ravnopravnih 
uvjeta za sve u obliku zajedničkih 
usklađenih socijalnih i fiskalnih pravila 
između država članica, od ključne je 
važnosti uspostaviti ravnotežu između 
prava društava na preoblikovanja, 
spajanje i podjelu i drugih načela iz 
Ugovora. Uvjet za prekogranična 
preoblikovanja trebao bi biti da društvo 
zajedno sa stvarnim sjedištem preseli i 
registrirano sjedište kako bi obavljalo 
velik dio svoje gospodarske aktivnosti u 
odredišnoj državi članici.

_________________
3 Presuda Suda od 25. listopada 2017., 
Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, 
ECLI:EU:C:2017:804, točka 29.

Amandman 6

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Takav razvoj sudske prakse otvorio 
je društvima na jedinstvenom tržištu nove 
prilike za poticanje gospodarskog rasta, 

(4) Takav razvoj sudske prakse otvorio 
je društvima na jedinstvenom tržištu nove 
prilike za poticanje gospodarskog rasta, 
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učinkovitog tržišnog natjecanja i 
produktivnosti. Istodobno se cilj 
jedinstvenog tržišta bez unutarnjih granica 
za društva mora uskladiti i s drugim 
ciljevima europske integracije kao što su 
socijalna zaštita (osobito zaštita radnika), 
zaštita vjerovnika i zaštita dioničara. Te 
ciljeve, u situaciji u kojoj konkretna pravila 
o prekograničnim preoblikovanjima nisu 
usklađena, države članice nastoje postići 
raznolikim zakonskim odredbama i 
administrativnim praksama. Posljedično, 
društva, iako se već mogu prekogranično 
spajati, nailaze na brojne pravne i praktične 
poteškoće kada žele provesti taj postupak. 
Nadalje, nacionalnim zakonodavstvom 
brojnih država članica predviđen je 
postupak nacionalnih preoblikovanja, ali 
istovjetan postupak za prekogranično 
preoblikovanje ne postoji.

učinkovitog tržišnog natjecanja i 
produktivnosti. Istodobno se cilj 
jedinstvenog tržišta bez unutarnjih granica 
za društva mora uskladiti i s drugim 
ciljevima europske integracije kao što su 
socijalna zaštita (osobito zaštita radnika), 
zaštita vjerovnika i zaštita dioničara, ali i 
borba protiv napada na financijske 
interese Unije primjerice pranjem novca i 
utajom poreza. Isto tako, Unija se snažno 
zalaže za poštovanje Povelje EU-a o 
temeljnim pravima. Sloboda poslovnog 
nastana ni na koji način ne smije 
ugrožavati druge vrijednosti i načela 
zajamčene Ugovorom o funkcioniranju 
EU-a, na primjer promicanje visoke 
razine zaposlenosti i jamčenje 
odgovarajuće socijalne zaštite (članak 9.), 
poboljšanje životnih i radnih uvjeta, 
socijalni dijalog, razvoj ljudskih 
potencijala u smislu trajne visoke stope 
zaposlenosti i borba protiv isključenosti 
(članak 151.) te borba protiv prijevara i 
svih drugih nezakonitih aktivnosti koje 
utječu na financijske interese Unije 
(članak 310.). Te ciljeve, u situaciji u kojoj 
konkretna pravila o prekograničnim 
preoblikovanjima nisu usklađena, države 
članice nastoje postići raznolikim 
zakonskim odredbama i administrativnim 
praksama. Posljedično, društva, iako se već 
mogu prekogranično spajati, nailaze na 
brojne pravne i praktične poteškoće kada 
žele provesti taj postupak. Nadalje, 
nacionalnim zakonodavstvom brojnih 
država članica predviđen je postupak 
nacionalnih preoblikovanja, ali istovjetan 
postupak za prekogranično preoblikovanje 
ne postoji.

Amandman 7

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Stoga je potrebno pružiti (6) Stoga je potrebno pružiti 
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postupovna i materijalnopravna pravila o 
prekograničnim preoblikovanjima koja bi 
pridonijela ukidanju ograničenja slobode 
poslovnog nastana i istodobno pružila 
primjerenu i razmjernu zaštitu za dionike 
poput radnika, vjerovnika i manjinskih 
dioničara.

postupovna i materijalnopravna pravila o 
prekograničnim preoblikovanjima koja bi 
olakšala slobodu poslovnog nastana i 
istodobno pružila potrebnu zaštitu za 
dionike poput radnika, vjerovnika i 
manjinskih dioničara.

Amandman 8

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Pravo na preoblikovanje postojećeg 
društva osnovanog u jednog državi članici 
u društvo podložno zakonodavstvu druge 
države članice u određenim se okolnostima 
može iskoristiti u svrhu zlouporabe, na 
primjer za zaobilaženje radnih standarda, 
izbjegavanje plaćanja socijalnog osiguranja 
ili podmirivanja poreznih obveza, kršenje 
prava vjerovnika ili manjinskih dioničara 
ili zaobilaženje pravila o sudjelovanju 
radnika. Kako bi se suzbila mogućnost 
takve zlouporabe, što je opće načelo prava 
Unije, države članice moraju osigurati da 
društva neće upotrijebiti postupak 
prekograničnog preoblikovanja za 
stvaranje umjetnih konstrukcija u cilju 
ostvarivanja neprimjerenih poreznih 
olakšica ili nezakonitog ugrožavanja 
zakonskih ili ugovornih prava radnika, 
vjerovnika ili članova. U mjeri u kojoj to 
predstavlja odstupanje od temeljne 
slobode, borba protiv zlouporabe mora se 
strogo tumačiti i temeljiti na pojedinačnoj 
procjeni svih relevantnih okolnosti. 
Trebalo bi utvrditi postupovni i 
materijalnopravni okvir kojim se opisuje 
diskrecijsko pravo i omogućuje 
raznolikost pristupa država članica te 
istodobno utvrđuju zahtjevi za 
pojednostavnjenje djelovanja nacionalnih 
tijela u borbi protiv zlouporabe u skladu s 
pravom Unije.

(7) Pravo na preoblikovanje postojećeg 
društva osnovanog u jednog državi članici 
u društvo podložno zakonodavstvu druge 
države članice ni pod kojim se okolnostima 
ne smije iskoristiti u svrhu zlouporabe, na 
primjer za zaobilaženje radnih standarda, 
izbjegavanje plaćanja socijalnog osiguranja 
ili podmirivanja poreznih obveza, kršenje 
prava vjerovnika ili manjinskih dioničara 
ili zaobilaženje pravila o sudjelovanju 
radnika. Kako bi se suzbila mogućnost 
takve zlouporabe, što je opće načelo prava 
Unije, države članice moraju osigurati da 
društva neće upotrijebiti postupak 
prekograničnog preoblikovanja za 
stvaranje umjetnih konstrukcija. 
Postupkom utvrđenim u ovoj Direktivi 
nastoji se zaštititi diskrecijsko pravo 
država članica da trgovačkim društvima 
nameću obveze oporezivanja dobiti i 
zastupanja radnika. Države članice mogu 
na pojedinačnoj osnovi zaključiti da su 
preoblikovanja, spajanja i podjele 
umjetna konstrukcija i na osnovi toga 
mogu odlučiti da ga neće odobriti. Svako 
odstupanje od temeljnog prava ili slobode, 
borba protiv zlouporabe mora se strogo 
tumačiti i temeljiti na pojedinačnoj 
procjeni svih relevantnih okolnosti. 
Trebalo bi utvrditi zajednički postupovni i 
materijalnopravni okvir za utvrđivanje 
zahtjeva za pojednostavnjenje djelovanja 
nacionalnih tijela u borbi protiv 
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zlouporabe u skladu s pravom Unije. S 
ciljem da se spriječi mogućnost takvih 
zlouporaba u području oporezivanja već 
su doneseni zakoni za borbu protiv praksi 
izbjegavanja poreza, npr. Direktiva (EU) 
2016/1164 od 12. lipnja 2016. kojom se 
utvrđuju pravila protiv praksi 
izbjegavanja poreza koje izravno utječu 
na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. U 
slučaju prekograničnog preoblikovanja, 
spajanja i podjele države članice moraju 
osigurati da društvo koje namjerava 
provesti to preoblikovanje poštuje te 
propise.

Amandman 9

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7a) Ovom Direktivom ne vrši se 
pritisak na nacionalne stope poreza na 
dobit, nacionalne porezne sustave i 
obvezu zastupanja radnika na razini 
uprave, što je od temeljne važnosti za 
sustave korporativnog upravljanja 
mnogih država članica. Njezin je cilj 
olakšavanje slobode poslovnog nastana 
pod uvjetom da se u odredišnoj državi 
članici stvarno obavlja gospodarska 
djelatnost. Ako društvo ne može dokazati 
stvarnu gospodarsku djelatnost u 
odredišnoj državi članici, država članica 
može odlučiti da je preoblikovanje 
umjetna konstrukcija i da ga neće 
odobriti.

Amandman 10

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) S obzirom na složenost (9) S obzirom na složenost 



PE625.524v02-00 286/383 RR\1173572HR.docx

HR

prekograničnih preoblikovanja i mnoštvo 
interesa u pitanju primjereno je osigurati 
ex-ante kontrolu kako bi se pružila pravna 
sigurnost. U tu svrhu trebalo bi utvrditi 
strukturiran i višeslojan postupak kojim 
nadležna tijela polazišne i odredišne države 
članice osiguravaju da je odluka o 
odobrenju prekograničnog preoblikovanja 
donesena na pošten, objektivan i 
nediskriminirajući način, na temelju svih 
važnih elemenata i uzimajući u obzir sve 
zakonite javne interese, posebice zaštitu 
radnika, članova i vjerovnika.

prekograničnih preoblikovanja i mnoštvo 
interesa u pitanju primjereno je osigurati ex 
ante kontrolu kako bi se pružila pravna 
sigurnost. U tu svrhu trebalo bi utvrditi 
strukturiran i višeslojan postupak kojim 
nadležna tijela polazišne i odredišne države 
članice osiguravaju da je odluka o 
odobrenju prekograničnog preoblikovanja 
donesena na pošten, objektivan i 
nediskriminirajući način, na temelju svih 
važnih elemenata i uzimajući u obzir sve 
zakonite javne interese, posebice zaštitu 
radnika, članova i vjerovnika. Trebalo bi 
predvidjeti i postupke za situacije kad 
postoje dodatne informacije nakon 
preoblikovanja, na osnovi kojih se 
pojavljuje sumnja da je preoblikovanje 
provedeno radi zloupotrebe.

Amandman 11

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Kako bi se omogućilo da se u 
postupku kojim se uređuje prekogranično 
preoblikovanje u obzir uzmu zakoniti 
interesi svih dionika, društvo bi trebalo 
objaviti nacrt uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje s najvažnijim 
informacijama o predloženom 
prekograničnom preoblikovanju, 
uključujući predviđeni novi oblik društva, 
akt o osnivanju i predloženi rok za 
preoblikovanje. Članove, vjerovnike i 
radnike društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje trebalo bi 
obavijestiti o tome da mogu dostaviti 
komentare o predloženom preoblikovanju.

(10) Kako bi se omogućilo da se u 
postupcima kojima se uređuje 
prekogranično preoblikovanje u obzir 
uzimaju zakoniti interesi svih dionika, 
društvo bi trebalo objaviti nacrt uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje s 
najvažnijim informacijama o predloženom 
prekograničnom preoblikovanju, 
uključujući predviđeni novi oblik društva i 
razloge preoblikovanja, akt o osnivanju i 
predloženi rok za preoblikovanje. Članove, 
vjerovnike, sindikate i radnike društva koje 
provodi prekogranično preoblikovanje 
trebalo bi o tome obavijestiti tako da mogu 
dostaviti komentare o predloženom 
preoblikovanju.

Amandman 12

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.a (nova)



RR\1173572HR.docx 287/383 PE625.524v02-00

HR

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12a) Trgovačka društva koja 
prekograničnim preoblikovanjima žele u 
potpunosti iskoristiti prednosti unutarnjeg 
tržišta zauzvrat se obvezuju na 
odgovarajuću razinu transparentnosti i 
dobrog poslovnog upravljanja. Javno 
izvješćivanje po zemljama učinkovit je i 
prikladan alat za povećanje 
transparentnosti poslovanja 
multinacionalnih poduzeća i davanje 
prilike javnosti da ocijeni njihov utjecaj 
na realno gospodarstvo. Njime će se 
također poboljšati sposobnost dioničara 
da ispravo procijene rizike kojima se 
izlažu poduzeća, dovesti do strategija 
ulaganja koje se temelje na točnim 
informacijama i povećati sposobnost 
donositelja odluka da ocijene učinkovitost 
i utjecaj nacionalnog zakonodavstva. 
Stoga bi se prije provedbe prekograničnog 
poslovanja trebao objaviti niz financijskih 
informacija.

Amandman 13

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Kako bi se procijenila točnost 
informacija sadržanih u nacrtu uvjeta za 
preoblikovanje i u izvješćima za članove i 
radnike te kako bi se pružili činjenični 
elementi potrebni da bi se utvrdilo 
predstavlja li predloženo preoblikovanje 
umjetnu konstrukciju, trebalo bi zatražiti 
pripremu izvješća neovisnog stručnjaka za 
procjenu predloženog prekograničnog 
preoblikovanja. Kako bi se osigurala 
neovisnost stručnjaka, trebalo bi ga 
imenovati nadležno tijelo na zahtjev 
društva. U tom kontekstu izvješće 
stručnjaka nadležnom tijelu u polazišnoj 
državi članici trebalo bi sadržavati sve 

(13) Kako bi se procijenila točnost 
informacija sadržanih u nacrtu uvjeta za 
preoblikovanje i spajanje i u izvješću za 
članove i radnike te kako bi se pružili 
činjenični elementi potrebni da bi se 
utvrdilo predstavlja li predloženo 
preoblikovanje umjetnu konstrukciju, 
trebalo bi od nadležnog tijela zatražiti da 
procijeni predloženo prekogranično 
preoblikovanje i spajanje. U tom 
kontekstu trgovačko društvo bi nadležnom 
tijelu u polazišnoj državi članici trebalo 
dostaviti sve relevantne informacije kako 
bi ono moglo donijeti utemeljenu odluku o 
izdavanju potvrde koja prethodi 
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relevantne informacije kako bi ono moglo 
donijeti utemeljenu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi preoblikovanju. U tu 
bi svrhu stručnjak trebao moći dobiti sve 
relevantne informacije i dokumente društva 
te provesti sva neophodna ispitivanja kako 
bi prikupio sve potrebne dokaze. 
Stručnjak bi se informacijama koje je 
društvo prikupilo radi pripreme 
financijskih izvješća, osobito o neto 
prometu i dobiti ili gubitku, broju radnika i 
sadržaju bilance, trebao koristiti u skladu s 
pravom Unije i zakonodavstvom država 
članica. Međutim, da bi se zaštitile 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne društva, te informacije ne 
smiju biti uključene u konačno izvješće 
stručnjaka koje će biti javno dostupno.

preoblikovanju. U tu bi svrhu nadležno 
tijelo trebalo moći dobiti sve relevantne 
informacije i dokumente društva te provesti 
sva neophodna ispitivanja kako bi 
prikupilo sve potrebne dokaze. Nadležno 
tijelo polazišne države članice može u vezi 
s tim također postaviti pitanja nadležnom 
tijelu odredišne države članice. Nadležno 
tijelo bi se informacijama koje je društvo 
prikupilo radi pripreme financijskih 
izvješća, osobito o neto prometu i dobiti ili 
gubitku, broju radnika i sadržaju bilance, 
trebao koristiti u skladu s pravom Unije i 
zakonodavstvom država članica. Međutim, 
da bi se zaštitile povjerljive informacije, 
uključujući poslovne tajne društva, te 
informacije ne smiju biti javno dostupne, 
ali moraju ipak biti na raspolaganju, u 
skladu sa zahtjevima u pogledu 
povjerljivosti, nadležnom tijelu i, ako je 
predviđeno nacionalnim pravom, 
predstavnicima radnika .

Amandman 14

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14) Kako bi se izbjegli nerazmjerni 
troškovi i opterećenja za manja društva 
koja provode prekogranično 
preoblikovanje, iz zahtjeva za pripremu 
izvješća neovisnog stručnjaka trebalo bi 
izuzeti mikropoduzeća i mala poduzeća u 
skladu s definicijom iz Preporuke Komisije 
2003/361/EZ45. Međutim, ta društva mogu 
zatražiti izvješće neovisnog stručnjaka 
kako bi spriječila troškove sudskih 
postupaka s vjerovnicima.

(14) Kako bi se izbjegli nerazmjerni 
troškovi i opterećenja za manja društva 
koja provode prekogranično 
preoblikovanje, iz zahtjeva za dobivanje 
procjene nadležnog tijela trebalo bi izuzeti 
mikropoduzeća i mala poduzeća u skladu s 
definicijom iz Preporuke Komisije 
2003/361/EZ45. Međutim, ta društva mogu 
zatražiti takvu procjenu kako bi spriječila 
troškove sudskih postupaka s vjerovnicima.

_________________ _________________
45 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 
6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća 
te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 
20.5.2003., str. 36.).

45 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 
6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća 
te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 
20.5.2003., str. 36.).
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Amandman 15

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(15) Na temelju nacrta uvjeta za 
preoblikovanje i izvješća glavna skupština 
članova društva trebala bi odlučiti o 
odobrenju nacrta uvjeta. Važno je da 
potrebna većina za takvo glasovanje bude 
dovoljno visoka kako bi se osiguralo da 
odluka o preoblikovanju predstavlja 
kolektivnu odluku. Dodatno, ako su 
tijekom glavne skupštine zadržali to 
pravo, dioničari bi trebali imati pravo 
glasovati o svim mehanizmima koji se 
odnose na sudjelovanje radnika.

(15) Na temelju nacrta uvjeta za 
preoblikovanje i izvješća glavna skupština 
članova društva trebala bi odlučiti o 
odobrenju nacrta uvjeta. Važno je da 
potrebna većina za takvo glasovanje bude 
dovoljno visoka kako bi se osiguralo da 
odluka o preoblikovanju predstavlja 
kolektivnu odluku.

Amandman 16

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16) Bilo bi primjereno da članovi koji 
su imali glasačka prava i koji nisu 
glasovali za odobravanje nacrta uvjeta za 
preoblikovanje te članovi bez glasačkih 
prava, koji nisu mogli iznijeti svoje 
stajalište, imaju pravo istupiti iz društva. 
Ti bi članovi trebali moći napustiti društvo 
i primiti novčanu naknadu za svoje dionice 
jednakovrijednu vrijednosti dionica. 
Nadalje, trebali bi imati pravo pred sudom 
osporiti izračun i primjerenost ponuđene 
novčane naknade.

(16) Bilo bi primjereno da članovi koji 
su imali glasačka prava i koji su se izričito 
izjasnili protiv nacrta uvjeta za 
preoblikovanje imaju pravo istupiti iz 
društva. Ti bi članovi trebali moći napustiti 
društvo i primiti novčanu naknadu za svoje 
dionice jednakovrijednu vrijednosti 
dionica. Nadalje, članovi koji odbiju 
prihvatiti novčanu naknadu jer smatraju 
da ta naknada nije primjerena trebali bi 
imati pravo pred sudom osporiti izračun i 
primjerenost ponuđene novčane naknade.

Obrazloženje

Primjerenije je ograničiti ostvarenje prava na članove koji se izričito usprotive nacrtu uvjeta 
za podjelu. Povrh toga, upitno je zašto bi član koji je prihvatio ponudu u vezi s novčanom 
naknadom mogao tražiti sudsko preispitivanje iako nakon prihvaćanja ponude istupa iz 
društva.
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Amandman 17

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(18) Kako bi se zajamčila odgovarajuća 
zaštita vjerovnika u slučajevima u kojima 
oni nisu zadovoljni zaštitom koju društvo 
nudi u nacrtu uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje, vjerovnici mogu podnijeti 
zahtjev nadležnom pravosudnom ili 
upravnom tijelu polazišne države članice 
radi dobivanja odgovarajućih zaštitnih 
mehanizama. Kako bi se olakšala procjena 
ugroženosti, trebalo bi utvrditi određene 
pretpostavke prema kojima se vjerovnike 
ne bi smatralo ugroženima prekograničnim 
preoblikovanjem ako je rizik od gubitka za 
vjerovnika malen. Tu bi pretpostavku 
trebalo postaviti ako se u izvješću 
neovisnog stručnjaka zaključi da ne 
postoji razumna vjerojatnost da će 
vjerovnici biti ugroženi ili ako se 
vjerovnicima ponudi pravo na isplatu od 
preoblikovanog društva ili jamstvo treće 
strane jednake vrijednosti kao što je 
izvorno potraživanje vjerovnika, a koje se 
može zatražiti u istoj nadležnosti. Zaštita 
vjerovnika koja se pruža ovom Direktivom 
ne bi trebala dovoditi u pitanje nacionalne 
zakone polazišne države članice u pogledu 
plaćanja javnim tijelima, uključujući 
oporezivanje ili doprinose socijalnog 
osiguranja.

(18) Kako bi se zajamčila odgovarajuća 
zaštita vjerovnika u slučajevima u kojima 
oni nisu zadovoljni zaštitom koju društvo 
nudi u nacrtu uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje, vjerovnici mogu podnijeti 
zahtjev nadležnom pravosudnom ili 
upravnom tijelu polazišne države članice 
radi dobivanja odgovarajućih zaštitnih 
mehanizama. Kako bi se olakšala procjena 
ugroženosti, trebalo bi utvrditi određene 
pretpostavke prema kojima se vjerovnike 
ne bi smatralo ugroženima prekograničnim 
preoblikovanjem ako je rizik od gubitka za 
vjerovnika malen. Tu bi pretpostavku 
trebalo postaviti ako se vjerovnicima 
ponudi pravo na isplatu od preoblikovanog 
društva ili jamstvo treće strane jednake 
vrijednosti kao što je izvorno potraživanje 
vjerovnika, a koje se može zatražiti u istoj 
nadležnosti. Zaštita vjerovnika koja se 
pruža ovom Direktivom ne bi trebala 
dovoditi u pitanje nacionalne zakone 
polazišne države članice u pogledu 
plaćanja javnim tijelima, uključujući 
oporezivanje ili doprinose socijalnog 
osiguranja.

Amandman 18

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19) Kako bi se osiguralo da se 
sudjelovanje radnika neopravdano ne 
ugrožava kao rezultat prekograničnog 
preoblikovanja, ako društvo koje provodi 

(19) Kako bi se osiguralo da se 
sudjelovanje radnika neopravdano ne 
ugrožava kao rezultat prekograničnog 
preoblikovanja, ako društvo koje provodi 
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prekogranično preoblikovanje posluje u 
sklopu sustava sudjelovanja radnika u 
polazišnoj državi članici, trebalo bi biti 
obvezno preuzeti pravni oblik koji 
omogućuje takvo sudjelovanje, među 
ostalim kroz prisutnost predstavnika 
radnika u odgovarajućem upravljačkom ili 
nadzornom tijelu društva u odredišnoj 
državi članici. Nadalje, u tom bi slučaju 
trebalo održati pregovore u dobroj vjeri 
između društva i njegovih radnika, u 
skladu s postupkom navedenim u Direktivi 
2001/86/EZ, s ciljem pronalaska 
sporazumnog rješenja koje će pomiriti 
pravo društva na provođenje 
prekograničnog preoblikovanja s pravima 
radnika na sudjelovanje. Kao rezultat 
pregovora primjenjuje se, mutatis 
mutandis, prilagođeno i usuglašeno 
rješenje ili, ako se ne postigne sporazum, 
standardna pravila utvrđena u Prilogu 
Direktivi 2001/86/EZ. Kako bi se zaštitilo 
usuglašeno rješenje ili primjena 
standardnih pravila, društvo ne bi trebalo 
moći ukidati prava sudjelovanja 
provođenjem naknadnog nacionalnog ili 
prekograničnog preoblikovanja, spajanja ili 
takve podjele u razdoblju od tri godine.

prekogranično preoblikovanje posluje u 
sklopu sustava sudjelovanja radnika u 
polazišnoj državi članici, trebalo bi biti 
obvezno preuzeti pravni oblik koji 
omogućuje takvo jednakovrijedno 
sudjelovanje, među ostalim kroz prisutnost 
predstavnika radnika u odgovarajućem 
upravljačkom ili nadzornom tijelu društva 
u odredišnoj državi članici. Nadalje, u tom 
bi slučaju dovoljno vremena prije 
preoblikovanja trebalo održati pregovore u 
dobroj vjeri između društva i njegovih 
radnika, u skladu s postupkom navedenim 
u Direktivi 2001/86/EZ, s ciljem 
pronalaska sporazumnog rješenja koje će 
pomiriti pravo društva na provođenje 
prekograničnog preoblikovanja s pravima 
radnika na sudjelovanje. Kao rezultat 
pregovora primjenjuje se, mutatis 
mutandis, prilagođeno i usuglašeno 
rješenje ili, ako se ne postigne sporazum, 
standardna pravila utvrđena u Prilogu 
Direktivi 2001/86/EZ. Kako bi se zaštitilo 
usuglašeno rješenje ili primjena 
standardnih pravila, društvo ne bi trebalo 
moći ukidati prava sudjelovanja 
provođenjem naknadnog nacionalnog ili 
prekograničnog preoblikovanja, spajanja ili 
takve podjele u razdoblju od deset godina.

Amandman 19

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(20) Kako bi se spriječilo zaobilaženje 
prava radnika na sudjelovanje 
provođenjem prekograničnog 
preoblikovanja, društvo koje provodi 
preoblikovanje, a koje je registrirano u 
državi članici koja omogućuje prava 
radnika na sudjelovanje, ne može provesti 
prekogranično preoblikovanje bez 
prethodnih pregovora s radnicima ili 
njihovim predstavnicima ako prosječan 
broj radnika zaposlenih u društvu iznosi 

(20) Kako bi se spriječilo zaobilaženje 
prava radnika na sudjelovanje 
provođenjem prekograničnog 
preoblikovanja, društvo koje provodi 
preoblikovanje, a koje je registrirano u 
državi članici koja omogućuje prava 
radnika na sudjelovanje, ne može provesti 
prekogranično preoblikovanje bez 
prethodnih pregovora s radnicima ili 
njihovim predstavnicima ako prosječan 
broj radnika zaposlenih u društvu iznosi 
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četiri petine nacionalnog praga za 
aktivaciju prava radnika na sudjelovanje.

barem četiri petine nacionalnog praga za 
aktivaciju prava radnika na sudjelovanje.

Amandman 20

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(21) Kako bi se među državama 
članicama osigurala odgovarajuća 
raspodjela zadaća te učinkovita i 
djelotvorna ex-ante kontrola 
prekograničnih preoblikovanja, i polazišna 
i odredišna država članica trebale bi 
imenovati odgovarajuća nadležna tijela. 
Nadležna tijela polazišne države članice 
posebice bi trebala imati ovlast izdati 
potvrdu koja prethodi preoblikovanju bez 
koje nadležna tijela u odredišnoj državi 
članici ne bi trebala moći dovršiti postupak 
prekograničnog preoblikovanja.

(21) Kako bi se među državama 
članicama osigurala odgovarajuća 
raspodjela zadaća te učinkovita i 
djelotvorna ex ante kontrola 
prekograničnih preoblikovanja, i polazišna 
i odredišna država članica trebale bi 
imenovati odgovarajuća nadležna tijela. 
Nadležna tijela polazišne države članice 
posebice bi trebala imati ovlast izdati 
potvrdu koja prethodi preoblikovanju bez 
koje nadležna tijela u odredišnoj državi 
članici ne bi trebala moći dovršiti postupak 
prekograničnog preoblikovanja. Popis 
nacionalnih nadležnih nacionalnih tijela 
u državama članicama priprema i 
objavljuje Komisija. Nadležna tijela 
država članica trebaju surađivati u 
slučajevima prekograničnih 
preoblikovanja. 

Amandman 21

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(22) Trebalo bi nadzirati izdavanje 
potvrde koja prethodi preoblikovanju u 
polazišnoj državi članici kako bi se 
osigurala zakonitost prekograničnog 
preoblikovanja društva. Nadležno tijelo 
polazišne države članice trebalo bi odlučiti 
o izdavanju potvrde koja prethodi 
preoblikovanju u roku od jednog mjeseca 
od podnošenja zahtjeva društva, osim ako 
postoje ozbiljne sumnje u pogledu 

(22) Trebalo bi nadzirati izdavanje 
potvrde koja prethodi preoblikovanju u 
polazišnoj državi članici kako bi se 
osigurala zakonitost prekograničnog 
preoblikovanja društva. Nadležno tijelo 
polazišne države članice trebalo bi odlučiti 
o izdavanju potvrde koja prethodi 
preoblikovanju u roku od dva mjeseca od 
podnošenja zahtjeva društva, osim ako 
postoje ozbiljne sumnje u pogledu 
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postojanja umjetne konstrukcije radi 
ostvarivanja neprimjerenih poreznih 
olakšica ili nezakonitog ugrožavanja 
zakonskih ili ugovornih prava radnika, 
vjerovnika ili članova. U tom bi slučaju 
nadležno tijelo trebalo provesti detaljnu 
procjenu. Međutim, detaljnu procjenu ne bi 
trebalo provoditi sustavno, nego 
pojedinačno ako postoje ozbiljne sumnje u 
pogledu postojanja umjetnih konstrukcija. 
Nadležna bi tijela pri provjeri trebala uzeti 
u obzir barem broj čimbenika utvrđen 
ovom Direktivom, no ti bi se elementi 
trebali razmatrati samo kao indikativni 
čimbenici u ukupnoj ocjeni i ne bi se 
trebali razmatrati samostalno. Kako se 
društva ne bi opteretilo predugačkim 
postupkom, detaljnu bi procjenu u svakom 
slučaju trebalo završiti u roku od dva 
mjeseca od obavješćivanja društva o 
provođenju detaljne procjene.

postojanja umjetne konstrukcije. U tom bi 
slučaju nadležno tijelo trebalo provesti 
detaljnu procjenu. Međutim, detaljnu 
procjenu ne bi trebalo provoditi sustavno, 
nego samo pojedinačno ako postoje sumnje 
u pogledu postojanja umjetnih 
konstrukcija. Nadležna bi tijela pri provjeri 
trebala uzeti u obzir barem broj čimbenika 
utvrđen ovom Direktivom, no ti bi se 
elementi trebali razmatrati samo kao 
indikativni čimbenici u ukupnoj ocjeni i ne 
bi se trebali razmatrati samostalno. Kako se 
društva ne bi opteretilo predugačkim 
postupkom, detaljnu bi procjenu u svakom 
slučaju trebalo završiti u roku od tri 
mjeseca od obavješćivanja društva o 
provođenju detaljne procjene. Nakon što 
polazišna država članica dovrši procjenu, 
ona se šalje nadležnom tijelu odredišne 
države članice.

Amandman 22

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(23) Nakon što prime potvrdu koja 
prethodi preoblikovanju i nakon što 
provjere ispunjavanje zahtjeva za osnivanje 
u odredišnoj državi članici, nadležna tijela 
odredišne države članice trebala bi upisati 
društvo u svoj poslovni registar. Tek nakon 
registracije nadležno tijelo polazišne 
države članice trebalo bi izbrisati društvo 
iz svojeg registra. Nadležno tijelo 
odredišne države članice ne bi trebalo 
moći osporiti točnost informacija 
navedenih u izjavi koja prethodi 
preoblikovanju. Kao posljedica 
prekograničnog preoblikovanja 
preoblikovano društvo trebalo bi zadržati 
svoju pravnu osobnost, aktivu i pasivu te 
sva prava i sve obveze, uključujući prava i 
obveze koji proizlaze iz ugovora, 

(23) Nakon što prime potvrdu koja 
prethodi preoblikovanju i nakon što 
provjere ispunjavanje zahtjeva za osnivanje 
u odredišnoj državi članici, nadležna tijela 
odredišne države članice trebala bi upisati 
društvo u svoj poslovni registar. Odredišna 
država članica također bi trebala 
provjeriti krajnje stvarne vlasnike ili 
vlasnika preoblikovanog društva na 
temelju zaprimljenih informacija. Tek 
nakon registracije nadležno tijelo polazišne 
države članice trebalo bi izbrisati društvo 
iz svojeg registra. Nadležno tijelo 
odredišne države članice trebalo bi biti u 
mogućnosti da kontaktira nadležno tijelo 
polazišne države članice i podnosi mu 
pitanja o točnosti informacija navedenih u 
izjavi koja prethodi preoblikovanju, 
posebno kako bi se izbjegla umjetna 
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djelovanja ili propusta. konstrukcija. Nadležno tijelo polazišne 
države članice odgovara na ta pitanja bez 
nepotrebne odgode. Kao posljedica 
prekograničnog preoblikovanja 
preoblikovano društvo trebalo bi zadržati 
svoju pravnu osobnost, aktivu i pasivu te 
sva prava i sve obveze, uključujući prava i 
obveze koji proizlaze iz ugovora, 
djelovanja ili propusta.

Amandman 23

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(26) Evaluacijom provedbe pravila o 
prekograničnim spajanjima u državama 
članicama pokazalo se da se broj 
prekograničnih spajanja u Uniji znatno 
povećao. No tom su evaluacijom otkriveni 
i određeni nedostaci koji su posebice 
povezani sa zaštitom vjerovnika i zaštitom 
dioničara te s nepostojanjem 
pojednostavnjenih postupaka, što 
onemogućuje potpunu učinkovitost tih 
pravila o prekograničnim spajanjima.

(26) Evaluacijom provedbe pravila o 
prekograničnim spajanjima u državama 
članicama pokazalo se da se broj 
prekograničnih spajanja u Uniji znatno 
povećao. No tom su evaluacijom otkriveni 
i određeni nedostaci koji su posebice 
povezani sa zaštitom vjerovnika, dioničara 
i radnika te s nepostojanjem 
pojednostavnjenih postupaka, što 
onemogućuje potpunu učinkovitost tih 
pravila o prekograničnim spajanjima.

Amandman 24

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(28) Kako bi se dodatno poboljšao 
postojeći postupak prekograničnog 
spajanja, nužno je prema potrebi 
pojednostavniti ta pravila o spajanju i 
istodobno osigurati da su dionici, a 
posebice radnici, odgovarajuće zaštićeni. 
Stoga je potrebno izmijeniti postojeća 
pravila o prekograničnom spajanju kako bi 
se upravljačka ili upravna tijela društava 
koja se spajaju obvezala pripremiti zasebna 
izvješća u kojima se detaljno navode 

(28) Kako bi se dodatno poboljšao 
postojeći postupak prekograničnog 
spajanja, nužno je prema potrebi 
pojednostavniti ta pravila o spajanju i 
istodobno osigurati da su dionici, a 
posebice radnici, odgovarajuće zaštićeni. 
Stoga je potrebno izmijeniti postojeća 
pravila o prekograničnom spajanju kako bi 
se upravljačka ili upravna tijela društava 
koja se spajaju obvezala pripremiti zasebno 
izvješće u kojem se detaljno navode pravni 
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pravni i gospodarski aspekti 
prekograničnog spajanja za članove i 
radnike. Međutim, može se odstupiti od 
obveze upravljačkog ili upravnog tijela 
društva da pripremi izvješće za članove 
ako su ti članovi već obaviješteni o 
pravnim i gospodarskim aspektima 
predloženog spajanja. No od izvješća koje 
se priprema za radnike može se odstupiti 
samo ako društva koja se spajaju i njihova 
društva kćeri nemaju radnike osim onih 
koji čine upravljačko ili upravno tijelo.

i gospodarski aspekti i razlozi 
prekograničnog spajanja za članove i 
radnike.

Amandman 25

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(29) Nadalje, kako bi se poboljšala 
zaštita koja se pruža radnicima društva 
koje se spaja ili više njih, radnici ili njihovi 
predstavnici mogu iznijeti mišljenje o 
izvješću društva kojim se utvrđuju učinci 
prekograničnog spajanja na njih. Izvješćem 
se ne bi u pitanje trebali dovoditi 
primjenjivi postupci povezani s 
obavješćivanjem i savjetovanjem pokrenuti 
na nacionalnoj razini slijedom provedbe 
Direktive Vijeća 2001/23/EZ48, Direktive 
2002/14/EZ ili Direktive 2009/38/EZ.

(29) Nadalje, kako bi se poboljšala 
zaštita koja se pruža radnicima društva 
koje se spaja ili više njih, radnici ili njihovi 
predstavnici iznose mišljenje o izvješću 
društva kojim se utvrđuju učinci 
prekograničnog spajanja na njih. Izvješćem 
se ne bi u pitanje trebali dovoditi 
primjenjivi postupci povezani s 
obavješćivanjem i savjetovanjem pokrenuti 
na nacionalnoj razini slijedom provedbe 
Direktive Vijeća 2001/23/EZ48, Direktive 
2002/14/EZ ili Direktive 2009/38/EZ.

_________________ _________________
48 Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 
12. ožujka 2001. o usklađivanju 
zakonodavstava država članica u odnosu na 
zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa 
poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili 
pogona (SL L 82, 22.3.2001., str. 16.).

48 Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 
12. ožujka 2001. o usklađivanju 
zakonodavstava država članica u odnosu na 
zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa 
poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili 
pogona (SL L 82, 22.3.2001., str. 16.).

Amandman 26

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 29.a (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(29a) Trgovačka društva koja 
prekograničnim spajanjima žele u 
potpunosti iskoristiti prednosti unutarnjeg 
tržišta zauzvrat se obvezuju na 
odgovarajuću razinu transparentnosti i 
dobrog poslovnog upravljanja. Javno 
izvješćivanje po zemljama učinkovit je i 
prikladan alat za povećanje 
transparentnosti poslovanja 
multinacionalnih poduzeća i davanje 
prilike javnosti da ocijeni njihov utjecaj 
na realno gospodarstvo. Njime će se 
također poboljšati sposobnost dioničara 
da ispravo procijene rizike kojima se 
izlažu poduzeća, dovesti do strategija 
ulaganja koje se temelje na točnim 
informacijama i povećati sposobnost 
donositelja odluka da ocijene učinkovitost 
i utjecaj nacionalnog zakonodavstva. 
Stoga bi se prije izvršenja prekograničnog 
spajanja trebao objaviti niz financijskih 
informacija.

Amandman 27

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 29.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(29b) Kako bi se spriječili sukobi 
interesa između članova upravljačkog 
tijela i interesa društva, oni ne bi smjeli 
imati nikakvu financijsku korist od 
spajanja u obliku promjenjive naknade, 
bonusa ili povećanih cijena dionica.

Amandman 28

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(30a) Kako bi se izbjegli nerazmjerni 
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troškovi i opterećenja za manja društva 
koja provode prekogranično spajanje, iz 
zahtjeva za dobivanje procjene nadležnog 
tijela trebalo bi izuzeti mikropoduzeća i 
mala poduzeća u skladu s definicijom iz 
Preporuke Komisije 2003/361/EZ. 
Međutim, ta društva mogu zatražiti takvu 
procjenu kako bi spriječila troškove 
sudskih postupaka s vjerovnicima.

Amandman 29

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(31) Različiti dionici utvrdili su da 
nedostatak usklađenosti zaštitih 
mehanizama za članove i vjerovnike 
predstavlja prepreku prekograničnim 
spajanjima. Članovima i vjerovnicima 
trebalo bi ponuditi jednaku razinu zaštite 
neovisno o državama članicama u kojima 
se nalaze društva koja se spajaju. To ne 
dovodi u pitanje pravila država članica o 
zaštiti vjerovnika i dioničara, a koja su 
izvan područja primjene ujednačenih 
mjera, kao što su zahtjevi za 
transparentnošću.

(31) Različiti dionici utvrdili su da 
nedostatak usklađenosti zaštitih 
mehanizama za članove, radnike i 
vjerovnike predstavlja prepreku 
prekograničnim spajanjima. Članovima, 
radnicima i vjerovnicima trebalo bi 
ponuditi jednaku razinu zaštite neovisno o 
državama članicama u kojima se nalaze 
društva koja se spajaju. To ne dovodi u 
pitanje pravila država članica o zaštiti 
vjerovnika, radnika i dioničara, a koja su 
izvan područja primjene ujednačenih 
mjera, kao što su zahtjevi za 
transparentnošću.

Amandman 30

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(35) Kako bi se zajamčila odgovarajuća 
zaštita vjerovnika u slučajevima u kojima 
oni nisu zadovoljni zaštitom koju društvo 
nudi u zajedničkom nacrtu uvjeta za 
prekogranično spajanje, vjerovnici koji su 
ugroženi prekograničnim spajanjem mogu 
podnijeti zahtjev nadležnom upravnom ili 
pravosudnom tijelu svake države članice 

(35) Kako bi se zajamčila odgovarajuća 
zaštita vjerovnika u slučajevima u kojima 
oni nisu zadovoljni zaštitom koju društvo 
nudi u zajedničkom nacrtu uvjeta za 
prekogranično spajanje, vjerovnici koji su 
ugroženi prekograničnim spajanjem mogu 
podnijeti zahtjev nadležnom upravnom ili 
pravosudnom tijelu svake države članice 
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društava koja se spajaju radi dobivanja 
zaštitnih mehanizama koje smatraju 
primjerenima. Kako bi se olakšala procjena 
ugroženosti, trebalo bi utvrditi određene 
pretpostavke prema kojima se vjerovnike 
ne bi smatralo ugroženima prekograničnim 
spajanjem ako je rizik od gubitka za 
vjerovnika malen. Tu bi pretpostavku 
trebalo postaviti ako neovisni stručnjak 
zaključi da ne postoji razumna 
vjerojatnost da će vjerovnici biti ugroženi 
ili ako se vjerovnicima ponudi pravo na 
isplatu od društva nastalog spajanjem ili 
jamstvo treće strane jednake vrijednosti 
kao što je izvorno potraživanje vjerovnika, 
a koje se može zatražiti u istoj nadležnosti.

društava koja se spajaju radi dobivanja 
zaštitnih mehanizama koje smatraju 
primjerenima. Kako bi se olakšala procjena 
ugroženosti, trebalo bi utvrditi određene 
pretpostavke prema kojima se vjerovnike 
ne bi smatralo ugroženima prekograničnim 
spajanjem ako je rizik od gubitka za 
vjerovnika malen. Tu bi pretpostavku 
trebalo postaviti ako se vjerovnicima 
ponudi pravo na isplatu od društva nastalog 
spajanjem ili jamstvo treće strane jednake 
vrijednosti kao što je izvorno potraživanje 
vjerovnika, a koje se može zatražiti u istoj 
nadležnosti.

Amandman 31

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(40) Pravo društava na provedbu 
prekogranične podjele u određenim se 
okolnostima može upotrijebiti u svrhu 
zlouporabe, poput zaobilaženja radnih 
standarda, izbjegavanja plaćanja socijalnog 
osiguranja ili podmirivanja poreznih 
obveza, kršenja prava vjerovnika ili 
članova ili zaobilaženja pravila o 
sudjelovanju radnika. Kako bi se suzbila 
takva zlouporaba, što je opće načelo prava 
Unije, države članice moraju osigurati da 
društva neće upotrijebiti postupak 
prekogranične podjele za stvaranje 
umjetnih konstrukcija u cilju ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
članova. U mjeri u kojoj to predstavlja 
odstupanje od temeljne slobode, borba 
protiv zlouporabe mora se strogo tumačiti i 
temeljiti na pojedinačnoj procjeni svih 
relevantnih okolnosti. Trebalo bi utvrditi 
postupovni i materijalnopravni okvir kojim 
se opisuje diskrecijsko pravo i omogućuje 

(40) Pravo društava na provedbu 
prekogranične podjele ni pod kojim se 
okolnostima ne smije upotrijebiti u svrhu 
zlouporabe, poput zaobilaženja radnih 
standarda, izbjegavanja plaćanja socijalnog 
osiguranja ili podmirivanja poreznih 
obveza, kršenja prava vjerovnika ili 
članova ili zaobilaženja pravila o 
sudjelovanju radnika. Kako bi se suzbile 
takve zlouporabe, što je opće načelo prava 
Unije, države članice moraju osigurati da 
društva neće upotrijebiti postupak 
prekogranične podjele za stvaranje 
umjetnih konstrukcija. Svako odstupanje 
od temeljnog prava ili slobode, borba 
protiv zlouporabe mora se strogo tumačiti i 
temeljiti na pojedinačnoj procjeni svih 
relevantnih okolnosti. Trebalo bi utvrditi 
zajednički postupovni i materijalnopravni 
okvir za utvrđivanje zahtjeva za 
pojednostavnjenje djelovanja nacionalnih 
tijela u borbi protiv zlouporabe u skladu s 
pravom Unije.
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raznolikost pristupa država članica te 
istodobno utvrđuju zahtjevi za 
pojednostavnjenje djelovanja nacionalnih 
tijela u borbi protiv zlouporabe u skladu s 
pravom Unije.

Amandman 32

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(44) Kako bi se pružile informacije 
radnicima, društvo koje se dijeli trebalo bi 
pripremiti izvješće u kojemu se 
objašnjavaju učinci predložene 
prekogranične podjele na radnike. U 
izvješću bi se osobito trebali objasniti 
učinci predložene prekogranične podjele na 
zaštitu radnih mjesta radnika, eventualne 
znatne promjene u uvjetima zaposlenja i 
lokacijama poslovanja društava te načini na 
koje se svaki od tih čimbenika odnosi na 
sva društva kćeri dotičnog društva. 
Izvješćem se u pitanje ne dovode 
primjenjivi postupci obavješćivanja i 
savjetovanja pokrenuti na nacionalnoj 
razini slijedom provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ.

(44) Kako bi pružilo informacije svojim 
radnicima, društvo koje se dijeli trebalo bi 
pripremiti izvješće u kojemu se 
objašnjavaju učinci predložene 
prekogranične podjele na radnike. U 
izvješću bi se osobito trebali objasniti 
učinci predložene prekogranične podjele na 
zaštitu radnih mjesta radnika, eventualne 
znatne promjene u uvjetima zaposlenja i 
lokacijama poslovanja društava te načini na 
koje se svaki od tih čimbenika odnosi na 
sva društva kćeri dotičnog društva. 
Izvješćem se u pitanje ne dovode 
primjenjivi postupci obavješćivanja i 
savjetovanja pokrenuti na nacionalnoj 
razini slijedom provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ. Radnike društva koje provodi 
prekograničnu podjelu trebalo bi dovoljno 
unaprijed obavijestiti o tome kako bi 
mogli dostaviti komentare o predloženoj 
podjeli.

Amandman 33

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(45) Kako bi se osigurala točnost 
informacija sadržanih u nacrtu uvjeta za 
podjelu i u izvješćima za članove i radnike 
te kako bi se pružili činjenični elementi 

(45) Kako bi se osigurala točnost 
informacija sadržanih u nacrtu uvjeta za 
podjelu i u izvješćima za članove i radnike 
te kako bi se pružili činjenični elementi 
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potrebni da bi se utvrdilo predstavlja li 
predložena podjela umjetnu konstrukciju 
koja se neće moći odobriti, trebalo bi 
zatražiti pripremu izvješća neovisnog 
stručnjaka za procjenu plana podjele. 
Kako bi se osigurala neovisnost 
stručnjaka, trebalo bi ga imenovati 
nadležno tijelo na zahtjev društva. U tom 
kontekstu izvješće stručnjaka nadležnom 
tijelu u državi članici društva koje se dijeli 
trebalo bi sadržavati sve relevantne 
informacije kako bi ono moglo donijeti 
utemeljenu odluku o izdavanju potvrde 
koja prethodi podjeli. U tu bi svrhu 
stručnjak trebao moći dobiti sve 
relevantne informacije i dokumente društva 
te provesti sva neophodna ispitivanja kako 
bi prikupio sve potrebne dokaze. 
Stručnjak bi se informacijama koje je 
društvo prikupilo radi pripreme 
financijskih izvješća, osobito o neto 
prometu i dobiti ili gubitku, broju radnika i 
sadržaju bilance, trebao koristiti u skladu s 
pravom Unije i zakonodavstvom država 
članica. Međutim, da bi se zaštitile 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne društva, te informacije ne 
smiju biti uključene u konačno izvješće 
stručnjaka koje će biti javno dostupno.

potrebni da bi se utvrdilo predstavlja li 
predložena podjela umjetnu konstrukciju 
koja se neće moći odobriti, trebalo bi 
zatražiti od nadležnog tijela da procjeni 
plan podjele. U tom kontekstu izvješće 
nadležnom tijelu u državi članici društva 
koje se dijeli trebalo bi sadržavati sve 
relevantne informacije kako bi ono moglo 
donijeti utemeljenu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi podjeli. U tu bi svrhu 
nadležno tijelo trebalo moći dobiti sve 
relevantne informacije i dokumente društva 
te provesti sva neophodna ispitivanja kako 
bi prikupilo sve potrebne dokaze. 
Nadležno tijelo bi se informacijama koje je 
društvo prikupilo radi pripreme 
financijskih izvješća, osobito o neto 
prometu i dobiti ili gubitku, broju radnika i 
sadržaju bilance, trebalo koristiti u skladu s 
pravom Unije i zakonodavstvom država 
članica. Međutim, da bi se zaštitile 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne društva, te informacije ne 
smiju biti javno dostupne, ali moraju ipak 
biti na raspolaganju, u skladu sa 
zahtjevima u pogledu povjerljivosti, 
nadležnom tijelu i, ako je predviđeno 
nacionalnim pravom, predstavnicima 
radnika.

Amandman 34

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(50) Kako bi se zajamčila odgovarajuća 
zaštita vjerovnika u slučajevima u kojima 
oni nisu zadovoljni zaštitom koju društvo 
nudi u nacrtu uvjeta za prekograničnu 
podjelu, vjerovnici koji su ugroženi 
prekograničnom podjelom mogu podnijeti 
zahtjev nadležnom pravosudnom ili 
upravnom tijelu države članice društva 
koje se dijeli radi dobivanja zaštitnih 
mehanizama koje smatraju primjerenima. 
Kako bi se olakšala procjena ugroženosti, 

(50) Kako bi se zajamčila odgovarajuća 
zaštita vjerovnika u slučajevima u kojima 
oni nisu zadovoljni zaštitom koju društvo 
nudi u nacrtu uvjeta za prekograničnu 
podjelu, vjerovnici koji su ugroženi 
prekograničnom podjelom mogu podnijeti 
zahtjev nadležnom pravosudnom ili 
upravnom tijelu države članice društva 
koje se dijeli radi dobivanja zaštitnih 
mehanizama koje smatraju primjerenima. 
Kako bi se olakšala procjena ugroženosti, 
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trebalo bi utvrditi određene pretpostavke 
prema kojima se vjerovnike ne bi smatralo 
ugroženima prekograničnom podjelom ako 
je rizik od gubitka za vjerovnika malen. Tu 
bi pretpostavku trebalo postaviti ako se u 
izvješću neovisnog stručnjaka zaključi da 
ne postoji razumna vjerojatnost da će 
vjerovnici biti ugroženi ili ako se 
vjerovnicima ponudi pravo na isplatu od 
društva nastalog podjelom ili jamstvo treće 
strane jednake vrijednosti kao što je 
izvorno potraživanje vjerovnika, a koje se 
može zatražiti u istoj nadležnosti. Zaštita 
vjerovnika koja se pruža ovom Direktivom 
ne bi trebala dovoditi u pitanje nacionalne 
zakone države članice društva koje se dijeli 
u pogledu plaćanja javnim tijelima, 
uključujući oporezivanje ili doprinose 
socijalnog osiguranja.

trebalo bi utvrditi određene pretpostavke 
prema kojima se vjerovnike ne bi smatralo 
ugroženima prekograničnom podjelom ako 
je rizik od gubitka za vjerovnika malen. Tu 
bi pretpostavku trebalo postaviti ako se 
vjerovnicima ponudi pravo na isplatu od 
društva nastalog podjelom ili jamstvo treće 
strane jednake vrijednosti kao što je 
izvorno potraživanje vjerovnika, a koje se 
može zatražiti u istoj nadležnosti. Zaštita 
vjerovnika koja se pruža ovom Direktivom 
ne bi trebala dovoditi u pitanje nacionalne 
zakone države članice društva koje se dijeli 
u pogledu plaćanja javnim tijelima, 
uključujući oporezivanje ili doprinose 
socijalnog osiguranja.

Amandman 35

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(52) Trebalo bi nadzirati izdavanje 
potvrde koja prethodi podjeli u državi 
članici društva koje se dijeli kako bi se 
osigurala zakonitost prekogranične podjele. 
Nadležno tijelo trebalo bi odlučiti o 
izdavanju potvrde koja prethodi podjeli u 
roku od mjesec dana od podnošenja 
zahtjeva društva, osim ako postoje ozbiljne 
sumnje u pogledu postojanja umjetne 
konstrukcije radi ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
članova. U tom bi slučaju nadležno tijelo 
trebalo provesti detaljnu procjenu. 
Međutim, detaljnu procjenu ne bi trebalo 
provoditi sustavno, nego pojedinačno ako 
postoje ozbiljne sumnje u pogledu 
postojanja umjetnih konstrukcija. Nadležna 
bi tijela pri provjeri trebala uzeti u obzir 
barem broj čimbenika utvrđen ovom 

(52) Trebalo bi nadzirati izdavanje 
potvrde koja prethodi podjeli u državi 
članici društva koje se dijeli kako bi se 
osigurala zakonitost prekogranične podjele. 
Nadležno tijelo trebalo bi odlučiti o 
izdavanju potvrde koja prethodi podjeli u 
roku od dva mjeseca od podnošenja 
zahtjeva društva, osim ako postoje sumnje 
u pogledu postojanja umjetne konstrukcije. 
U tom bi slučaju nadležno tijelo trebalo 
provesti detaljnu procjenu. Međutim, 
detaljnu procjenu ne bi trebalo provoditi 
sustavno, nego pojedinačno ako postoje 
sumnje u pogledu postojanja umjetnih 
konstrukcija. Nadležna bi tijela pri provjeri 
trebala uzeti u obzir barem broj čimbenika 
utvrđen ovom Direktivom, no ti bi se 
elementi trebali razmatrati samo kao 
indikativni čimbenici u ukupnoj ocjeni i ne 
bi se trebali razmatrati samostalno. Kako se 
društva ne bi opteretilo predugačkim 
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Direktivom, no ti bi se elementi trebali 
razmatrati samo kao indikativni čimbenici 
u ukupnoj ocjeni i ne bi se trebali 
razmatrati samostalno. Kako se društva ne 
bi opteretilo predugačkim postupkom, 
detaljnu bi procjenu u svakom slučaju 
trebalo završiti u roku od dva mjeseca od 
obavješćivanja društva o provođenju 
detaljne procjene.

postupkom, detaljnu bi procjenu u svakom 
slučaju trebalo završiti u roku od tri 
mjeseca od obavješćivanja društva o 
provođenju detaljne procjene. Nakon što 
polazišna država članica dovrši procjenu, 
ona se šalje nadležnom tijelu odredišne 
države članice.

Amandman 36

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(58) Odredbe ove Direktive ne utječu ni 
na pravne ni na administrativne odredbe, 
uključujući provedbu poreznih pravila u 
prekograničnim preoblikovanjima, 
spajanjima i podjelama, nacionalnog 
zakonodavstva u vezi s porezima država 
članica, niti na njihove teritorijalne ni 
upravne jedinice.

(58) Odredbe ove Direktive ne utječu ni 
na pravne ni na administrativne odredbe, 
uključujući provedbu poreznih pravila u 
prekograničnim preoblikovanjima, 
spajanjima i podjelama, nacionalnog 
zakonodavstva u vezi s porezima država 
članica, niti na njihove teritorijalne ni 
upravne jedinice. Polazišna država članica 
primjerice ima pravo na uvođenje poreza 
na skrivene rezerve odlazećih društava 
koja još nisu podlijegala oporezivanju u 
polazišnoj državi članici, u skladu sa 
sudskom praksom Suda Europske unije.

Amandman 37

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 63.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(63) Komisija bi trebala provesti 
evaluaciju ove Direktive. Na temelju 
stavka 22. Međuinstitucijskog sporazuma 
Europskog parlamenta, Vijeća Europske 
unije i Europske komisije o boljoj izradi 
zakonodavstva od 13. travnja 2016.52 ta bi 
se evaluacija trebala temeljiti na pet 
kriterija koji se odnose na učinkovitost, 
djelotvornost, važnost, usklađenost i 

(63) Komisija bi trebala provesti 
evaluaciju ove Direktive. Pri toj bi 
evaluaciji posebnu pozornost trebalo 
posvetiti utjecaju ove Direktive na 
otkrivanje i sprečavanje slučajeva 
prekograničnih preoblikovanja, spajanja 
ili podjela koji predstavljaju umjetne 
konstrukcije. Komisija bi se trebala 
savjetovati s europskim socijalnim 
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dodanu vrijednost te bi trebala pružiti 
osnovu za procjenu učinka mogućih 
daljnjih mjera.

partnerima. Na temelju stavka 22. 
Međuinstitucijskog sporazuma Europskog 
parlamenta, Vijeća Europske unije i 
Europske komisije o boljoj izradi 
zakonodavstva od 13. travnja 2016.52 ta bi 
se evaluacija trebala temeljiti na pet 
kriterija koji se odnose na učinkovitost, 
djelotvornost, važnost, usklađenost i 
dodanu vrijednost te bi trebala pružiti 
osnovu za procjenu učinka mogućih 
daljnjih mjera.

__________________ __________________
52 SL L 123, 12.5. 2016., str. 1. 52 SL L 123, 12.5. 2016., str. 1.

Amandman 38

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-1) U POGLAVLJU I. umeće se 
sljedeći članak 1.a:
„Članak 1.a 
Interes društva
Upravno ili upravljačko tijelo društva 
odgovorno je za upravljanje društvom u 
najboljem interesu društva i općenito, što 
znači da u obzir uzima potrebe dionika 
poput dioničara, radnika i okoliša na 
uravnotežen način, s ciljem stvaranja 
održive vrijednosti.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L1132&from=frn)

Amandman 39

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.b – stavak 1. – točka 6.a (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6a) „umjetna konstrukcija” znači 
konstrukcija uspostavljena prvenstveno u 
cilju izbjegavanja obveza koje proizlaze iz 
zakonskih i ugovornih prava radnika, 
vjerovnika ili manjinskih dioničara, 
izbjegavanja plaćanja doprinosa za 
socijalno osiguranje ili prijenosa dobiti u 
svrhu smanjenja poreznih obveza društva, 
a koja istodobno ne obavlja znatnu ili 
stvarnu gospodarsku aktivnost u 
odredišnoj državi članici.

Amandman 40

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.c – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(aa) ako je sud ili nadležno tijelo 
utvrdilo da je pravno dokazana povreda 
prava radnika;

Amandman 41

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.c – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) ako je društvo predmet postupka 
preventivnog restrukturiranja zbog 
vjerojatnosti stečaja;

Briše se.

Obrazloženje

Općenito isključivanje preoblikovanja ili podjele društava koja su predmet postupka 
restrukturiranja pretjerano je jer preoblikovanje ili podjela kao takvi mogu poslužiti za 
restrukturiranje/izbjegavanje stečaja.
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Amandman 42

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.c – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) društvo je u posljednje tri godine 
osuđeno zbog socijalne ili porezne 
prijevare, utaje poreza ili pranja novca ili 
nekog drugog kaznenog djela iz područja 
financijskog kriminala;

Amandman 43

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.c – stavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(cb) ako bilo koji od direktora 
trgovačkog društva podliježe stegovnom 
postupku povezanom s profesionalnom 
aktivnošću u trgovačkom društvu, osobito 
zbog poreznih prekršaja ili poreznih 
kaznenih djela, ili kaznenim sankcijama u 
vezi s njima, ili mu je zabranjeno 
obavljanje dužnosti direktora u bilo kojoj 
državi članici u kojoj društvo djeluje;

Amandman 44

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.c – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ea) predstavnici radnika društva nisu 
pristali na preoblikovanje na temelju 
izvješća upravljačkog tijela prema članku 
86.f ove Direktive;
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Amandman 45

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.c – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2.a U pogledu društva koje je predmet 
postupka preventivnog restrukturiranja 
koji je pokrenut zbog vjerojatnosti stečaja 
nadležna tijela država članica ispituju bi li 
njegovo preoblikovanje moglo služiti u 
svrhu restrukturiranja i izbjegavanja 
stečaja. Nakon provedenog ispitivanja, 
nadležna tijela država članica samostalno 
donose odluku o tome ima li dotično 
društvo pravo provesti prekogranično 
preoblikovanje ili ne.

Obrazloženje

Općenito isključivanje preoblikovanja ili podjele društava koja su predmet postupka 
restrukturiranja pretjerano je jer preoblikovanje ili podjela kao takvi mogu poslužiti za 
restrukturiranje/izbjegavanje stečaja.

Amandman 46

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.c – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice ne 
odobrava prekogranično preoblikovanje 
ako je nakon ispitivanja predmetnog 
slučaja te uzimajući u obzir sve relevantne 
činjenice i okolnosti utvrdilo da 
preoblikovanje predstavlja umjetnu 
konstrukciju u svrhu ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 

3. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice ne 
odobrava prekogranično preoblikovanje 
ako je nakon ispitivanja predmetnog 
slučaja te uzimajući u obzir sve relevantne 
činjenice i okolnosti utvrdilo da 
preoblikovanje predstavlja umjetnu 
konstrukciju. Društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje dokazuje 
na osnovi dokazivih objektivnih 
čimbenika ima li stvarni poslovni nastan 
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manjinskih članova. te obavlja li znatnu i stvarnu gospodarsku 
djelatnost u odredišnoj državi članici.
Pretpostavlja se da društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje ima stvarni 
poslovni nastan i obavlja stvarnu 
gospodarsku djelatnost u odredišnoj 
državi članici ako u odredišnu državu 
članicu prenese središnju upravu ili 
glavno mjesto poslovanja i njegovo 
poslovanje tamo stvara vrijednost te ako 
su materijalno opremljena u smislu 
osoblja, opreme, imovine i prostora. 

Amandman 47

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.c – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.a Polazišne države članice mogu 
oporezivati neostvarene kapitalne dobitke 
u vrijeme prekograničnog preoblikovanja 
društva. Društvo tada može izabrati 
između neposrednog plaćanja iznosa 
poreza i odgođenog plaćanja iznosa 
poreza, zajedno s kamatom, u skladu s 
važećim nacionalnim zakonodavstvom. 
Ako se društvo odluči za potonji oblik 
plaćanja, polazišna država članica može 
zahtijevati dostavu bankovne garancije.

Amandman 48

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ba) ukupni promet i ukupni oporezivi 
promet;
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Amandman 49

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) informacije o prijenosu središnje 
uprave ili glavnog mjesta poslovanja;

Amandman 50

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ja) ime krajnjeg poduzeća i, kad je to 
primjenjivo, popis svih njegovih poduzeća 
kćeri, kratak opis prirode njihovih 
aktivnosti i njihovu geografsku lokaciju;

Amandman 51

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka jb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(jb) broj zaposlenih na puno radno 
vrijeme;

Amandman 52

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka jc (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(jc) dugotrajnu imovinu osim novca ili 
novčanih ekvivalenata;

Amandman 53

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka jd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(jd) iznos obračunanog poreza na dobit 
(tekuća godina), što je tekući porezni 
rashod koji poduzeća i podružnice, koji su 
rezidenti u svrhe oporezivanja u 
određenoj poreznoj jurisdikciji, priznaju u 
oporezivoj dobiti ili gubitku financijske 
godine;

Amandman 54

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.d – stavak 1. – točka je (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(je) iznos plaćenog poreza na dobit, što je 
iznos poreza na dobit koji su tijekom 
određene financijske godine platila 
poduzeća i podružnice, koji su rezidenti u 
svrhe oporezivanja u određenoj poreznoj 
jurisdikciji;

Amandman 55

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.d – stavak 2.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2.a Članovi, radnici ili vjerovnici 
imaju mogućnost komentirati te nacrte 
uvjeta. Ti se komentari uvrštavaju u 
konačno izvješće. 

Amandman 56

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.e – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima i radnicima

Obrazloženje

Radi smanjenja opterećenja bilo bi smislenije sažeti izvješća upravljačkog ili upravnog tijela 
u jedno izvješće, čime bi oba izvješća u svakom slučaju bila dostupna i članovima društva i 
radnicima.

Amandman 57

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.e – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje sastavlja izvješće u kojem 
se objašnjavaju i opravdavaju pravni i 
gospodarski aspekti prekograničnog 
preoblikovanja.

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje sastavlja izvješće u kojem 
se objašnjavaju i opravdavaju pravni i 
gospodarski aspekti prekograničnog 
preoblikovanja te pojašnjavaju učinci na 
radnike.

Amandman 58

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
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Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.e – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) posljedice prekograničnog 
oblikovanja na buduće poslovanje društva i 
na strateški plan uprave;

(a) obrazloženje operacije i posljedice 
prekograničnog oblikovanja na buduće 
poslovanje društva i na strateški plan 
uprave;

Amandman 59

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 1. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja na zaštitu radnih odnosa;

Amandman 60

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.e – stavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(cb) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja, među ostalim u okviru radnih 
odnosa i kolektivnih ugovora, te lokaciji 
mjesta poslovanja društva;

Amandman 61

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.e – stavak 2. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(cc) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
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točkama (a), (ca) i (cb) na društva kćeri ili 
podružnice dotičnog društva;

Amandman 62

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.e – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2.a Uz izvješće iz stavka 1. ovog članka 
prilaže se izjava upravljačkog ili upravnog 
tijela trgovačkog društva o mjestima 
poslovanja nakon prekograničnog 
preoblikovanja, uključujući informacije o 
djelomičnom ili potpunom prijenosu 
poslovanja u polazišnu državu članicu i, u 
odgovarajućim okolnostima, podatak da 
će se daljnje poslovanje obavljati samo u 
polazišnoj državi članici.

Obrazloženje

Dodatna izjava olakšat će ispravnu procjenu nadležnih tijela kako bi se spriječile umjetne 
konstrukcije stvorene radi ostvarivanja neprimjerenih poreznih olakšica ili ugrožavanja 
prava radnika, vjerovnika ili manjinskih dioničara. Ta je izjava u skladu s ostvarivanjem 
oporezivanja kapitalnih dobitaka i podupire to ostvarivanje u slučajevima prijenosa imovine, 
porezne rezidentnosti i stalne poslovne jedinice, prema Direktivi Vijeća (EU) 2016/1164 od 
12. srpnja 2016.

Amandman 63

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.e – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u 
elektroničkom obliku, članovima društva 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz 
članka 86.i. Nadalje, izvješće mora biti na 

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
dostupno je, barem u elektroničkom 
obliku, članovima, sindikatima i 
predstavnicima radnika društva ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samim 
radnicima najkasnije dva mjeseca prije 
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sličan način dostupno predstavnicima 
radnika društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samim 
radnicima.

datuma održavanja glavne skupštine iz 
članka 86.i.

Obrazloženje

Predloženi rok odstupa od odgovarajuće odredbe o prekograničnim spajanjima. Trebalo bi 
uskladiti rokove za sve mjere restrukturiranja.

Amandman 64

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.e – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3.a Ako upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje pravodobno primi 
mišljenje predstavnika radnika ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika, kako je predviđeno nacionalnim 
pravom, članovi se obavješćuju o tome, a 
mišljenje se prilaže tom izvješću.

Amandman 65

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.e – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Međutim, izvješće nije nužno ako 
su svi članovi društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje pristali na 
odricanje od tog zahtjeva.

Briše se.

Amandman 66

Prijedlog direktive
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Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.e – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.a Međutim, ako društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i njegova 
društva kćeri, ako postoje, nemaju 
radnike osim onih koji čine dio 
upravljačkog ili upravnog tijela, izvješće 
se može ograničiti na čimbenike navedene 
u stavku 2. točkama (a), (b) i (c).

Amandman 67

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.e – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.b Ovim se člankom ne dovode u 
pitanje važeći postupci obavješćivanja i 
savjetovanja te prava na takvo 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđeni na 
nacionalnoj razini nakon prenošenja 
direktiva 2002/14/EZ ili 2009/38/EZ.

Amandman 68

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.f

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.f Briše se.
1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje sastavlja izvješće u kojem 
se objašnjavaju posljedice prekograničnog 
preoblikovanja za radnike. 
2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
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navodi sljedeće:
(a) posljedice prekograničnog 
oblikovanja na buduće poslovanje društva 
i na strateški plan uprave;
(b) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja na zaštitu radnih odnosa;
(c) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja i lokaciji mjesta poslovanja 
društva;
(d) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (b) i (c) na društva kćeri 
dotičnog društva.
3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u 
elektroničkom obliku, predstavnicima 
radnika društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samim 
radnicima društva najkasnije dva mjeseca 
prije datuma održavanja glavne skupštine 
iz članka 86.i. Nadalje, izvješće mora biti 
na sličan način dostupno članovima 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje.
4. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje pravodobno primi 
mišljenje predstavnika radnika ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika, kako je predviđeno nacionalnim 
pravom, radnici se obavješćuju o tome, a 
mišljenje se prilaže tom izvješću.
5. Međutim, ako društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i njegova 
društva kćeri, ako postoje, nemaju 
radnike osim onih koji čine dio 
upravljačkog ili upravnog tijela, izvješće 
iz stavka 1. nije potrebno.
6. Stavcima od 1. do 6. ne dovode se 
u pitanje primjenjiva prava na 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđena na 
nacionalnoj razini nakon prenošenja 
direktiva 2002/14/EZ ili 2009/38/EZ.
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Obrazloženje

Briše se jer je članak 86.f uvršten u članak 86.e.

Amandman 69

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.g – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ispitivanje neovisnog stručnjaka Ispitivanje koje provodi nadležno tijelo

Amandman 70

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.g – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da društvo koje 
provodi prekogranično preoblikovanje 
najmanje dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 86.i 
podnosi zahtjev nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1. radi imenovanja stručnjaka za 
ispitivanje i ocjenjivanje nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje i izvješća iz 
članaka 86.e i 86.f, u skladu s odredbom 
utvrđenom u stavku 6. ovog članka.

Države članice osiguravaju da društvo koje 
provodi prekogranično preoblikovanje 
najmanje dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 86.i 
podnosi zahtjev nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1. kako bi to tijelo ocijenilo nacrt 
uvjeta za prekogranično preoblikovanje i 
izvješća iz članka 86.e, u skladu s 
odredbom utvrđenom u stavku 6. ovog 
članka.

Amandman 71

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.g – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Zahtjevu za imenovanje stručnjaka Uz zahtjev nadležnom tijelu potrebno je 
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potrebno je priložiti sljedeće: priložiti sljedeće:

Amandman 72

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.g – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) izvješća iz članaka 86.e i 86.f. (b) izvješće iz članka 86.e

Amandman 73

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.g – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Nadležno tijelo imenuje neovisnog 
stručnjaka u roku od pet radnih dana od 
zahtjeva navedenog u stavku 1. i primitka 
nacrta uvjeta i izvješća. Stručnjak je 
neovisan u odnosu na društvo koje 
provodi prekogranično preoblikovanje i 
može biti fizička ili pravna osoba, ovisno o 
pravu polazišne države članice. Pri 
ocjenjivanju neovisnosti stručnjaka 
države članice uzimaju u obzir okvir 
utvrđen člancima 22. i 22.b 
Direktive 2006/43/EZ.

2. Nadležno tijelo počinje raditi na 
zahtjevu navedenom u stavku 1. u roku od 
pet radnih dana od primitka nacrta uvjeta 
i izvješća.

Amandman 74

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.g – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Stručnjak sastavlja pisano izvješće 
u kojem je navedeno najmanje sljedeće:

3. Nakon savjetovanja s trećim 
stranama koje imaju opravdan interes za 
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preoblikovanje društva, nadležno tijelo 
sastavlja pisano izvješće u kojem je 
navedeno najmanje sljedeće:

Amandman 75

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.g – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) detaljna ocjena točnosti izvješća i 
informacija koje je dostavilo društvo koje 
provodi prekogranično preoblikovanje;

(a) detaljna ocjena formalne i 
materijalne točnosti izvješća i informacija 
koje je dostavilo društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje;

Amandman 76

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.g – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) opis svih činjeničnih elemenata 
potrebnih kako bi nadležno tijelo 
određeno u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1. detaljno procijenilo predstavlja 
li prekogranično preoblikovanje umjetnu 
konstrukciju u skladu s člankom 86.n, 
uključujući barem sljedeće: značajke 
uspostavljanja u odredišnoj državi članici, 
uključujući namjeru, sektor, ulaganje, neto 
promet i dobit ili gubitak, broj radnika, 
sastav bilance, poreznu rezidentnost, 
imovinu i njezinu lokaciju, uobičajeno 
mjesto rada radnika i posebnih skupina 
radnika, mjesto na kojem dospijevaju 
socijalni doprinosi i komercijalne rizike 
koje preuzima preoblikovano društvo u 
odredišnoj državi članici i polazišnoj 
državi članici.

(b) opis svih činjeničnih elemenata 
određenih u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1. radi detaljne procjene 
predstavlja li prekogranično preoblikovanje 
umjetnu konstrukciju u skladu s 
člankom 86.n, uključujući barem sljedeće: 
značajke uspostavljanja u odredišnoj državi 
članici, uključujući namjeru, sektor, 
ulaganje, neto promet i dobit ili gubitak, 
broj radnika, sastav bilance, poreznu 
rezidentnost, imovinu i njezinu lokaciju, 
uobičajeno mjesto rada radnika i posebnih 
skupina radnika, mjesto na kojem 
dospijevaju socijalni doprinosi, utjecaj na 
strukovno mirovinsko osiguranje radnika 
i komercijalne rizike koje preuzima 
preoblikovano društvo u odredišnoj državi 
članici i polazišnoj državi članici.
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Amandman 77

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.g – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Države članice osiguravaju da 
neovisni stručnjak ima pravo od društva 
koje provodi prekogranično preoblikovanje 
ishoditi sve relevantne informacije i 
dokumente i provesti sve potrebne istrage 
kako bi provjerio sve elemente nacrta 
uvjeta ili izvješća uprave. Stručnjak isto 
tako ima pravo primati primjedbe i 
mišljenja predstavnika radnika društva ili, 
ako takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika te vjerovnika i članova društva.

4. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo od društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje ishodi sve 
relevantne informacije i dokumente i 
provede sve potrebne istrage kako bi 
provjerio sve elemente nacrta uvjeta ili 
izvješća uprave. Nadalje, to nadležno tijelo 
po potrebi može postavljati pitanja 
nadležnom tijelu odredišne države članice 
te ima pravo primati primjedbe i mišljenja 
sindikata, predstavnika radnika društva ili, 
ako takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika te vjerovnika i članova društva. 
Ona se prilažu izvješću kao prilog.

Amandman 78

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.g – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Države članice osiguravaju da se 
informacije koje dostavlja neovisni 
stručnjak mogu upotrebljavati samo u 
svrhu izrade njegova izvješća i da 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne, neće biti otkrivene. Ako je 
to prikladno, stručnjak može dostaviti 
zaseban dokument koji sadržava takve 
povjerljive informacije nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1.; taj zaseban dokument 
dostupan je samo društvu koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i ne smije 
se otkrivati drugim osobama.

5. Države članice osiguravaju da se 
informacije i mišljenja koji su dostavljeni 
nadležnom tijelu mogu upotrebljavati 
samo u svrhu izrade njegova izvješća i da 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne, neće biti otkrivene.
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Amandman 79

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.h – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) prema potrebi izvješće neovisnog 
stručnjaka iz članka 86.g;

(b) izvješće nadležnog tijela polazišne 
države članice iz članka 86.g;

Amandman 80

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.h – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) obavijest kojom se članovi, 
vjerovnici i radnici društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje obavješćuju 
o tome da prije datuma održavanja glavne 
skupštine mogu podnijeti primjedbe o 
dokumentima iz točaka (a) i (b) 
prvog podstavka društvu i nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1.

(c) obavijest kojom se članovi, 
vjerovnici, sindikati i radnici društva koje 
provodi prekogranično preoblikovanje 
obavješćuju o tome da prije datuma 
održavanja glavne skupštine mogu 
podnijeti primjedbe o dokumentima iz 
točaka (a) i (b) prvog podstavka društvu i 
nadležnom tijelu određenom u skladu s 
člankom 86.m stavkom 1.

Amandman 81

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.h – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) informacije o krajnjim stvarnim 
vlasnicima prije i nakon prekograničnog 
preoblikovanja.

Amandman 82
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.h – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da se zahtjevi 
iz stavaka 1. i 3. mogu u potpunosti 
ispuniti internetom, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom u polazišnoj državi 
članici.

Države članice osiguravaju da se zahtjevi 
iz stavaka 1. i 3. mogu u potpunosti 
ispuniti internetom, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom, drugom osobom ili 
drugim tijelom koji su odgovorni za 
obradu zahtjeva u polazišnoj državi 
članici.

Obrazloženje

S pomoću te izmjene trebala bi se postići usklađenost s Prijedlogom direktive (COM(2018) 
239 final) koja se odnosi na upotrebu digitalnih alata i postupaka u pravu društava.

Amandman 83

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.h – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru, države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom.

Međutim, u opravdanim i iznimnim 
slučajevima u kojima postoje 
prevladavajući razlozi od javnog interesa, 
države članice mogu tražiti osobno 
pojavljivanje pred bilo kojim nadležnim 
tijelom ili osobom ili uredom koji su 
povezani s objavljivanjem na internetu ili 
koji objavljuju ili pomažu u objavljivanju 
na internetu. 

Obrazloženje

Termin „sumnja na prijevaru” nema jednako značenje u svim državama članicama. Stoga je 
upitno jesu li predloženom formulacijom obuhvaćene sve razmatrane situacije.

Amandman 84

Prijedlog direktive
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Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.h – stavak 4. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za objavljivanje na internetu dokumenata 
i podataka iz stavaka 1. i 3. Primjenjuje se 
članak 13.f stavci 3. i 4.

Obrazloženje

Termin „sumnja na prijevaru” nema jednako značenje u svim državama članicama. Stoga je 
upitno jesu li predloženom formulacijom obuhvaćene sve razmatrane situacije.

Amandman 85

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.h – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6.a Države članice osiguravaju da se 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne, ne objavljuju, osim 
predstavnicima radnika ako je to 
predviđeno nacionalnim pravom.

Amandman 86

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.i – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Odobrenje glavne skupštine Odobrenje glavne skupštine i opće 
skupštine radnika

Amandman 87

Prijedlog direktive
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Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.i – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 86.e, 86.f i 86.g, ako je 
primjenjivo, glavna skupština društva koje 
provodi preoblikovanje donosi rezoluciju 
kojom odlučuje o odobrenju nacrta uvjeta 
za prekogranično preoblikovanje. Društvo 
obavješćuje nadležno tijelo određeno u 
skladu s člankom 86.m stavkom 1. o odluci 
glavne skupštine.

1. Nakon što prime na znanje izvješća 
iz članaka 86.e i 86.g, ako je primjenjivo, 
glavna skupština i opća skupština radnika 
društva koje provodi preoblikovanje 
donose rezoluciju kojom odlučuju o 
odobrenju nacrta uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje. Društvo obavješćuje 
nadležno tijelo određeno u skladu s 
člankom 86.m stavkom 1. o odluci glavne 
skupštine i opće skupštine radnika.

Amandman 88

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.i – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Glavna skupština društva koje 
provodi preoblikovanje može zadržati 
pravo da provedbu prekograničnog 
preoblikovanja uvjetuje svojom brzom 
potvrdom aranžmana iz članka 86.l.

2. Glavna skupština i opća skupština 
radnika društva koje provodi 
preoblikovanje mogu zadržati pravo da 
provedbu prekograničnog preoblikovanja 
uvjetuju svojom brzom potvrdom 
aranžmana iz članka 86.l.

Amandman 89

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.i – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da 
sljedeći članovi društva koje provodi 
preoblikovanje imaju pravo raspolagati 
svojim dionicama pod uvjetima utvrđenima 
u stavcima od 2. do 6.:

1. Države članice osiguravaju da 
članovi društva koji se protive 
prekograničnom preoblikovanju imaju 
pravo raspolagati svojim dionicama pod 
uvjetima utvrđenima u stavcima od 2. do 
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6.:

Obrazloženje

Primjerenije je ograničiti to pravo na članove društva koji su se izričito usprotivili odluci o 
preoblikovanju, kako je već predviđeno člankom 86.e stavkom 2. točkom (c).

Amandman 90

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.j – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Države članice osiguravaju da svi 
članovi koji su prihvatili ponudu novčane 
odštete iz stavka 3., ali koji smatraju da 
iznos odštete nije primjereno utvrđen, 
imaju pravo zatražiti ponovni izračun 
ponuđene novčane odštete pred 
nacionalnom sudom u roku od 
mjesec dana od prihvata ponude.

5. Države članice osiguravaju da svi 
članovi koji nisu prihvatili ponudu 
novčane odštete iz stavka 3. i koji smatraju 
da iznos odštete nije primjereno utvrđen, 
imaju pravo zatražiti ponovni izračun 
ponuđene novčane odštete pred 
nacionalnom sudom u roku od jednog 
mjeseca od isteka roka za prihvat ponude.

Obrazloženje

Bilo bi bolje predvidjeti jedinstveni rok za sve članove. Osim toga, nije jasno zašto bi član 
koji je prihvatio ponudu u vezi s novčanom naknadom mogao tražiti sudsko preispitivanje 
iako nakon prihvaćanja ponude istupa iz društva.

Amandman 91

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.k – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da 
upravljačko ili upravno tijelo društva koje 
provodi prekogranično preoblikovanje daje 
izjavu koja točno ukazuje na financijsko 
stanje društva u okviru nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje iz 
članka 86.d. U izjavi mora biti navedeno, 

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje daje izjavu koja točno 
ukazuje na financijsko stanje društva u 
okviru nacrta uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje iz članka 86.d. U izjavi 
mora biti navedeno, na temelju podataka 
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na temelju podataka dostupnih 
upravljačkom ili upravnom tijelu društva 
na datum davanja izjave te nakon što je 
provelo primjerene upite, da nije svjesno 
razloga zbog kojeg društvo ne bi bilo u 
stanju podmirivati dospjele obveze nakon 
što preoblikovanje počne proizvoditi 
učinke. Rok za davanje izjave jest 
najkasnije mjesec dana prije objave nacrta 
uvjeta za prekogranično preoblikovanje u 
skladu s člankom 86.h.

dostupnih upravljačkom ili upravnom tijelu 
društva na datum davanja izjave te nakon 
što je provelo primjerene upite, da nije 
svjesno razloga zbog kojeg društvo ne bi 
bilo u stanju podmirivati dospjele obveze 
nakon što preoblikovanje počne proizvoditi 
učinke. Rok za davanje izjave jest 
najkasnije mjesec dana prije objave nacrta 
uvjeta za prekogranično preoblikovanje u 
skladu s člankom 86.h.

Amandman 92

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.k – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da se 
vjerovnici koji nisu zadovoljni zaštitom 
svojih interesa predviđenom nacrtom 
uvjeta za prekogranično preoblikovanje, 
kako je predviđeno člankom 86.d 
točkom (f), mogu obratiti prikladnom 
upravnom ili sudskom tijelu u svrhu 
dobivanja primjerene zaštite u roku od 
mjesec dana od objave iz članka 86.h.

2. Države članice osiguravaju da se 
vjerovnici mogu obratiti prikladnom 
upravnom ili sudskom tijelu u svrhu 
dobivanja primjerene zaštite u roku od 
mjesec dana od objave iz članka 86.h ako 
smatraju da su ugroženi unatoč 
predviđenoj zaštiti njihovih interesa u 
skladu s člankom 86.d točkom (f).

Obrazloženje

Izraz „ne biti zadovoljan” ostavlja vjerovnicima prostor za subjektivnu procjenu. Ovdje bi 
više smisla imao termin „ugroženi”.

Amandman 93

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.k – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) ako društvo zajedno s nacrtom 
uvjeta za preoblikovanje objavi izvješće 

(a) ako društvo zajedno s nacrtom 
uvjeta za preoblikovanje objavi izvješće 
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stručnjaka, koji je zaključio da nije 
vjerojatno da će prava vjerovnika biti 
neopravdano ugrožena. Neovisnog 
stručnjaka treba imenovati ili odobriti 
nadležno tijelo, a mora ispunjavati 
zahtjeve utvrđene u članku 86.g stavku 2.;

stručnjaka, koji je zaključio da nije 
vjerojatno da će prava vjerovnika biti 
neopravdano ugrožena. Neovisnog 
stručnjaka treba imenovati ili odobriti 
nadležno tijelo, a stručnjak je neovisan u 
odnosu na društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje, ne smije 
postojati sukob interesa i on može biti 
fizička ili pravna osoba, ovisno o pravu 
polazišne države članice;

Amandman 94

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.l – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) daju posebnom pregovaračkom 
tijelu pravo da većinom od dvije trećine 
glasova članova koji predstavljaju 
najmanje dvije trećine radnika, odluči ne 
započeti s pregovorima ili okončati već 
započete pregovore i da se pozove na 
pravila o sudjelovanju koja su na snazi u 
odredišnoj državi članici;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Obrazloženje

U hrvatskoj verziji je točan izraz „odredišna država članica”.

Amandman 95

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.m – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice određuju tijelo 
ovlašteno za ispitivanje zakonitosti 
prekograničnog preoblikovanja s obzirom 
na dio postupka uređen pravom polazišne 
države članice i za izdavanje potvrde koja 

1. Države članice određuju sud, 
javnog bilježnika ili drugo tijelo ovlašteno 
za ispitivanje zakonitosti prekograničnog 
preoblikovanja s obzirom na dio postupka 
uređen pravom polazišne države članice i 
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prethodi preoblikovanju, a kojom se 
potvrđuju usklađenost sa svim relevantnim 
uvjetima i pravilno zaključenje svih 
postupaka i formalnosti u polazišnoj državi 
članici.

za izdavanje potvrde koja prethodi 
preoblikovanju, a kojom se potvrđuju 
usklađenost sa svim relevantnim uvjetima i 
pravilno zaključenje svih postupaka i 
formalnosti u polazišnoj državi članici.

Obrazloženje

Usklađenost s Direktivom (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih spajanja, posebno 
članak 127. stavak 1.

Amandman 96

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.m – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) prema potrebi, izvješća iz 
članaka 86.e, 86.f i 86.g;

(b) izvješća iz članaka 86.e i 86.g;

Amandman 97

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.m – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Nacrt uvjeta i izvješća podneseni u skladu s 
člankom 86.g ne moraju se ponovno 
podnositi nadležnom tijelu.

Nacrt uvjeta i izvješća podneseni u skladu s 
člankom 86.h ne moraju se ponovno 
podnositi nadležnom tijelu.

Obrazloženje

Više ima smisla upućivanje na članak 86.h.

Amandman 98

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.m – stavak 3. – podstavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da se zahtjev iz 
stavka 2., uključujući sve informacije i 
dokumente, može u potpunosti podnijeti 
putem interneta, bez potrebe za osobnim 
pojavljivanjem pred bilo kojim nadležnim 
tijelom iz stavka 1.

Države članice osiguravaju da se zahtjev iz 
stavka 2., uključujući sve informacije i 
dokumente, može u potpunosti podnijeti 
putem interneta, bez potrebe za osobnim 
pojavljivanjem pred bilo kojim nadležnim 
tijelom, drugom osobom ili drugim tijelom 
koji su odgovorni za obradu zahtjeva.

Obrazloženje

S pomoću te izmjene trebala bi se postići usklađenost s Prijedlogom direktive (COM(2018) 
239 final) koja se odnosi na upotrebu digitalnih alata i postupaka u pravu društava.

Amandman 99

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.m – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom kojem je potrebno 
podnijeti relevantne informacije i 
dokumente.

Međutim, u opravdanim i iznimnim 
slučajevima u kojima postoje 
prevladavajući razlozi od javnog interesa, 
države članice mogu tražiti osobno 
pojavljivanje pred bilo kojim nadležnim 
tijelom ili pred osobom ili uredom koji su 
povezani s objavljivanjem na internetu ili 
koji objavljuju ili pomažu u objavljivanju 
na internetu, kojima je potrebno dostaviti 
relevantne informacije i dokumente. 
Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za objavljivanje na internetu dokumenata 
i podataka iz stavaka 1. i 3. Primjenjuje se 
članak 13.f. stavci 3. i 4.

Obrazloženje

Termin „sumnja na prijevaru” nema jednako značenje u svim državama članicama. Upitno je 
jesu li predloženim člankom obuhvaćene sve razmatrane situacije.

Amandman 100

Prijedlog direktive
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Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.m – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. U pogledu usklađenosti s pravilima 
o sudjelovanju radnika, kako je utvrđeno 
člankom 86.l, polazišna država članica 
provjerava obuhvaća li nacrt uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje iz stavka 2. 
ovog članka podatke o postupcima kojima 
se određuju relevantni aranžmani i o 
dostupnim mogućnostima za takve 
aranžmane.

4. U pogledu usklađenosti s pravilima 
o sudjelovanju radnika, kako je utvrđeno 
člankom 86.l, polazišna država članica 
provjerava obuhvaćaju li nacrt uvjeta i 
izvješća o prekograničnom preoblikovanju 
iz stavka 2. ovog članka podatke o 
postupcima kojima se određuju relevantni 
aranžmani i o dostupnim mogućnostima za 
takve aranžmane.

Amandman 101

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.m – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Države članice osiguravaju da se 
nadležna tijela određena u skladu sa 
stavkom 1. mogu savjetovati s ostalim 
relevantnim tijelima nadležnima u 
različitim područjima na koja se odnosi 
prekogranično preoblikovanje.

6. Države članice osiguravaju da se 
nadležna tijela određena u skladu sa 
stavkom 1. mogu savjetovati s ostalim 
relevantnim tijelima i u polazišnoj državi 
članici i u odredišnoj državi članici 
nadležnima u različitim područjima na koja 
se odnosi prekogranično preoblikovanje.

Amandman 102

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.m – stavak 7. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Države članice osiguravaju 
provedbu ocjene nadležnog tijela u roku od 
mjesec dana od primitka informacije o 
tome da je glavna skupština društva 
odobrila preoblikovanje. Procjena mora 

7. Države članice osiguravaju 
provedbu ocjene nadležnog tijela u roku od 
dva mjeseca od primitka informacije o 
tome da je glavna skupština društva 
odobrila preoblikovanje. Procjena mora 
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imati jedan od sljedećih ishoda: imati jedan od sljedećih ishoda:

Amandman 103

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.m – stavak 7. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) ako nadležno tijelo ima ozbiljne 
razloge smatrati da prekogranično 
preoblikovanje predstavlja umjetnu 
konstrukciju iz članka 86.c stavka 3., može 
donijeti odluku o provedbi detaljne 
procjene u skladu s člankom 86.n te mora 
obavijestiti društvo o tome da je donijelo 
odluku provesti takvu procjenu i o njezinu 
ishodu.

(c) ako nadležno tijelo ima ozbiljne 
razloge smatrati da prekogranično 
preoblikovanje predstavlja umjetnu 
konstrukciju, ono donosi odluku o 
provedbi detaljne procjene u skladu s 
člankom 86.n te mora obavijestiti društvo o 
tome da je donijelo odluku provesti takvu 
procjenu i o njezinu ishodu.

Amandman 104

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.n – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da nadležno 
tijelo polazišne države članice, kako bi 
ocijenilo predstavlja li prekogranično 
preoblikovanje umjetnu konstrukciju u 
smislu članka 86.c stavka 3., provodi 
detaljnu procjenu svih potrebnih činjenica i 
okolnosti i uzima u obzir barem značajke 
uspostavljanja u odredišnoj državi članici, 
uključujući namjeru, sektor, ulaganje, neto 
promet i dobit ili gubitak, broj radnika, 
sastav bilance, poreznu rezidentnost, 
imovinu i njezinu lokaciju, uobičajeno 
mjesto rada radnika i posebnih skupina 
radnika, mjesto na kojem dospijevaju 
socijalni doprinosi i komercijalne rizike 
koje preuzima preoblikovano društvo u 
odredišnoj državi članici i polazišnoj 

Države članice osiguravaju da nadležno 
tijelo polazišne države članice, kako bi 
ocijenilo predstavlja li prekogranično 
preoblikovanje umjetnu konstrukciju, 
provodi detaljnu procjenu svih potrebnih 
činjenica i okolnosti i uzima u obzir barem 
značajke uspostavljanja u odredišnoj državi 
članici, uključujući sektor, ulaganje, neto 
promet i dobit ili gubitak, broj radnika, 
sastav bilance, poreznu rezidentnost, 
imovinu i njezinu lokaciju, uobičajeno 
mjesto rada radnika i posebnih skupina 
radnika, mjesto na kojem dospijevaju 
socijalni doprinosi i komercijalne rizike 
koje preuzima preoblikovano društvo u 
odredišnoj državi članici i polazišnoj 



RR\1173572HR.docx 331/383 PE625.524v02-00

HR

državi članici. državi članici.

Amandman 105

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.n – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da, ako 
nadležno tijelo iz stavka 1. odluči provesti 
detaljnu procjenu, može saslušati društvo i 
sve strane koje su podnijele primjedbe u 
skladu s člankom 86.h stavkom 1. u skladu 
s nacionalnim pravom. Nadležna tijela iz 
stavka 1. jednako tako mogu saslušati sve 
zainteresirane treće strane u skladu s 
nacionalnim pravom. Nadležno tijelo 
donosi konačnu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi preoblikovanju u 
roku od dva mjeseca od početka detaljne 
procjene.

2. Države članice osiguravaju da, ako 
nadležno tijelo iz stavka 1. odluči provesti 
detaljnu procjenu, može saslušati društvo i 
sve strane koje su podnijele primjedbe u 
skladu s člankom 86.h stavkom 1. u skladu 
s nacionalnim pravom. Nadležna tijela iz 
stavka 1. jednako tako mogu saslušati sve 
zainteresirane treće strane u skladu s 
nacionalnim pravom. Nadležno tijelo 
donosi konačnu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi preoblikovanju u 
roku od tri mjeseca od početka detaljne 
procjene.

Amandman 106

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.o – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da, ako 
nadležno tijelo polazišne države članice 
nije sud, odluka nadležnog tijela o 
izdavanju ili odbijanju izdavanja potvrde 
koja prethodi preoblikovanju podliježe 
sudskom preispitivanju, u skladu s 
nacionalnim pravom. Nadalje, države 
članice osiguravaju da potvrda koja 
prethodi podjeli ne proizvodi učinke prije 
isteka određenog roka kako bi strane mogle 
pokrenuti postupak pred nadležnim sudom 
i, prema potrebi, ishoditi privremene mjere.

1. Države članice osiguravaju da 
odluka nadležnog tijela o izdavanju ili 
odbijanju izdavanja potvrde koja prethodi 
preoblikovanju podliježe sudskom 
preispitivanju, u skladu s nacionalnim 
pravom. Nadalje, države članice 
osiguravaju da potvrda koja prethodi 
podjeli ne proizvodi učinke prije isteka 
određenog roka kako bi strane mogle 
pokrenuti postupak pred nadležnim sudom 
i, prema potrebi, ishoditi privremene mjere.
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Obrazloženje

Nije jasno zašto mogućnost sudskog preispitivanja ne bi trebala postojati i u slučajevima kad 
sud izdaje potvrdu koja prethodi preoblikovanju.

Amandman 107

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.o – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da se 
odluka o izdavanju potvrde koja prethodi 
preoblikovanju šalje nadležnim tijelima iz 
članka 86.m stavka 1. i da su odluke o 
izdavanju ili odbijanju potvrde koja 
prethodi preoblikovanju dostupne putem 
sustava povezivanja registara 
uspostavljenog u skladu s člankom 22.

2. Države članice osiguravaju da se 
odluka o izdavanju potvrde koja prethodi 
preoblikovanju šalje nadležnim tijelima iz 
članka 86.p stavka 1.i svim stranama koje 
su podnijele primjedbe u skladu s 
člankom 86.h stavkom 1. točkom (c) u 
skladu s nacionalnim pravom, i da su 
odluke o izdavanju ili odbijanju potvrde 
koja prethodi preoblikovanju dostupne 
putem sustava povezivanja registara 
uspostavljenog u skladu s člankom 22. 

Amandman 108

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.p – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice određuju nacionalno tijelo 
ovlašteno za ispitivanje zakonitosti 
prekograničnog preoblikovanja s obzirom 
na dio postupka uređen pravom odredišne 
države članice i za odobrenje potvrde koja 
prethodi prekograničnom preoblikovanju 
ako potvrda ispunjava sve relevantne 
uvjete te ako su pravilno zaključeni svi 
postupci i formalnosti u odredišnoj državi 
članici.

Države članice određuju sud, javnog 
bilježnika ili drugo nacionalno tijelo 
ovlašteno za ispitivanje zakonitosti 
prekograničnog preoblikovanja s obzirom 
na dio postupka uređen pravom odredišne 
države članice i za odobrenje potvrde koja 
prethodi prekograničnom preoblikovanju 
ako potvrda ispunjava sve relevantne 
uvjete te ako su pravilno zaključeni svi 
postupci i formalnosti u odredišnoj državi 
članici.
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Obrazloženje

Usklađenost s Direktivom (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih spajanja, posebno 
članak 127. stavak 1.

Amandman 109

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.p – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Svaka država članica osigurava da društvo 
koje provodi prekogranično preoblikovanje 
može podnijeti zahtjev iz stavka 1., 
uključujući sve informacije i dokumente, u 
potpunosti putem interneta, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom iz stavka 1.

Svaka država članica osigurava da društvo 
koje provodi prekogranično preoblikovanje 
može podnijeti zahtjev iz stavka 1., 
uključujući sve informacije i dokumente, u 
potpunosti putem interneta, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom, drugom osobom ili 
drugim tijelom koji su odgovorni za 
obradu zahtjeva.

Obrazloženje

S pomoću te izmjene trebala bi se postići usklađenost s Prijedlogom direktive (COM(2018) 
239 final) koja se odnosi na upotrebu digitalnih alata i postupaka u pravu društava.

Amandman 110

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.p – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom države članice kojem je 
potrebno podnijeti relevantne informacije i 
dokumente.

Međutim, u opravdanim i iznimnim 
slučajevima u kojima postoje 
prevladavajući razlozi od javnog interesa, 
države članice mogu tražiti osobno 
pojavljivanje pred bilo kojim nadležnim 
tijelom države članice ili pred osobom ili 
uredom koji su povezani s objavljivanjem 
na internetu ili koji objavljuju ili pomažu 
u objavljivanju na internetu, kojima je 
potrebno dostaviti relevantne informacije i 
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dokumente.

Amandman 111

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.p – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za objavljivanje na internetu dokumenata 
i podataka iz stavaka 1. i 3. Primjenjuje se 
članak 13.f. stavci 3. i 4.

Amandman 112

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.sa (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.sa
Građanskopravna odgovornost članova 
upravnih ili upravljačkih tijela društva 

koje je predmet preoblikovanja
S obzirom na dioničare i vjerovnike 
društva koje je predmet prekograničnog 
preoblikovanja zakonodavstvom država 
članica utvrđuju se barem pravila o 
građanskopravnoj odgovornosti članova 
upravnih ili upravljačkih tijela tog društva 
u pogledu neprimjerenog postupanja 
članova tih tijela prilikom pripreme i 
provedbe preoblikovanja, uključujući 
podnošenje lažne izjave o mjestima 
poslovanja iz članka 86.e stavka 2.a.

Amandman 113

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
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Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.t – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju barem pravila o 
građanskopravnoj odgovornosti neovisnih 
stručnjaka odgovornih za sastavljanje 
izvješća iz članka 86.g i članka 86.k stavka 
2. točke (a), uključujući u pogledu 
neprimjerenog postupanja tih stručnjaka pri 
izvršavanju svojih dužnosti.

Države članice utvrđuju barem pravila o 
građanskopravnoj odgovornosti neovisnih 
stručnjaka odgovornih za sastavljanje 
izvješća iz članka 86.k stavka 3. točke (a) 
prema vjerovnicima, među ostalim u 
pogledu neprimjerenog postupanja tih 
stručnjaka pri izvršavanju svojih dužnosti. 

Obrazloženje

Potrebno je pojašnjenje o tome da postoji odgovornost prema dioničarima i vjerovnicima.

Amandman 114

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.t – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju barem pravila o 
građanskopravnoj odgovornosti neovisnih 
stručnjaka odgovornih za sastavljanje 
izvješća iz članka 86.g i članka 86.k stavka 
2. točke (a), uključujući u pogledu 
neprimjerenog postupanja tih stručnjaka pri 
izvršavanju svojih dužnosti.

Države članice utvrđuju barem pravila o 
građanskopravnoj odgovornosti neovisnih 
stručnjaka odgovornih za sastavljanje 
izvješća iz članka 86.k stavka 3. točke (a), 
među ostalim u pogledu neprimjerenog 
postupanja tih stručnjaka pri izvršavanju 
svojih dužnosti.

Amandman 115

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 86.u – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, ako tijekom dvije godine nakon 
datuma stupanja na snagu 
prekograničnog preoblikovanja nadležna 
tijela saznaju nove informacije o tom 
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prekograničnom preoblikovanju, koje 
sadržavaju stvarnu sumnju na prijevaru, 
nadležna tijela provode reviziju procjene 
činjenica u vezi s tim slučajem te mogu 
nametnuti učinkovite, proporcionalne i 
odvraćajuće sankcije u slučajevima 
umjetnih konstrukcija.

Amandman 116

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 119. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4a) U članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:
(2a) „umjetna konstrukcija” znači 
konstrukcija uspostavljena s prvenstveno 
u cilju izbjegavanja obveza koje proizlaze 
iz zakonskih i ugovornih prava radnika, 
vjerovnika ili manjinskih dioničara, 
izbjegavanja plaćanja doprinosa za 
socijalno osiguranje ili prijenosa dobiti u 
svrhu smanjenja poreznih obveza društva, 
a koja istodobno ne obavlja znatnu ili 
stvarnu gospodarsku aktivnost u 
odredišnoj državi članici.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L1132&from=frn)

Amandman 117

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 120. – stavak 4. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(aa) ako je sud ili nadležno tijelo 
utvrdilo da su pravno dokazane povrede 
prava radnika;
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Amandman 118

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 120. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) ako je društvo predmet postupka 
preventivnog restrukturiranja zbog 
vjerojatnosti stečaja;

Briše se.

Amandman 119

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 120. – stavak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) društvo je u posljednje tri godine 
osuđeno zbog socijalne ili porezne 
prijevare, utaje poreza ili pranja novca ili 
nekog drugog kaznenog djela iz područja 
financijskog kriminala;

Amandman 120

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 120. – stavak 4. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(cb) ako bilo koji od direktora 
trgovačkog društva podliježe stegovnom 
postupku povezanom s profesionalnom 
aktivnošću u trgovačkom društvu, 
posebno zbog poreznih prekršaja ili 
poreznih kaznenih djela, ili kaznenim 
sankcijama u vezi s njima, ili mu je 
zabranjeno obavljanje dužnosti direktora 
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u bilo kojoj državi članici u kojoj društvo 
djeluje;

Amandman 121

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 120. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5a) U članku 120. umeće se sljedeći 
stavak 4.a:
4.a U pogledu društva koje je predmet 
postupka preventivnog restrukturiranja 
koji je pokrenut zbog vjerojatnosti stečaja 
nadležna tijela država članica ispituju bi li 
njegovo spajanje moglo služiti u svrhu 
restrukturiranja i izbjegavanja stečaja. 
Nakon provedenog ispitivanja nadležna 
tijela država članica samostalno donose 
odluku o tome ima li dotično društvo 
pravo provesti prekogranično spajanje ili 
ne.

Amandman 122

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka aa (nova)
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 122. – stavak 1. – točke od la do lf (nove)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(aa) umeću se sljedeće točke od la do lf:
(la) ukupni promet i ukupni oporezivi 
promet;
(lb) ime krajnjeg poduzeća i, kad je to 
primjenjivo, popis svih njegovih poduzeća 
kćeri, kratak opis prirode njihovih 
aktivnosti i njihovu geografsku lokaciju;
(lc) broj zaposlenih na puno radno 
vrijeme;



RR\1173572HR.docx 339/383 PE625.524v02-00

HR

(ld) dugotrajnu imovinu osim novca ili 
novčanih ekvivalenata;
(le) iznos obračunanog poreza na dobit 
(tekuća godina), što je tekući porezni 
rashod koji poduzeća i podružnice, koji su 
rezidenti u svrhe oporezivanja u 
određenoj poreznoj jurisdikciji, priznaju u 
oporezivoj dobiti ili gubitku financijske 
godine;
(lf) iznos plaćenog poreza na dobit, što 
je iznos poreza na dobit koji su tijekom 
određene financijske godine platila 
poduzeća i podružnice, koji su rezidenti u 
svrhe oporezivanja u određenoj poreznoj 
jurisdikciji;

Amandman 123

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka ca (nova)
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 122. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) dodaje se sljedeći stavak:
Članovi, radnici ili vjerovnici imaju 
mogućnost komentirati te nacrte uvjeta. 
Ti se komentari uvrštavaju u konačno 
izvješće.

Amandman 124

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 122.a – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, 
računovodstveni datum naveden u 
zajedničkom nacrtu uvjeta za 
prekogranično spajanje jest datum na koji 
prekogranično spajanje počinje 
proizvoditi učinke, kako je navedeno u 

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, 
računovodstveni datum naveden u 
zajedničkom nacrtu uvjeta za 
prekogranično spajanje jest datum na koji 
društvo koje mijenja oblik radi završni 
financijski izvještaj, osim ako društva koja 
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članku 129., osim ako društva koja se 
spajaju odrede neki drugi datum u svrhu 
olakšavanja postupka spajanja. U tom 
slučaju svaki računovodstveni datum mora 
ispunjavati sljedeće zahtjeve:

se spajaju odrede neki drugi datum u svrhu 
olakšavanja postupka spajanja. U tom 
slučaju svaki računovodstveni datum mora 
ispunjavati sljedeće zahtjeve:

Obrazloženje

Računovodstveni datum mora biti prije datuma na koji spajanje počinje proizvoditi učinak jer 
tijela prenesenog društva još uvijek moraju biti operativna.

Amandman 125

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 123. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) informacije o krajnjim stvarnim 
vlasnicima prije i nakon prekograničnog 
spajanja.

Amandman 126

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 123. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da se zahtjevi 
iz stavaka 1. i 3. mogu u potpunosti 
ispuniti internetom, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom u svakoj dotičnoj državi 
članici.

Države članice osiguravaju da se zahtjevi 
iz stavaka 1. i 3. mogu u potpunosti 
ispuniti internetom, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom, drugom osobom ili 
drugim tijelom koji su odgovorni za 
obradu zahtjeva u svakoj dotičnoj državi 
članici.

Amandman 127

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
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Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 123. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru, države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom.

Međutim, u opravdanim i iznimnim 
slučajevima u kojima postoje 
prevladavajući razlozi od javnog interesa, 
države članice mogu tražiti osobno 
pojavljivanje pred bilo kojim nadležnim 
tijelom ili pred osobom ili uredom koji su 
povezani s objavljivanjem na internetu ili 
koji objavljuju ili pomažu u objavljivanju 
na internetu.

Amandman 128

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 123. – stavak 4. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za objavljivanje na internetu dokumenata 
i podataka iz stavaka 1. i 3. Primjenjuje se 
članak 13.f. stavci 3. i 4.

Amandman 129

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 123. – stavak 4. – podstavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da se 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne, ne objavljuju, osim 
predstavnicima radnika ako je to 
predviđeno nacionalnim pravom.

Amandman 130
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 123.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 123.a
Sprečavanje sukoba interesa zbog 
naknade za upravljanje
Kako bi se spriječio sukob interesa između 
članova upravljačkog ili upravnog tijela i 
društva, u smislu članka 1.a (novi) ove 
Direktive, oni ne smiju imati financijske 
koristi od spajanja, u obliku povećanja 
cijene dionica paketa dionica u njihovim 
(varijabilnim) naknadama ili bonusima 
isplaćenima za spajanje. Na svaku 
naknadu isplaćenu u dionicama društva u 
prvoj godini nakon spajanja članovima 
upravljačkog ili upravnog tijela, 
povećanje cijene dionica zbog spajanja 
oduzima se od vrijednosti isplaćene 
upravljačkom tijelu, a cijena dionice na 
dan prvog objavljivanja spajanja služit će 
kao osnovica.

Amandman 131

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 124. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima i radnicima

Obrazloženje

Radi smanjenja opterećenja bilo bi smislenije sažeti izvješća upravljačkog ili upravnog tijela 
u jedno izvješće jer u svakom slučaju oba izvješća trebaju biti dostupna i članovima društva i 
radnicima.

Amandman 132
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 124. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ea) posljedice prekograničnog 
spajanja za zaštitu radnih odnosa;

Amandman 133

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 124. – stavak 2. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(eb) sve suštinske promjene u uvjetima 
zaposlenja, uključujući kolektivne 
ugovore, i lokacijama mjesta poslovanja 
društava;

Amandman 134

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 124. – stavak 2. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ec) kako se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (ea) i (ec) odnose i na 
društva kćeri društava koja se spajaju.

Amandman 135

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 124. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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2.a Uz izvješće iz stavka 1. ovog članka 
prilaže se izjava upravnog ili upravljačkog 
tijela svakog društva koje se spaja o 
mjestima poslovanja nakon 
prekograničnog spajanja, uključujući 
informacije o djelomičnom ili potpunom 
nastavku poslovanja u polazišnoj državi 
članici i, u primjerenim okolnostima, 
podatak da će se daljnje poslovanje 
obavljati samo u polazišnoj državi članici.

Amandman 136

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 124. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Izvješće se stavlja na raspolaganje, 
barem u elektroničkom obliku, članovima 
svakog od društava koja se spajaju 
najkasnije mjesec dana prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 126. 
Jednako tako, izvješće mora biti na sličan 
način dostupno predstavnicima radnika 
svakog društva koje se spaja ili, ako takvi 
predstavnici ne postoje, samim radnicima. 
Međutim, ako nije propisano da glavna 
skupština društva preuzimatelja mora 
odobriti spajanje u skladu s člankom 126. 
stavkom 3., izvješće mora biti dostupno 
najmanje mjesec dana prije datuma 
održavanja glavne skupštine ostalih 
društava koja se spajaju.

3. Izvješće je dostupno, barem u 
elektroničkom obliku, članovima, 
sindikatima i predstavnicima radnika 
društva ili, ako takvi predstavnici ne 
postoje, samim radnicima svakog od 
društava koja se spajaju najkasnije dva 
mjeseca prije datuma održavanja glavne 
skupštine iz članka 126. Međutim, ako nije 
propisano da glavna skupština društva 
preuzimatelja mora odobriti spajanje u 
skladu s člankom 126. stavkom 3., izvješće 
mora biti dostupno najmanje mjesec dana 
prije datuma održavanja glavne skupštine 
ostalih društava koja se spajaju.

Amandman 137

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 124. – stavak 3.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
jednog društva ili više društava koja se 
spajaju pravodobno primi mišljenje 
predstavnika radnika ili, ako takvi 
predstavnici ne postoje, samih radnika, 
kako je predviđeno nacionalnim pravom, 
članovi se obavješćuju o tome, a mišljenje 
se prilaže tom izvješću. 

Amandman 138

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 124. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Međutim, izvješće iz stavka 1. nije 
nužno ako su svi članovi društava koja se 
spajaju pristali na odricanje od tog 
zahtjeva.”;

Briše se.

Amandman 139

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 124. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.a Međutim, ako društva koja se 
spajaju i njegova društva kćeri, ako 
postoje, nemaju radnike osim onih koji 
čine dio upravljačkog ili upravnog tijela, 
izvješće se može ograničiti na čimbenike 
navedene u stavku 2. točkama (a), (b), (c), 
(d) i (e).
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Amandman 140

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 124. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.b Podnošenjem izvješća ne dovode se 
u pitanje važeći postupci obavješćivanja i 
savjetovanja te prava na takvo 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđeni na 
nacionalnoj razini nakon provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ.

Amandman 141

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 10.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 124.a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

[...] Briše se.

Amandman 142

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 125. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11) U članku 125. stavku 1. dodaje se 
sljedeći drugi podstavak:

Briše se.

„Pri ocjenjivanju neovisnosti stručnjaka 
države članice uzimaju u obzir okvir 
utvrđen člancima 22. i 22.b 
Direktive 2006/43/EZ.”;

Amandman 143
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.a (nova)
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 125.

Tekst na snazi Izmjena

(11a) Članak 125. zamjenjuje se 
sljedećim:

Izvješće neovisnog stručnjaka „Ispitivanje nadležnih tijela
1. Za svako društvo koje se spaja sastavlja 
se izvješće neovisnog stručnjaka za 
članove društva, koje mora biti dostupno 
najkasnije mjesec dana prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 126. 
Ti stručnjaci, ovisno o pravu svake države 
članice, mogu biti fizičke ili pravne osobe.

Države članice osiguravaju da nadležna 
tijela sastavljaju izvješće o procjeni za 
svako društvo koje se spaja najkasnije dva 
mjeseca prije datuma održavanja glavne 
skupštine iz članka 126. Na zajednički 
zahtjev društava nadležno tijelo može biti 
u državi članici jednog od društava koje se 
spaja ili društva koje je nastalo 
prekograničnim spajanjem.

2. Umjesto stručnjaka koji rade za račun 
svakog od društava koja se spajaju, jedan 
ili više neovisnih stručnjaka koje u tu 
svrhu imenuju, na zajednički zahtjev tih 
društava, sudska ili upravna tijela u 
državi članici u kojoj se nalazi jedno od 
društava koje se spaja, ili društvo nastalo 
prekograničnim spajanjem, mogu ispitati 
zajednički nacrt uvjeta za prekogranično 
spajanje i sastaviti jedinstveno pisano 
izvješće namijenjeno svim članovima 
društva.

2. Nadležno tijelo ima pravo od svakog od 
društava koja se spajaju zahtijevati sve 
informacije koje smatraju potrebnima za 
provedbu procjene. Nadležno tijelo isto 
tako ima pravo primati primjedbe i 
mišljenja predstavnika radnika društva 
koje se spaja ili, ako takvi predstavnici ne 
postoje, samih radnika te vjerovnika i 
članova društva.

3. Izvješćem stručnjaka obuhvaćeni su 
barem podaci predviđeni u članku 96. 
stavku 2. Stručnjaci imaju pravo od 
svakog od društava koja se spajaju 
zahtijevati sve informacije koje smatraju 
potrebnima za ispunjavanje svojih 
dužnosti.

3. Nadležno tijelo sastavlja pisano izvješće 
u kojem je navedeno najmanje sljedeće:

(a) detaljna ocjena točnosti izvješća i 
informacija koje je dostavilo društvo koje 
provodi prekogranično spajanje;
(b) opis svih činjeničnih elemenata 
radi detaljne procjene predstavlja li 
planirano prekogranično spajanje 
umjetnu konstrukciju u skladu s ovom 
Direktivom;”
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&)

Amandman 144

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 126.a – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Države članice osiguravaju da svi 
članovi koji su prihvatili ponudu novčane 
odštete iz stavka 3., ali koji smatraju da 
iznos odštete nije primjereno utvrđen, 
imaju pravo zatražiti ponovni izračun 
ponuđene novčane odštete pred 
nacionalnom sudom u roku od 
mjesec dana od prihvata ponude.

6. Države članice osiguravaju da svi 
članovi koji su prihvatili ponudu novčane 
odštete iz stavka 3., ali koji smatraju da 
iznos odštete nije primjereno utvrđen, 
imaju pravo zatražiti ponovni izračun 
ponuđene novčane odštete pred 
nacionalnom sudom ili u arbitražnom 
postupku u roku od jednog mjeseca od 
prihvata ponude.

Amandman 145

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 126.b – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) ako društva koja se spajaju 
zajedno s nacrtom uvjeta za 
prekogranično spajanje objave izvješće 
neovisnog stručnjaka, koji je zaključio da 
nije vjerojatno da će prava vjerovnika biti 
neopravdano ugrožena. Neovisnog 
stručnjaka treba imenovati ili odobriti 
nadležno tijelo, a mora ispunjavati 
zahtjeve utvrđene u članku 125. stavku 1.;

Briše se.

Amandman 146

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka -a (nova)
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 127. – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
1. Svaka država članica određuje sud, 
javnog bilježnika ili drugo tijelo koji su 
nadležni za ispitivanje zakonitosti 
prekograničnog spajanja s obzirom na dio 
postupka koji se odnosi na svako društvo 
koje se spaja, a podliježe njezinom 
nacionalnom pravu.

„1. Svaka država članica određuje sud, 
javnog bilježnika ili drugo tijelo koji su 
nadležni za ispitivanje zakonitosti 
prekograničnog spajanja s obzirom na dio 
postupka koji se odnosi na svako društvo 
koje se spaja, a podliježe njezinom 
nacionalnom pravu. Države članice 
osiguravaju da nadležno tijelo ne 
odobrava prekogranično spajanje ako je 
nakon ispitivanja predmetnog slučaja te 
uzimajući u obzir sve relevantne činjenice 
i okolnosti utvrdilo da ono predstavlja 
umjetnu konstrukciju. ”

Amandman 147

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. − podtočka a
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 127. – stavak 1. – podstavak 1.a i 1.b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„Države članice osiguravaju da društva 
koja se spajaju mogu podnijeti zahtjev za 
dobivanje potvrde koja prethodi spajanju, 
uključujući sve informacije i dokumente, u 
potpunosti putem interneta, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom iz stavka 1.

Države članice osiguravaju da društva koja 
se spajaju mogu podnijeti zahtjev za 
dobivanje potvrde koja prethodi spajanju, 
uključujući sve informacije i dokumente, u 
potpunosti putem interneta, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom, drugom osobom ili 
drugim tijelom koji su odgovorni za 
obradu zahtjeva iz stavka 1.

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom kojem je potrebno 
podnijeti relevantne informacije i 
dokumente.”;

Međutim, u opravdanim i iznimnim 
slučajevima u kojima postoje 
prevladavajući razlozi od javnog interesa, 
države članice mogu tražiti osobno 
pojavljivanje pred bilo kojim nadležnim 
tijelom ili pred osobom ili uredom koji su 
povezani s objavljivanjem na internetu ili 
koji objavljuju ili pomažu u objavljivanju 
na internetu, kojima je potrebno dostaviti 
relevantne informacije i dokumente. 
Države članice utvrđuju detaljna pravila 
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za objavljivanje na internetu dokumenata 
i podataka iz stavaka 1. i 3. Primjenjuje se 
članak 13.f. stavci 3. i 4. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L1132&from=frn)

Amandman 148

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka b
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 128. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„3. Svaka država članica osigurava da 
svako od društava koja se spajaju može 
podnijeti zahtjev za dovršetak postupka iz 
stavka 1., uključujući sve informacije i 
dokumente, u potpunosti putem interneta, 
bez potrebe za osobnim pojavljivanjem 
pred bilo kojim nadležnim tijelom.

„3. Svaka država članica osigurava da 
svako od društava koja se spajaju može 
podnijeti zahtjev za dovršetak postupka iz 
stavka 1., uključujući sve informacije i 
dokumente, u potpunosti putem interneta, 
bez potrebe za osobnim pojavljivanjem 
pred bilo kojim nadležnim tijelom, drugom 
osobom ili drugim tijelom koji su 
odgovorni za obradu zahtjeva.

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru, države članice mogu 
poduzeti mjere koje mogu obuhvaćati 
osobno pojavljivanje pred nadležnim 
tijelom države članice kojem je potrebno 
podnijeti relevantne informacije i 
dokumente.

Međutim, u opravdanim i iznimnim 
slučajevima u kojima postoje 
prevladavajući razlozi od javnog interesa, 
države članice mogu tražiti osobno 
pojavljivanje pred bilo kojim nadležnim 
tijelom države članice ili pred osobom ili 
uredom koji su povezani s objavljivanjem 
na internetu ili koji objavljuju ili pomažu 
u objavljivanju na internetu, kojima je 
potrebno dostaviti relevantne informacije i 
dokumente. Države članice utvrđuju 
detaljna pravila za objavljivanje na 
internetu dokumenata i podataka iz 
stavaka 1. i 3. Primjenjuje se članak 13.f. 
stavci 3. i 4.

Amandman 149

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 19.
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Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 133.a – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju pravila o 
građanskopravnoj odgovornosti neovisnih 
stručnjaka odgovornih za sastavljanje 
izvješća iz članka 125. i članka 126.b 
stavka 2. točke (a) u pogledu 
neprimjerenog postupanja tih stručnjaka pri 
izvršavanju svojih dužnosti.”;

Države članice utvrđuju pravila o 
građanskopravnoj odgovornosti neovisnih 
stručnjaka odgovornih za sastavljanje 
izvješća iz članka 126.b stavka 2. točke (a), 
prema vjerovnicima u pogledu 
neprimjerenog postupanja tih stručnjaka pri 
izvršavanju svojih dužnosti.”;

Amandman 150

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 19.a (nova)
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 133.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19a) umeće se sljedeći članak 133.b:
Članak 133.b

Građanskopravna odgovornost članova 
upravnih ili upravljačkih tijela društava 

koja su predmet spajanja
S obzirom na dioničare i vjerovnike 
društava koja su predmet spajanja 
zakonodavstvom država članica utvrđuju 
se barem pravila o građanskopravnoj 
odgovornosti članova upravnih ili 
upravljačkih tijela tih društava u pogledu 
neprimjerenog postupanja članova tih 
tijela prilikom pripreme i provedbe 
spajanja, uključujući podnošenje lažne 
izjave o mjestima poslovanja iz članka 
124. stavka 2.a.

Amandman 151

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.b – stavak 1. – točka 3.a (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3a) „umjetna konstrukcija” znači 
konstrukcija uspostavljena prvenstveno u 
cilju izbjegavanja obveza koje proizlaze iz 
zakonskih i ugovornih prava radnika, 
vjerovnika ili manjinskih dioničara, 
izbjegavanja plaćanja doprinosa za 
socijalno osiguranje ili prijenosa dobiti u 
svrhu smanjenja poreznih obveza društva, 
a koje ne obavlja znatnu ili stvarnu 
gospodarsku aktivnost u odredišnoj državi 
članici.

Amandman 152

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.d – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) ako je društvo predmet postupka 
preventivnog restrukturiranja zbog 
vjerojatnosti stečaja;

Briše se.

Obrazloženje

Općenito isključivanje preoblikovanja ili podjele društava koja su predmet postupka 
restrukturiranja pretjerano je jer preoblikovanje ili podjela kao takvi mogu poslužiti za 
restrukturiranje/izbjegavanje stečaja.

Amandman 153

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.d – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2.a U pogledu društva koje je predmet 
postupka preventivnog restrukturiranja 
koji je pokrenut zbog vjerojatnosti stečaja 
nadležna tijela država članica ispituju bi li 
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njegova podjela mogla služiti u svrhu 
restrukturiranja i izbjegavanja stečaja. 
Nakon provedenog ispitivanja, nadležna 
tijela država članica samostalno donose 
odluku o tome ima li dotično društvo 
pravo provesti prekograničnu podjelu ili 
ne.

Obrazloženje

Općenito isključivanje preoblikovanja ili podjele društava koja su predmet postupka 
restrukturiranja pretjerano je jer preoblikovanje ili podjela kao takvi mogu poslužiti za 
restrukturiranje/izbjegavanje stečaja.

Amandman 154

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.d – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Država članica društva koje se 
dijeli osigurava da nadležno tijelo ne 
odobrava podjelu ako je nakon ispitivanja 
predmetnog slučaja te uzimajući u obzir 
sve relevantne činjenice i okolnosti 
utvrdilo da podjela predstavlja umjetnu 
konstrukciju u svrhu ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
članova.

3. Država članica društva koje se 
dijeli osigurava da nadležno tijelo ne 
odobrava podjelu ako je nakon ispitivanja 
predmetnog slučaja te uzimajući u obzir 
sve relevantne činjenice i okolnosti 
utvrdilo da podjela predstavlja umjetnu 
konstrukciju. Društvo koje provodi 
prekograničnu podjelu dokazuje na 
osnovi dokazivih objektivnih čimbenika 
ima li stvarni poslovni nastan te obavlja li 
znatnu i stvarnu gospodarsku djelatnost u 
odredišnoj državi članici.
Pretpostavlja se da društvo koje provodi 
prekograničnu podjelu ima stvarni 
poslovni nastan i obavlja stvarnu 
gospodarsku djelatnost u odredišnoj 
državi članici ako prenese središnju 
upravu ili glavno mjesto poslovanja u 
odredišnu državu članicu.

Amandman 155

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
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Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.d – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.a Polazišne države članice mogu 
oporezivati neostvarene kapitalne dobitke 
u vrijeme prekogranične podjele društva. 
Društvo tada može izabrati između 
neposrednog plaćanja iznosa poreza i 
odgođenog plaćanja iznosa poreza, 
zajedno s kamatom, u skladu s važećim 
nacionalnim zakonodavstvom. Ako se 
društvo odluči za potonji oblik plaćanja, 
polazišna država članica može zahtijevati 
dostavu bankovne garancije.

Amandman 156

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.e – stavak 1. – točke od ra do rg (nove)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ra) ukupni promet i ukupni oporezivi 
promet;
(rb) informacije o prijenosu središnje 
uprave ili glavnog mjesta poslovanja;
(rc) naziv krajnjeg društva i, kad je to 
primjenjivo, popis svih njegovih društava 
kćeri, kratak opis prirode njihovih 
aktivnosti i njihovu zemljopisnu lokaciju;
(rd) broj zaposlenih na puno radno 
vrijeme; 
(re) dugotrajnu imovinu osim novca ili 
novčanih ekvivalenata;
(rf) iznos obračunanog poreza na dobit 
(tekuća godina), što je tekući porezni 
rashod koji poduzeća i podružnice, koji su 
rezidenti u svrhe oporezivanja u 
određenoj poreznoj jurisdikciji, priznaju u 
oporezivoj dobiti ili gubitku financijske 
godine;
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(rg) iznos plaćenog poreza na dobit, što 
je iznos poreza na dobit koji su tijekom 
određene financijske godine platila 
poduzeća i podružnice, koji su rezidenti u 
svrhe oporezivanja u određenoj poreznoj 
jurisdikciji; 

Amandman 157

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.e – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Osim službenih jezika država 
članica prijamnih trgovačkih društava i 
društva koje se dijeli, države članice 
dopuštaju društvu da upotrebljava jezik 
uobičajen u području međunarodnog 
poslovanja i financija u izradi nacrta uvjeta 
za prekograničnu podjelu i svih ostalih 
povezanih dokumenata. Države članice 
utvrđuju koji jezik ima prednost u slučaju 
odstupanja između različitih jezičnih 
verzija tih dokumenata.

4. Osim službenih jezika država 
članica prijamnih trgovačkih društava i 
društva koje se dijeli, države članice 
dopuštaju društvu da upotrebljava jezik 
uobičajen u području međunarodnog 
poslovanja i financija u izradi nacrta uvjeta 
za prekograničnu podjelu i svih ostalih 
povezanih dokumenata. Države članice 
utvrđuju koji jezik ima prednost u slučaju 
odstupanja između različitih jezičnih 
verzija tih dokumenata. Članovi, radnici ili 
vjerovnici imaju mogućnost komentirati te 
nacrte uvjeta. Ti se komentari uvrštavaju 
u konačno izvješće.

Amandman 158

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.f – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Računovodstveni datum naveden u nacrtu 
uvjeta za prekograničnu podjelu jest datum 
na koji prekogranična podjela počinje 
proizvoditi učinke, kako je navedeno u 
članku 160.t, osim ako društvo odredi 
druge datume u svrhu olakšavanja 
postupka podjele.

Računovodstveni datum naveden u nacrtu 
uvjeta za prekograničnu podjelu jest datum 
na koji društvo koje provodi podjelu radi 
završni financijski izvještaj, osim ako 
društvo odredi druge datume u svrhu 
olakšavanja postupka podjele.



PE625.524v02-00 356/383 RR\1173572HR.docx

HR

Obrazloženje

Računovodstveni datum mora biti prije datuma na koji podjela počinje proizvoditi učinak jer 
tijela početnog društva još uvijek moraju biti operativna.

Amandman 159

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.g – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima i radnicima

Obrazloženje

Radi smanjenja opterećenja bilo bi smislenije sažeti izvješća upravljačkog ili upravnog tijela 
u jedno izvješće jer u svakom slučaju oba izvješća trebaju biti dostupna i članovima društva i 
radnicima.

Amandman 160

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.g – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli sastavlja izvješće u 
kojem se objašnjavaju i opravdavaju pravni 
i gospodarski aspekti prekogranične 
podjele. 

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli sastavlja izvješće u 
kojem se objašnjavaju i opravdavaju pravni 
i gospodarski aspekti prekogranične 
podjele te pojašnjavaju učinci na radnike.

Obrazloženje

Izvješće je namijenjeno zaštiti interesa dioničara, ali može biti korisno i za procjenu je li 
uspostavljena umjetna struktura kako bi se ostvarile neprimjerene porezne olakšice ili 
prekršila prava zaposlenika, vjerovnika ili manjinskih dioničara, na temelju odredbi prava, 
kao i ugovorna prava iz članka 86.c stavka 3. i članka 160.d stavka 3.

Amandman 161
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.g – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) posljedice prekogranične podjele na 
buduće poslovanje prijamnih trgovačkih 
društava te, u slučaju djelomične podjele, 
društva koje se dijeli te na strateški plan 
njihovih uprava;

(a) obrazloženje operacije i posljedice 
prekogranične podjele na buduće 
poslovanje prijamnih trgovačkih društava 
te, u slučaju djelomične podjele, društva 
koje se dijeli te na strateški plan njihovih 
uprava;

Amandman 162

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.g – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ea) posljedice prekogranične podjele 
na zaštitu radnih odnosa;

Amandman 163

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.g – stavak 2. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(eb) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja i lokacijama mjesta poslovanja 
društava;

Amandman 164

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.g – stavak 2. – točka ec (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ec) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (ea) i (eb) i na društva kćeri 
društva koje se dijeli. 

Amandman 165

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.g – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2.a Uz izvješće iz stavka 1. ovog članka 
prilaže se izjava upravljačkog ili upravnog 
tijela društva o mjestima poslovanja 
nakon prekogranične podjele, uključujući 
informacije o djelomičnom ili potpunom 
nastavku poslovanja u polazišnoj državi 
članici i, u odgovarajućim okolnostima, 
podatak da će se daljnje poslovanje 
obavljati samo u polazišnoj državi članici.

Obrazloženje

Dodatna izjava olakšat će ispravnu procjenu tijela kako bi se spriječile umjetne konstrukcije 
stvorene radi ostvarivanja neprimjerenih poreznih olakšica ili ugrožavanja prava radnika, 
vjerovnika ili manjinskih dioničara. Ta je izjava u skladu s ostvarivanjem oporezivanja 
kapitalnih dobitaka i podupire to ostvarivanje u slučajevima prijenosa imovine, porezne 
rezidentnosti i stalne poslovne jedinice, prema Direktivi Vijeća (EU) 2016/1164 od 
12. srpnja 2016.

Amandman 166

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.g – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, članovima društva koje se dijeli 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, članovima, sindikatima i 
predstavnicima radnika društva, ili, ako 
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održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k. Izvješće jednako tako mora 
biti na sličan način dostupno 
predstavnicima radnika društva koje se 
dijeli ili, ako takvi predstavnici ne postoje, 
samim radnicima.

takvi predstavnici ne postoje, samim 
radnicima društva koje se dijeli najkasnije 
dva mjeseca prije datuma održavanja 
glavne skupštine iz članka 160.k. 

Amandman 167

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.g – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3.a Ako upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli pravodobno primi 
mišljenje predstavnika radnika ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika, kako je predviđeno nacionalnim 
pravom, članovi se obavješćuju o tome, a 
navedeno se mišljenje prilaže tom 
izvješću.

Amandman 168

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.g – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Međutim, izvješće iz stavka 1. nije 
nužno ako su svi članovi društva koje se 
dijeli pristali na odricanje od tog 
dokumenta.

Briše se.

Amandman 169

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.g – stavak 4.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.a Međutim, ako društvo koje provodi 
podjelu i sva njegova društva kćeri, ako 
postoje, nemaju radnike osim onih koji 
čine dio upravljačkog ili upravnog tijela, 
izvješće se može ograničiti na čimbenike 
navedene u stavku 2. točkama (a), (b), (c), 
(d) i (e).

Amandman 170

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.g – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.b Ovim se člankom ne dovode u 
pitanje važeći postupci obavješćivanja i 
savjetovanja te prava na takvo 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđeni na 
nacionalnoj razini nakon prenošenja 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ.

Amandman 171

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.h

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

[...] Briše se.

Obrazloženje

Briše se jer je članak 160.h uvršten u članak 160.g.

Amandman 172

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
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Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.i – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ispitivanje neovisnog stručnjaka Ispitivanje koje provodi nadležno tijelo

Amandman 173

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.i – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da društvo koje 
se dijeli najmanje dva mjeseca prije 
datuma održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k podnosi zahtjev nadležnom 
tijelu određenom u skladu s člankom 160.o 
stavkom 1. radi imenovanja stručnjaka za 
ispitivanje i ocjenjivanje nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu i izvješća iz 
članaka 160.g i 160.h, u skladu s 
odredbom utvrđenom u stavku 6. ovog 
članka.

Države članice osiguravaju da društvo koje 
se dijeli najmanje dva mjeseca prije 
datuma održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k podnosi zahtjev nadležnom 
tijelu određenom u skladu s člankom 160.o 
stavkom 1. Nadležno tijelo ispituje i 
ocjenjuje nacrt uvjeta za prekograničnu 
podjelu i izvješća iz članka 160.g, u skladu 
s odredbom utvrđenom u stavku 6. ovog 
članka.

Obrazloženje

Direktivom (EU) 2017/1132 zasad nisu predviđeni rokovi za podnošenje zahtjeva za 
imenovanje stručnjaka. U ovom bi slučaju također trebalo uskladiti pravila koja se odnose na 
rokove.

Amandman 174

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.i – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Zahtjevu za imenovanje stručnjaka 
potrebno je priložiti sljedeće:

Uz zahtjev nadležnom tijelu potrebno je 
priložiti sljedeće:
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Amandman 175

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.i – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) izvješća iz članaka 160.g i 160.h. (b) izvješće iz članka 160.g.

Amandman 176

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.i – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Nadležno tijelo imenuje neovisnog 
stručnjaka u roku od pet radnih dana od 
zahtjeva navedenog u stavku 1. i primitka 
nacrta uvjeta i izvješća. Stručnjak je 
neovisan u odnosu na društvo koje se 
dijeli i može biti fizička ili pravna osoba, 
ovisno o pravu predmetne države članice. 
Pri ocjenjivanju neovisnosti stručnjaka 
države članice uzimaju u obzir okvir 
utvrđen člancima 22. i 22.b 
Direktive 2006/43/EZ.

2. Nadležno tijelo počinje raditi na 
zahtjevu iz stavka 1. u roku od deset radnih 
dana od primitka nacrta uvjeta i izvješća.

Amandman 177

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.i – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Stručnjak sastavlja pisano izvješće 
u kojem je navedeno najmanje sljedeće:

3. Nakon savjetovanja s trećim 
stranama koje imaju opravdan interes za 
podjelu društva, nadležno tijelo sastavlja 
pisano izvješće u kojem je navedeno 
najmanje sljedeće:
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Amandman 178

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.i – stavak 3. – točka e 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) detaljna ocjena točnosti izvješća i 
informacija koje je dostavilo društvo;

(e) detaljna ocjena formalne i 
materijalne točnosti izvješća i informacija 
koje je dostavilo društvo;

Amandman 179

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.i – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(f) opis svih činjeničnih elemenata 
potrebnih kako bi nadležno tijelo 
određeno u skladu s člankom 160.o 
stavkom 1. provelo detaljnu procjenu u 
svrhu utvrđivanja predstavlja li 
prekogranična podjela umjetnu 
konstrukciju u skladu s člankom 160.p, 
uključujući barem sljedeće: značajke 
uspostavljanja u dotičnim državama 
članicama prijamnih trgovačkih društava, 
uključujući namjeru, sektor, ulaganje, neto 
promet i dobit ili gubitak, broj radnika, 
sastav bilance, poreznu rezidentnost, 
imovinu i njezinu lokaciju, uobičajeno 
mjesto rada radnika i posebnih grupa 
radnika, mjesto na kojem dospijevaju 
socijalni doprinosi i komercijalni rizici 
koje preuzima društvo koje se dijeli u 
državama članicama prijamnih trgovačkih 
društava.

(f) opis svih činjeničnih elemenata u 
skladu s člankom 160.o stavkom 1. radi 
detaljne procjene predstavlja li 
prekogranična podjela umjetnu 
konstrukciju u skladu s člankom 160.p, 
uključujući barem sljedeće: značajke 
uspostavljanja u dotičnim državama 
članicama prijamnih trgovačkih društava, 
uključujući namjeru, sektor, ulaganje, neto 
promet i dobit ili gubitak, broj radnika, 
sastav bilance, poreznu rezidentnost, 
imovinu i njezinu lokaciju, uobičajeno 
mjesto rada radnika i posebnih grupa 
radnika, mjesto na kojem dospijevaju 
socijalni doprinosi, utjecaj na strukovno 
mirovinsko osiguranje radnika i 
komercijalni rizici koje preuzima društvo 
koje se dijeli u državama članicama 
prijamnih trgovačkih društava.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
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Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.i – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Države članice osiguravaju da 
neovisni stručnjak ima pravo od društva 
koje se dijeli ishoditi sve relevantne 
informacije i dokumente te provesti sve 
potrebne istrage kako bi utvrdio sve 
elemente nacrta uvjeta ili izvješća uprave. 
Neovisni stručnjak isto tako ima pravo 
primati primjedbe i mišljenja predstavnika 
radnika društva ili, ako takvi predstavnici 
ne postoje, samih radnika te vjerovnika i 
članova društva.

4. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo od društva koje se dijeli 
ishodi sve relevantne informacije i 
dokumente te provodi sve potrebne istrage 
kako bi utvrdilo sve elemente nacrta uvjeta 
ili izvješća uprave. Nadalje, nadležno 
tijelo po potrebi može postavljati pitanja 
nadležnom tijelu odredišnih država 
članica te primati primjedbe i mišljenja 
sindikata, predstavnika radnika društva ili, 
ako takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika te vjerovnika i članova društva. 
Ona se prilažu izvješću kao prilog.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.i – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Države članice osiguravaju da se 
informacije koje dostavlja neovisni 
stručnjak mogu upotrebljavati samo u 
svrhu izrade izvješća i da povjerljive 
informacije, uključujući poslovne tajne, 
neće biti otkrivene. Ako je to prikladno, 
stručnjak može dostaviti zaseban 
dokument koji sadržava povjerljive 
informacije nadležnom tijelu određenom 
u skladu s člankom 160.o stavkom 1.; taj 
zaseban dokument dostupan je samo 
društvu koje se dijeli i ne smije se otkrivati 
trećim stranama.

5. Države članice osiguravaju da se 
informacije i mišljenja koji su dostavljeni 
nadležnom tijelu mogu upotrebljavati 
samo u svrhu izrade izvješća i da 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne, neće biti otkrivene. 
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
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Članak 160.j – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) ako je primjenjivo, izvješće 
neovisnog stručnjaka iz članka 160.i;

(b) izvješće nadležnog tijela iz 
članka 160.i;
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.j – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) informacije o krajnjim stvarnim 
vlasnicima prije i nakon prekogranične 
podjele.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.j – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da se zahtjevi 
iz stavaka 1. i 3. mogu u potpunosti 
ispuniti internetom, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom u predmetnoj državi 
članici.

Države članice osiguravaju da se zahtjevi 
iz stavaka 1. i 3. mogu u potpunosti 
ispuniti internetom, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom, drugom osobom ili 
drugim tijelom koji su odgovorni za 
obradu zahtjeva u predmetnoj državi 
članici.

Obrazloženje

S pomoću te izmjene trebala bi se postići usklađenost s Prijedlogom direktive (COM(2018) 
239 final) koja se odnosi na upotrebu digitalnih alata i postupaka u pravu društava.
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Prijedlog direktive
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Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.j – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom.

Međutim, u opravdanim i iznimnim 
slučajevima u kojima postoje 
prevladavajući razlozi od javnog interesa, 
države članice mogu tražiti osobno 
pojavljivanje pred bilo kojim nadležnim 
tijelom ili pred osobom ili uredom koji su 
povezani s objavljivanjem na internetu ili 
koji objavljuju ili pomažu u objavljivanju 
na internetu.

Obrazloženje

Termin „sumnja na prijevaru” nema jednako značenje u svim državama članicama. Upitno je 
jesu li predloženim člankom obuhvaćene sve razmatrane situacije.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.j – stavak 4. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za objavljivanje na internetu dokumenata 
i podataka iz stavaka 1. i 3. Primjenjuje se 
članak 13.f. stavci 3. i 4.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.j – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6.a Države članice osiguravaju da se 
povjerljive informacije, uključujući 
poslovne tajne, ne objavljuju, osim 
predstavnicima radnika kad je to 
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predviđeno nacionalnim pravom.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.m – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice mogu zahtijevati da 
upravljačko ili upravno tijelo društva koje 
se dijeli dostavi izjavu koja točno ukazuje 
na financijsko stanje društva u okviru 
nacrta uvjeta za prekograničnu podjelu iz 
članka 160.e. U izjavi mora biti navedeno, 
na temelju podataka dostupnih 
upravljačkom ili upravnom tijelu društva 
na datum davanja izjave te nakon što je 
provelo primjerene upite, da nije svjesno 
razloga zbog kojeg bilo koje prijamno 
trgovačko društvo te, u slučaju djelomične 
podjele, društvo koje se dijeli, nakon što 
podjela počne proizvoditi učinke, ne bi bilo 
u stanju podmirivati dospjele obveze koje 
su im dodijeljene u skladu s nacrtom uvjeta 
za prekograničnu podjelu. Rok za davanje 
izjave jest najranije mjesec dana prije 
objave nacrta uvjeta za prekograničnu 
podjelu u skladu s člankom 160.j.

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli dostavlja izjavu koja 
točno ukazuje na financijsko stanje društva 
u okviru nacrta uvjeta za prekograničnu 
podjelu iz članka 160.e. U izjavi mora biti 
navedeno, na temelju podataka dostupnih 
upravljačkom ili upravnom tijelu društva 
na datum davanja izjave te nakon što je 
provelo primjerene upite, da nije svjesno 
razloga zbog kojeg bilo koje prijamno 
trgovačko društvo te, u slučaju djelomične 
podjele, društvo koje se dijeli, nakon što 
podjela počne proizvoditi učinke, ne bi bilo 
u stanju podmirivati dospjele obveze koje 
su im dodijeljene u skladu s nacrtom uvjeta 
za prekograničnu podjelu. Rok za davanje 
izjave jest najranije mjesec dana prije 
objave nacrta uvjeta za prekograničnu 
podjelu u skladu s člankom 160.j.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.m – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da se 
vjerovnici koji nisu zadovoljni zaštitom 
svojih interesa predviđenom nacrtom 
uvjeta za prekograničnu podjelu, kako je 
predviđeno člankom 160.e, mogu obratiti 
prikladnom upravnom ili sudskom tijelu u 

2. Države članice osiguravaju da se 
vjerovnici mogu obratiti prikladnom 
upravnom ili sudskom tijelu u svrhu 
dobivanja primjerene zaštite u roku od 
mjesec dana od objave iz članka 160.j ako 
smatraju da su ugroženi unatoč 
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svrhu dobivanja primjerene zaštite u roku 
od mjesec dana od objave podataka iz 
članka 160.j.

predviđenoj zaštiti njihovih interesa u 
skladu s člankom 160.e.

Obrazloženje

Izraz „ne biti zadovoljan” ostavlja vjerovnicima prostor za subjektivnu procjenu. Prednost se 
daje upotrebi termina ugrožen koji se može objektivno provjeriti.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.m – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) ako društvo zajedno s nacrtom 
uvjeta za preoblikovanje objavi izvješće 
stručnjaka, koji je zaključio da nije 
vjerojatno da će prava vjerovnika biti 
neopravdano ugrožena. Neovisnog 
stručnjaka treba imenovati ili odobriti 
nadležno tijelo, a mora ispunjavati 
zahtjeve utvrđene u članku 160.i 
stavku 2.;

(a) ako društvo zajedno s nacrtom 
uvjeta za preoblikovanje objavi izvješće 
stručnjaka, koji je zaključio da nije 
vjerojatno da će prava vjerovnika biti 
neopravdano ugrožena. Neovisnog 
stručnjaka treba imenovati ili odobriti 
nadležno tijelo, a stručnjak je neovisan u 
odnosu na društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje, ne smije 
postojati sukob interesa i on može biti 
fizička ili pravna osoba, ovisno o pravu 
polazišne države članice;

Amandman 191

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.n – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Međutim, pravila o sudjelovanju 
radnika, ako postoje, a koja su na snazi u 
državi članici u kojoj se nalazi sjedište 
društva nastalog prekograničnom podjelom 
ne primjenjuju se ako društvo koje se dijeli 
u roku od šest mjeseci prije objavljivanja 
nacrta uvjeta za prekograničnu podjelu iz 

2. Međutim, pravila o sudjelovanju 
radnika, ako postoje, a koja su na snazi u 
državi članici u kojoj se nalazi sjedište 
društva nastalog prekograničnom podjelom 
ne primjenjuju se ako društvo koje se dijeli 
u roku od šest mjeseci prije stavljanja na 
raspolaganje nacrta uvjeta za 
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članka 160.e ove Direktive, ima prosječan 
broj radnika istovjetan četirima petinama 
primjenjivog praga utvrđenog u 
zakonodavstvu države članice društva koje 
se dijeli, što dovodi do sudjelovanja 
radnika u smislu članka 2. točke (k) 
Direktive 2001/86/EZ ili ako se 
nacionalnim pravom koje se primjenjuje na 
svako od prijamnih trgovačkih društava:

prekograničnu podjelu iz članka 160.e ove 
Direktive, ima prosječan broj radnika 
istovjetan četirima petinama primjenjivog 
praga utvrđenog u zakonodavstvu države 
članice društva koje se dijeli, što dovodi do 
sudjelovanja radnika u smislu članka 2. 
točke (k) Direktive 2001/86/EZ ili ako se 
nacionalnim pravom koje se primjenjuje na 
svako od prijamnih trgovačkih društava:
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.o – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice određuju 
nacionalno tijelo ovlašteno za ispitivanje 
zakonitosti prekograničnih podjela s 
obzirom na dio postupka uređen pravom 
države članice društva koje se dijeli i za 
izdavanje potvrde koja prethodi podjeli, a 
kojom se potvrđuje usklađenost sa svim 
relevantnim uvjetima te pravilno 
zaključenje postupaka i formalnosti u toj 
državi članici.

1. Države članice određuju sud, 
javnog bilježnika ili drugo tijelo ovlašteno 
za ispitivanje zakonitosti prekograničnih 
podjela s obzirom na dio postupka uređen 
pravom države članice društva koje se 
dijeli i za izdavanje potvrde koja prethodi 
podjeli, a kojom se potvrđuje usklađenost 
sa svim relevantnim uvjetima te pravilno 
zaključenje postupaka i formalnosti u toj 
državi članici.

Obrazloženje

Usklađenost s Direktivom (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih spajanja, posebno 
članak 127. stavak 1.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.o – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) prema potrebi, izvješća iz 
članaka 160.g, 160.h i 160.i;

(b) izvješća iz članaka 160.g i 160.i;
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.o – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Nacrt uvjeta i izvješća podneseni u skladu s 
člankom 160.i ne moraju se ponovno 
podnositi nadležnom tijelu.

Nacrt uvjeta i izvješća podneseni u skladu s 
člankom 160.j ne moraju se ponovno 
podnositi nadležnom tijelu.

Obrazloženje

Više smisla ima upućivanje na članak 86.h.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.o – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da se zahtjev iz 
stavka 2., uključujući sve informacije i 
dokumente društva, može u potpunosti 
podnijeti putem interneta, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom iz stavka 1.

Države članice osiguravaju da se zahtjev iz 
stavka 2., uključujući sve informacije i 
dokumente društva, može u potpunosti 
podnijeti putem interneta, bez potrebe za 
osobnim pojavljivanjem pred bilo kojim 
nadležnim tijelom, drugom osobom ili 
drugim tijelom koji su odgovorni za 
obradu zahtjeva.

Obrazloženje

S pomoću te izmjene trebala bi se postići usklađenost s Prijedlogom direktive (COM(2018) 
239 final) koja se odnosi na upotrebu digitalnih alata i postupaka u pravu društava.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.o – stavak 3. – podstavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom kojem je potrebno 
podnijeti relevantne informacije i 
dokumente.

Međutim, u opravdanim i iznimnim 
slučajevima u kojima postoje 
prevladavajući razlozi od javnog interesa, 
države članice mogu tražiti osobno 
pojavljivanje pred bilo kojim nadležnim 
tijelom ili pred osobom ili uredom koji su 
povezani s objavljivanjem na internetu ili 
koji objavljuju ili pomažu u objavljivanju 
na internetu. 

Obrazloženje

Termin „sumnja na prijevaru” nema jednako značenje u svim državama članicama. Upitno je 
jesu li predloženim člankom obuhvaćene sve razmatrane situacije.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.o – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za objavljivanje na internetu dokumenata 
i podataka iz stavaka 1. i 3. Primjenjuje se 
članak 13.f. stavci 3. i 4.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.o – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. U pogledu usklađenosti s pravilima 
o sudjelovanju radnika, kako je utvrđeno 
člankom 160.n, država članica društva koje 
se dijeli provjerava obuhvaća li nacrt 
uvjeta za prekograničnu podjelu iz 
članka 160.e podatke o postupcima kojima 
se određuju relevantni aranžmani i o 

4. U pogledu usklađenosti s pravilima 
o sudjelovanju radnika, kako je utvrđeno 
člankom 160.n, država članica društva koje 
se dijeli provjerava obuhvaća li nacrt 
uvjeta i izvješća za prekograničnu podjelu 
iz članka 160.e podatke o postupcima 
kojima se određuju relevantni aranžmani i 
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dostupnim mogućnostima za takve 
aranžmane.

o dostupnim mogućnostima za takve 
aranžmane.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.o – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Države članice osiguravaju da se 
nadležna tijela određena u skladu sa 
stavkom 1. mogu savjetovati s ostalim 
relevantnim tijelima nadležnima u 
različitim područjima na koja se odnosi 
prekogranična podjela.

6. Države članice osiguravaju da se 
nadležna tijela određena u skladu sa 
stavkom 1. mogu savjetovati s ostalim 
relevantnim tijelima i u polazišnoj državi 
članici i u odredišnoj državi članici 
nadležnima u različitim područjima na koja 
se odnosi prekogranična podjela.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.o – stavak 7. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Države članice osiguravaju 
provedbu procjene nadležnog tijela u roku 
od mjesec dana od primitka informacije o 
tome da je glavna skupština društva 
odobrila prekograničnu podjelu. Procjena 
mora imati jedan od sljedećih ishoda:

7. Države članice osiguravaju 
provedbu procjene nadležnog tijela u roku 
od dva mjeseca od primitka informacije o 
tome da je glavna skupština društva 
odobrila prekograničnu podjelu. Procjena 
mora imati jedan od sljedećih ishoda:

Amandman 201

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.o – stavak 7. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) ako nadležno tijelo ima ozbiljne (c) ako nadležno tijelo ima ozbiljne 
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razloge smatrati da prekogranična podjela 
predstavlja umjetnu konstrukciju iz 
članka 160.d stavka 3., može donijeti 
odluku o provedbi detaljne procjene u 
skladu s člankom 160.p i mora obavijestiti 
društvo o tome da je donijelo odluku 
provesti takvu procjenu i o njezinu ishodu.

razloge smatrati da prekogranična podjela 
predstavlja umjetnu konstrukciju, donosi 
odluku o provedbi detaljne procjene u 
skladu s člankom 160.p i mora obavijestiti 
društvo o tome da je donijelo odluku 
provesti takvu procjenu i o njezinu ishodu.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.p – stavak 1. – postavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da, kako bi 
ocijenilo predstavlja li prekogranična 
podjela umjetnu konstrukciju u smislu 
članka 160.d stavka 3. ove Direktive, 
nadležno tijelo države članice društva koje 
se dijeli provodi detaljnu procjenu svih 
potrebnih činjenica i okolnosti i uzima u 
obzir barem značajke uspostavljanja u 
dotičnim državama članicama, uključujući 
namjeru, sektor, ulaganje, neto promet i 
dobit ili gubitak, broj radnika, sastav 
bilance, poreznu rezidentnost, imovinu i 
njezinu lokaciju, uobičajeno mjesto rada 
radnika i posebnih grupa radnika, mjesto 
na kojem dospijevaju socijalni doprinosi i 
komercijalni rizici koje preuzima društvo 
koje se dijeli u državi članici tog društva i 
u državama članicama prijamnih 
trgovačkih društava.

Države članice osiguravaju da, kako bi 
ocijenilo predstavlja li prekogranična 
podjela umjetnu konstrukciju u smislu ove 
Direktive, nadležno tijelo države članice 
društva koje se dijeli provodi detaljnu 
procjenu svih potrebnih činjenica i 
okolnosti i u obzir uzima barem značajke 
uspostavljanja u dotičnim državama 
članicama, uključujući sektor, ulaganje, 
neto promet i dobit ili gubitak, broj 
radnika, sastav bilance, poreznu 
rezidentnost, imovinu i njezinu lokaciju, 
uobičajeno mjesto rada radnika i posebnih 
grupa radnika, mjesto na kojem 
dospijevaju socijalni doprinosi i 
komercijalni rizici koje preuzima društvo 
koje se dijeli u državi članici tog društva i 
u državama članicama prijamnih 
trgovačkih društava.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.p – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da, ako Države članice osiguravaju da, ako 
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nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka 
odluči provesti detaljnu procjenu, može 
saslušati društvo i sve strane koje su 
podnijele primjedbe u skladu s 
člankom 160.j stavkom 1. u skladu s 
nacionalnim pravom. Nadležna tijela iz 
stavka 1. jednako tako mogu saslušati sve 
zainteresirane treće strane u skladu s 
nacionalnim pravom. Međutim, nadležno 
tijelo donosi konačnu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi podjeli u roku od 
dva mjeseca od početka detaljne procjene.

nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka 
odluči provesti detaljnu procjenu, može 
saslušati društvo i sve strane koje su 
podnijele primjedbe u skladu s 
člankom 160.j stavkom 1. u skladu s 
nacionalnim pravom. Nadležna tijela iz 
stavka 1. jednako tako mogu saslušati sve 
zainteresirane treće strane u skladu s 
nacionalnim pravom. Nadležno tijelo 
donosi konačnu odluku o izdavanju 
potvrde koja prethodi podjeli u roku od tri 
mjeseca od početka detaljne procjene.

Amandman 204

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.q – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da, ako 
nadležno tijelo nije sud, odluka nadležnog 
tijela o izdavanju ili odbijanju izdavanja 
potvrde koja prethodi podjeli podliježe 
sudskom preispitivanju, u skladu s 
nacionalnim pravom. Nadalje, države 
članice osiguravaju da potvrda koja 
prethodi podjeli ne proizvodi učinke prije 
isteka određenog roka kako bi strane mogle 
pokrenuti postupak pred nadležnim sudom 
i, prema potrebi, ishoditi privremene 
mjere.

1. Države članice osiguravaju da 
odluka nadležnog tijela o izdavanju ili 
odbijanju izdavanja potvrde koja prethodi 
podjeli podliježe sudskom preispitivanju, u 
skladu s nacionalnim pravom. Nadalje, 
države članice osiguravaju da potvrda koja 
prethodi podjeli ne proizvodi učinke prije 
isteka određenog roka kako bi strane mogle 
pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Obrazloženje

Nije jasno zašto mogućnost sudskog preispitivanja ne bi trebala postojati i u slučajevima 
kada sud izdaje potvrdu koja prethodi preoblikovanju.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.q – stavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da se 
odluka o izdavanju potvrde koja prethodi 
podjeli šalje nadležnim tijelima iz 
članka 160.r stavka 1. i da su odluke o 
izdavanju ili odbijanju izdavanja potvrde 
koja prethodi podjeli dostupne putem 
sustava povezivanja registara 
uspostavljenog u skladu s člankom 22.

2. Države članice osiguravaju da se 
odluka o izdavanju potvrde koja prethodi 
podjeli šalje nadležnim tijelima iz 
članka 160.r stavka 1., svim strankama 
koje su podnijele primjedbe u skladu s 
člankom 160.j stavkom 1. točkom (c), u 
skladu s nacionalnim pravom, i da su 
odluke o izdavanju ili odbijanju potvrde 
koja prethodi podjeli dostupne putem 
sustava povezivanja registara 
uspostavljenog u skladu s člankom 22.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.r – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice određuju nacionalno tijelo 
ovlašteno za nadzor zakonitosti 
prekogranične podjele s obzirom na dio 
postupka koji se odnosi na dovršetak 
prekogranične podjele uređen pravom 
država članica prijamnih trgovačkih 
društava i za odobrenje potvrde koja 
prethodi prekograničnoj podjeli ako 
potvrda ispunjava sve relevantne uvjete te 
ako su pravilno zaključeni svi postupci i 
formalnosti u toj državi članici.

Države članice određuju sud, javnog 
bilježnika ili drugo tijelo ovlašteno za 
nadzor zakonitosti prekogranične podjele s 
obzirom na dio postupka koji se odnosi na 
dovršetak prekogranične podjele uređen 
pravom država članica prijamnih 
trgovačkih društava i za odobrenje potvrde 
koja prethodi prekograničnoj podjeli ako 
potvrda ispunjava sve relevantne uvjete te 
ako su pravilno zaključeni svi postupci i 
formalnosti u toj državi članici.

Obrazloženje

Usklađenost s Direktivom (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih spajanja, posebno 
članak 127. stavak 1.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.r – stavak 3. – podstavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Svaka država članica osigurava da svako 
od prijamnih trgovačkih društava može 
podnijeti zahtjev iz stavka 1., uključujući 
sve informacije i dokumente, u potpunosti 
putem interneta, bez potrebe za osobnim 
pojavljivanjem pred bilo kojim nadležnim 
tijelom iz stavka 1.

Svaka država članica osigurava da svako 
od prijamnih trgovačkih društava može 
podnijeti zahtjev iz stavka 1., uključujući 
sve informacije i dokumente, u potpunosti 
putem interneta, bez potrebe za osobnim 
pojavljivanjem pred bilo kojim nadležnim 
tijelom, drugom osobom ili drugim tijelom 
koji su odgovorni za obradu zahtjeva.

Obrazloženje

S pomoću te izmjene trebala bi se postići usklađenost s Prijedlogom direktive (COM(2018) 
239 final) koja se odnosi na upotrebu digitalnih alata i postupaka u pravu društava.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.r – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, u slučaju stvarne i opravdane 
sumnje u prijevaru države članice mogu 
zatražiti osobno pojavljivanje pred 
nadležnim tijelom države članice kojem je 
potrebno podnijeti relevantne informacije i 
dokumente. 

Međutim, u opravdanim i iznimnim 
slučajevima u kojima postoje 
prevladavajući razlozi od javnog interesa, 
države članice mogu tražiti osobno 
pojavljivanje pred bilo kojim nadležnim 
tijelom ili pred osobom ili uredom koji su 
povezani s objavljivanjem na internetu ili 
koji objavljuju ili pomažu u objavljivanju 
na internetu, kojima je potrebno dostaviti 
relevantne informacije i dokumente. 
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.r – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju detaljna pravila 
za objavljivanje na internetu dokumenata 
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i podataka iz stavaka 1. i 3. Primjenjuje se 
članak 13.f. stavci 3. i 4.

Amandman 210

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.s – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) informacije o krajnjim stvarnim 
vlasnicima prije i nakon prekogranične 
podjele u skladu s Direktivom 2015/849.

Amandman 211

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.ua (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 160.ua
Građanskopravna odgovornost članova 
upravnih ili upravljačkih tijela društva 

koje je predmet podjele
S obzirom na dioničare i vjerovnike 
društva koje je predmet prekogranične 
podjele zakonodavstvom država članica 
utvrđuju se barem pravila o 
građanskopravnoj odgovornosti članova 
upravnih ili upravljačkih tijela tog društva 
u pogledu neprimjerenog postupanja 
članova tih tijela prilikom pripreme i 
provedbe podjele, uključujući podnošenje 
lažne izjave o mjestima poslovanja iz 
članka 160.g stavka 2.a.
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Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
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Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.v – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice utvrđuju barem pravila o 
građanskopravnoj odgovornosti neovisnih 
stručnjaka odgovornih za sastavljanje 
izvješća iz članka 160.i i članka 160.m 
stavka 2. točke (a), uključujući u pogledu 
neprimjerenog postupanja tih stručnjaka pri 
izvršavanju svojih dužnosti.

Države članice utvrđuju barem pravila o 
građanskopravnoj odgovornosti neovisnih 
stručnjaka odgovornih za sastavljanje 
izvješća iz članka 160.m stavka 3. točke (a) 
prema vjerovnicima, među ostalim u 
pogledu neprimjerenog postupanja tih 
stručnjaka pri izvršavanju svojih dužnosti.

Amandman 213

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) br. 2017/1132
Članak 160.v – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Međutim, ako tijekom dvije godine nakon 
datuma stupanja na snagu prekogranične 
podjele nadležna tijela saznaju nove 
informacije o toj prekograničnoj podjeli, 
koje sadržavaju stvarnu sumnju na 
prijevaru, nadležna tijela provode reviziju 
procjene činjenica predmeta te mogu 
nametnuti učinkovite, proporcionalne i 
odvraćajuće sankcije u slučajevima 
umjetnih konstrukcija.
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Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija najkasnije pet godina 
nakon [Ured za publikacije: umetnuti 
datum završetka razdoblja za prenošenje 
ove Direktive] provodi evaluaciju ove 
Direktive i dostavlja izvješće o nalazima 
Europskom parlamentu, Vijeću i 
Europskom gospodarskom i socijalnom 

1. Komisija najkasnije pet godina 
nakon [Ured za publikacije: umetnuti 
datum završetka razdoblja za prenošenje 
ove Direktive] provodi evaluaciju ove 
Direktive i dostavlja izvješće o nalazima 
Europskom parlamentu, Vijeću i 
Europskom gospodarskom i socijalnom 
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odboru, koje je prema potrebi popraćeno 
zakonodavnim prijedlogom. Države 
članice dostavljaju Komisiji informacije 
potrebne za izradu tog izvješća, osobito 
dostavljanjem podataka o broju 
prekograničnih preoblikovanja, spajanja i 
podjela, njihovu trajanju i povezanim 
troškovima.

odboru, koje je prema potrebi popraćeno 
zakonodavnim prijedlogom. Pri toj bi 
evaluaciji posebnu pozornost trebalo 
obratiti na utjecaj ove Direktive na 
otkrivanje i sprečavanje slučajeva 
prekograničnih preoblikovanja, spajanja 
ili podjela koji predstavljaju umjetne 
konstrukcije. Europska komisija savjetuje 
se s europskim socijalnim partnerima. 
Države članice dostavljaju Komisiji 
informacije potrebne za izradu tog 
izvješća, osobito dostavljanjem podataka o 
broju prekograničnih preoblikovanja, 
spajanja i podjela, njihovu trajanju i 
povezanim troškovima.
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