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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές 
μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, επιδιώκει να προαγάγει τη διασυνοριακή 
κινητικότητα των επιχειρήσεων, και, ταυτόχρονα, να παράσχει επαρκή προστασία στα 
ενδιαφερόμενα μέρη των εταιρειών ώστε να διασφαλίζεται η δικαιοσύνη στην ενιαία αγορά.

O συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης συμφωνεί ότι είναι αναγκαίο να τονωθεί η 
διασυνοριακή κινητικότητα των εταιρειών στην ενιαία αγορά, και, με αυτόν τον τρόπο, να 
αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό τυχόν 
μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας να συνοδεύονται 
από ισχυρές διασφαλίσεις, που αποφεύγουν τις περιπτώσεις κατάχρησης και εικονικής 
μεταφοράς με σκοπό το κοινωνικό ή φορολογικό ντάμπινγκ.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντική, ιδίως μετά την απόφαση του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση Polbud, και παρέχει μια καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση. 
Ωστόσο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επιτροπής ECON, είναι σαφές ότι υπάρχει 
περιθώριο για απλουστεύσεις και περαιτέρω αποσαφηνίσεις της πρότασης, με παράλληλη 
ενίσχυση των διασφαλίσεων και κάλυψη πιθανών κενών, διασφαλίζοντας ότι η νέα οδηγία 
δεν διευκολύνει, για παράδειγμα, την καταστρατήγηση των φορολογικών υποχρεώσεων και 
των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης. 

Εν προκειμένω, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει να προστεθεί ένας 
ορισμός για τον καθορισμό των τεχνητών μεθοδεύσεων. Αν δεν υπάρχει σαφής ορισμός, 
υπάρχει ο κίνδυνος τα κράτη μέλη να ερμηνεύσουν τους κανόνες με ασυνεπή τρόπο. Είναι 
σημαντικό να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο ορισμός να είναι αμφισβητήσιμος προκειμένου να 
αποτραπεί η σύσταση περισσότερων εικονικών εταιρειών. Επιπρόσθετα, η πρόταση 
τροποποιείται επίσης με την επέκταση της έννοιας των τεχνητών μεθοδεύσεων στις 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Σκοπός είναι η εξασφάλιση εναρμονισμένων κανόνων για τις 
διάφορες διασυνοριακές δραστηριότητες καθώς και η κάλυψη πιθανών κενών και η 
δημιουργία μεγαλύτερης σαφήνειας. 

Όσον αφορά τις τεχνητές μεθοδεύσεις, υπάρχει επίσης μια τροπολογία στο άρθρο 86γ που 
εισάγει την απαίτηση να υπάρχει πραγματική οικονομική σύνδεση με το κράτος 
καταχώρισης, ένας πραγματικός δεσμός, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια 
δικαίου και να αποτραπεί η κατάχρηση της ελευθερίας εγκατάστασης όσον αφορά, για 
παράδειγμα, την φοροαποφυγή. 

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει, στο άρθρο 86ζ, την εξέταση από 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Αποτελεί σημαντική διάταξη, ωστόσο, η εξέταση θα πρέπει να 
διεξάγεται ως άσκηση δημόσιας εξουσίας. Συνεπώς, αρκετές τροπολογίες αφορούν το εν 
λόγω ζήτημα, και μεταβάλλουν την έννοια από την εξέταση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα 
σε εξέταση από την αρμόδια αρχή. 

Η πρόταση δεν προβλέπει δυνατότητες εκ των υστέρων παρακολούθησης και επιβολής. Αυτό 
είναι σημαντικό, λαμβανομένου υπόψη ότι μπορεί να είναι δύσκολη η εκ των προτέρων 
ανίχνευση ή ανακάλυψη τεχνητών μεθοδεύσεων. Για αυτόν τον λόγο, προτείνεται μια 
τροπολογία που εισάγει την έννοια της εκ των υστέρων παρακολούθησης για τις 
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διασυνοριακές μετατροπές, περιλαμβανομένων κυρώσεων όταν δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις. 

Τέλος, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης δεν είναι πεπεισμένος ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν οι διασυνοριακές διασπάσεις στην πρόταση. Η πρόταση για τις διασπάσεις 
καλύπτει μόνο ένα περιορισμένο εύρος διασπάσεων, δηλαδή τη διάσπαση μιας εταιρείας σε 
δύο ή περισσότερες νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις. Υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
ανάγκη συμπερίληψης των διασπάσεων, καθώς και ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους 
αυτής της ενέργειας, και συνεπώς προτείνεται η διαγραφή αυτού του μέρους της πρότασης. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2 ρυθμίζει τις διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών. 
Οι κανόνες αυτοί αποτελούν σημαντικό 
ορόσημο στη βελτίωση της λειτουργίας της 
ενιαίας αγοράς για τις εταιρείες και για την 
άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης. 
Ωστόσο, η αξιολόγηση των εν λόγω 
κανόνων δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη 
τροποποιήσεων στους κανόνες για τις 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Περαιτέρω, 
ενδείκνυται να θεσπιστούν κανόνες που θα 
ρυθμίζουν τις διασυνοριακές μετατροπές 
και διασπάσεις.

(1) Η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2 ρυθμίζει τις διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών. 
Οι κανόνες αυτοί αποτελούν σημαντικό 
ορόσημο στη βελτίωση της λειτουργίας της 
ενιαίας αγοράς για τις εταιρείες και για την 
άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και 
παρέχουν επαρκή προστασία στους 
συμφεροντούχους, όπως είναι οι 
εργαζόμενοι, οι πιστωτές και οι εταίροι 
μειοψηφίας. Ωστόσο, η αξιολόγηση των εν 
λόγω κανόνων δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη 
τροποποιήσεων στους κανόνες για τις 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Περαιτέρω, 
ενδείκνυται να θεσπιστούν κανόνες που θα 
ρυθμίζουν τις διασυνοριακές μετατροπές.

__________________ __________________

2 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες 
πτυχές του εταιρικού δίκαιου 
(κωδικοποιημένο κείμενο) (ΕΕ L 169 της 
30.6.2017, σ. 46).

2 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες 
πτυχές του εταιρικού δίκαιου 
(κωδικοποιημένο κείμενο) (ΕΕ L 169 της 
30.6.2017, σ. 46).
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ελευθερία εγκατάστασης 
αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές του 
δικαίου της Ένωσης. Σύμφωνα με το 
άρθρο 49 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(«ΣΛΕΕ»), σε συνδυασμό με το άρθρο 54 
της ΣΛΕΕ, η ελευθερία εγκατάστασης για 
τις εταιρείες περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
το δικαίωμα σύστασης και διαχείρισης 
εταιρειών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται από τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους εγκατάστασης. Βάσει της 
ερμηνείας των εν λόγω διατάξεων από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
ανωτέρω δικαίωμα περιλαμβάνει το 
δικαίωμα εταιρείας που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους 
μέλους να μετατραπεί σε εταιρεία 
διεπόμενη από το δίκαιο άλλου κράτους 
μέλους, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία του 
εν λόγω άλλου κράτους μέλους και, ιδίως, 
ότι πληρούνται τα κριτήρια που θέτει το εν 
λόγω άλλο κράτος μέλος για να υπαγάγει 
εταιρεία στην εθνική έννομη τάξη του.

(2) Η ελευθερία εγκατάστασης 
αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές του 
δικαίου της Ένωσης. Σύμφωνα με το 
άρθρο 49 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(«ΣΛΕΕ»), σε συνδυασμό με το άρθρο 54 
της ΣΛΕΕ, η ελευθερία εγκατάστασης για 
τις εταιρείες περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
το δικαίωμα σύστασης και διαχείρισης 
εταιρειών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται από τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους εγκατάστασης. Βάσει της 
εκτενούς ερμηνείας των εν λόγω 
διατάξεων από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανωτέρω 
δικαίωμα περιλαμβάνει το δικαίωμα 
εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους να 
μετατραπεί σε εταιρεία διεπόμενη από το 
δίκαιο άλλου κράτους μέλους, υπό τον όρο 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει 
η νομοθεσία του εν λόγω άλλου κράτους 
μέλους και, ιδίως, ότι πληρούνται τα 
κριτήρια που θέτει το εν λόγω άλλο κράτος 
μέλος για να υπαγάγει εταιρεία στην 
εθνική έννομη τάξη του. Επιπλέον, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνονται 
επίσης υπόψη πρόσθετα στοιχεία, όπως η 
ύπαρξη κριτηρίων για την οικονομική 
ουσία, προκειμένου να αποφευχθεί η 
κατάχρηση αυτής της θεμελιώδους 
ελευθερίας για λόγους απάτης.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ο ανταγωνισμός στην ενιαία 
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αγορά και η ελευθερία εγκατάστασης 
αποτελούν μεν βασικές αρχές της 
Ένωσης, αλλά η ελευθερία των 
επιχειρήσεων να μεταφέρουν την 
καταστατική τους έδρα από ένα κράτος 
μέλος σε άλλο βασίζεται σε έναν μη 
επιθυμητό συστημικό ανταγωνισμό 
μεταξύ κρατών μελών, που τροφοδοτείται 
από άνισους όρους ανταγωνισμού λόγω 
των διαφορετικών εθνικών διατάξεων 
στον τομέα των κοινωνικών και 
δημοσιονομικών πολιτικών. Επομένως, 
πρέπει να αποφεύγονται, αφενός οι 
καταχρηστικές μετατροπές, συγχωνεύσεις 
ή διασπάσεις που συνιστούν τεχνητό 
καθεστώς ή κοινωνικό ντάμπινγκ, αλλά 
και, αφετέρου, η μείωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων ή η μείωση 
των κοινωνικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, προκειμένου να τηρούνται 
οι αρχές της Συνθήκης και οι ευρωπαϊκές 
αξίες. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου σχετικά με ένα πολύ ευρύ 
δικαίωμα για διασυνοριακές μετατροπές 
είναι αποδοκιμαστέα, διότι η δυνατότητα 
των επιχειρήσεων να μεταφέρουν την 
καταστατική τους έδρα χωρίς να 
μεταφέρουν και τις βασικές 
δραστηριότητες έχει συμβάλει στο να 
προκαλούνται στους εργαζομένους και 
τους άλλους συμφεροντούχους αδυναμία 
κατανόησης και αντιευρωπαϊκό 
συναίσθημα όσον αφορά την 
προβληματική αυτή μορφή 
ανταγωνισμού.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η μετάβαση σε ένα κοινό και 
ενοποιημένο σύστημα φορολογίας των 
εταιρειών σε επίπεδο Ένωσης και η 
εξασφάλιση ελάχιστων κοινών 
κοινωνικών προτύπων σε όλα τα κράτη 
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μέλη θα πρέπει να αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων σχετικά με την κινητικότητα 
των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει 
θεμιτός ανταγωνισμός με ίσους όρους 
που δεν θέτουν σε μειονεκτική θέση 
κανένα κράτος μέλος ή συμφεροντούχο.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ελλείψει εναρμόνισης του 
ενωσιακού δικαίου, ο ορισμός του 
συνδετικού στοιχείου που καθορίζει το 
εθνικό δίκαιο που διέπει μια εταιρεία 
εμπίπτει, σύμφωνα με το άρθρο 54 της 
ΣΛΕΕ, στην αρμοδιότητα κάθε κράτους 
μέλους. Το άρθρο 54 της ΣΛΕΕ 
κατατάσσει τα συνδετικά στοιχεία της 
καταστατικής έδρας, της κεντρικής 
διοίκησης και/ή της κύριας εγκατάστασης 
εταιρείας στο ίδιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, 
όπως αποσαφηνίζεται στη νομολογία3, 
όταν το κράτος μέλος της νέας
εγκατάστασης, δηλαδή το κράτος μέλος 
προορισμού, απαιτεί μόνο τη μεταφορά 
της καταστατικής έδρας ως συνδετικό 
στοιχείο για την ύπαρξη εταιρείας στην 
εθνική έννομη τάξη του, το γεγονός ότι 
μεταφέρεται μόνο η καταστατική έδρα 
(και όχι η κεντρική διοίκηση ή η κύρια 
εγκατάσταση) δεν αποκλείει από μόνο του 
την εφαρμογή της ελευθερίας 
εγκατάστασης βάσει του άρθρου 49 της 
ΣΛΕΕ. Η επιλογή του συγκεκριμένου 
τύπου εταιρείας στο πλαίσιο 
διασυνοριακής συγχώνευσης, μετατροπής 
ή διάσπασης και η επιλογή του κράτους 
μέλους εγκατάστασης είναι εγγενείς στην 
άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης, 
την οποία εγγυάται η ΣΛΕΕ ως μέρος 
μίας ενιαίας αγοράς.

(3) Ελλείψει εναρμόνισης του 
ενωσιακού δικαίου, ο ορισμός του 
συνδετικού στοιχείου που καθορίζει το 
εθνικό δίκαιο που διέπει μια εταιρεία 
εμπίπτει, σύμφωνα με το άρθρο 54 της 
ΣΛΕΕ, στην αρμοδιότητα κάθε κράτους 
μέλους. Το άρθρο 54 της ΣΛΕΕ 
κατατάσσει τα συνδετικά στοιχεία της 
καταστατικής έδρας, της κεντρικής 
διοίκησης και/ή της κύριας εγκατάστασης 
εταιρείας στο ίδιο επίπεδο. Λαμβανομένων 
υπόψη των αντιφάσεων που προκύπτουν 
από την ελευθερία εγκατάστασης και την 
απουσία ίσων όρων ανταγωνισμού υπό τη 
μορφή κοινών συνεκτικών κοινωνικών 
και δημοσιονομικών κανόνων μεταξύ των 
κρατών μελών, είναι καθοριστικό να 
επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ του 
δικαιώματος των εταιρειών να 
συγκλίνουν, να συγχωνεύονται και να 
διασπώνται και των λοιπών αρχών της 
Συνθήκης. Οι διασυνοριακές μετατροπές 
πρέπει να εξαρτώνται από το αν η 
εταιρεία μετέφερε τα κεντρικά γραφεία 
μαζί με την καταστατική έδρα της, 
προκειμένου να ασκεί ουσιώδες μέρος 
της οικονομικής δραστηριότητάς της στο 
κράτος μέλος προορισμού.

_________________
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3 Απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης 
Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση C-106/16, 
Polbud – Wykonawstwo, 
ECLI:EU:C:2017:804, σκέψη 29.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι εξελίξεις αυτές στη νομολογία 
έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις 
εταιρείες στην ενιαία αγορά, οι οποίες 
μπορούν να δώσουν ώθηση στην 
οικονομική ανάπτυξη, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την παραγωγικότητα. 
Ταυτόχρονα, ο στόχος για μια ενιαία 
αγορά χωρίς εσωτερικά σύνορα για τις 
εταιρείες πρέπει επίσης να εναρμονίζεται 
με τους άλλους στόχους της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, όπως η κοινωνική 
προστασία (ιδίως, η προστασία των 
εργαζομένων), η προστασία των πιστωτών 
και η προστασία των εταίρων. Οι στόχοι 
αυτοί, ελλείψει εναρμονισμένων κανόνων 
ειδικά για τις διασυνοριακές μετατροπές, 
επιδιώκονται από τα κράτη μέλη μέσω 
σειράς πολυσχιδών νομικών διατάξεων και 
διοικητικών πρακτικών. Ως εκ τούτου, ενώ 
οι εταιρείες ήδη μπορούν να 
συγχωνεύονται διασυνοριακά, 
αντιμετωπίζουν σειρά νομικών και 
πρακτικών δυσχερειών όταν επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν διασυνοριακή 
μετατροπή. Επιπλέον, το εθνικό δίκαιο 
πολλών κρατών μελών προβλέπει 
διαδικασία εγχώριας μετατροπής, χωρίς να 
προβλέπει αντίστοιχη διαδικασία 
διασυνοριακής μετατροπής.

(4) Οι εξελίξεις αυτές στη νομολογία 
έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις 
εταιρείες στην ενιαία αγορά, οι οποίες 
μπορούν να δώσουν ώθηση στην 
οικονομική ανάπτυξη, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την παραγωγικότητα. 
Ταυτόχρονα, ο στόχος για μια ενιαία 
αγορά χωρίς εσωτερικά σύνορα για τις 
εταιρείες πρέπει επίσης να εναρμονίζεται 
με τους άλλους στόχους της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, όπως η κοινωνική 
προστασία (ιδίως, η προστασία των 
εργαζομένων), η προστασία των πιστωτών 
και η προστασία των εταίρων, καθώς και 
με την αντιμετώπιση της προσβολής των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
μέσω της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και η 
φοροαποφυγή, για παράδειγμα. Ομοίως, η 
Ένωση ανέλαβε τη δέσμευση να τηρεί τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ. Η ελευθερία εγκατάστασης δεν 
θίγει κατ’ ουδένα τρόπο άλλες αξίες και 
αρχές που εγγυάται η ΣΛΕΕ, όπως η 
προώθηση υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης και η διασφάλιση επαρκούς 
κοινωνικής προστασίας (άρθρο 9), η 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας και του διαλόγου μεταξύ 
διοίκησης και εργαζομένων, η ανάπτυξη 
των ανθρώπινων πόρων με σκοπό την 
επίτευξη υψηλής απασχόλησης και η 
καταπολέμηση του αποκλεισμού (άρθρο 
151) ή η καταπολέμηση της απάτης και 
κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας 
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εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (άρθρο 310). Οι στόχοι 
αυτοί, ελλείψει εναρμονισμένων κανόνων 
ειδικά για τις διασυνοριακές μετατροπές, 
επιδιώκονται από τα κράτη μέλη μέσω 
σειράς πολυσχιδών νομικών διατάξεων και 
διοικητικών πρακτικών. Ως εκ τούτου, ενώ 
οι εταιρείες ήδη μπορούν να 
συγχωνεύονται διασυνοριακά, 
αντιμετωπίζουν σειρά νομικών και 
πρακτικών δυσχερειών όταν επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν διασυνοριακή 
μετατροπή. Επιπλέον, το εθνικό δίκαιο 
πολλών κρατών μελών προβλέπει 
διαδικασία εγχώριας μετατροπής, χωρίς να 
προβλέπει αντίστοιχη διαδικασία 
διασυνοριακής μετατροπής.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επομένως, ενδείκνυται να 
θεσπιστούν διαδικαστικοί και ουσιαστικοί 
κανόνες για τις διασυνοριακές μετατροπές, 
οι οποίοι θα συμβάλουν στην άρση των 
περιορισμών στην ελευθερία 
εγκατάστασης και, παράλληλα, θα 
παρέχουν επαρκή και αναλογική
προστασία για τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
όπως οι εργαζόμενοι, οι πιστωτές και οι 
εταίροι μειοψηφίας.

(6) Επομένως, ενδείκνυται να 
θεσπιστούν διαδικαστικοί και ουσιαστικοί 
κανόνες για τις διασυνοριακές μετατροπές, 
οι οποίοι θα διευκολύνουν την ελευθερία 
εγκατάστασης και, παράλληλα, θα 
παρέχουν την αναγκαία προστασία για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι εργαζόμενοι, 
οι πιστωτές και οι εταίροι μειοψηφίας.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το δικαίωμα μετατροπής μιας 
υφιστάμενης εταιρείας που έχει συσταθεί 
σε ένα κράτος μέλος σε εταιρεία που 
διέπεται από το δίκαιο ενός άλλου κράτους 

(7) Το δικαίωμα μετατροπής μιας 
υφιστάμενης εταιρείας που έχει συσταθεί 
σε ένα κράτος μέλος σε εταιρεία που 
διέπεται από το δίκαιο ενός άλλου κράτους 
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μέλους μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά, για 
παράδειγμα για την καταστρατήγηση
προτύπων εργασίας, υποχρεώσεων 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, φορολογικών υποχρεώσεων, 
δικαιωμάτων πιστωτών, δικαιωμάτων 
εταίρων μειοψηφίας ή κανόνων σχετικά με 
τη συμμετοχή των εργαζομένων. 
Προκειμένου να καταπολεμούνται οι εν 
λόγω πιθανές καταχρήσεις, κατά γενική 
αρχή του δικαίου της Ένωσης, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι 
εταιρείες δεν χρησιμοποιούν τη διαδικασία 
διασυνοριακής μετατροπής για να προβούν 
σε τεχνητές μεθοδεύσεις που αποσκοπούν
στην αποκόμιση αδικαιολόγητων 
φορολογικών πλεονεκτημάτων ή στην 
αδικαιολόγητη προσβολή των νόμιμων ή 
συμβατικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, των πιστωτών ή των 
εταίρων. Στο μέτρο που εισάγουν 
παρέκκλιση από θεμελιώδη ελευθερία, οι 
κανόνες για την καταπολέμηση των 
καταχρήσεων πρέπει να ερμηνεύονται 
στενά και να βασίζονται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση όλων των 
σχετικών περιστάσεων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα διαδικαστικό και ουσιαστικό 
πλαίσιο το οποίο θα περιγράφει το 
περιθώριο διακριτικής ευχέρειας και θα 
επιτρέπει ποικιλομορφία προσεγγίσεων 
από τα κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα θα 
θέτει απαιτήσεις για τον εξορθολογισμό 
των μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν οι 
εθνικές αρχές για την καταπολέμηση των 
καταχρήσεων, σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης.

μέλους δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, 
να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά, για 
παράδειγμα για την καταστρατήγηση 
προτύπων εργασίας, υποχρεώσεων 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, φορολογικών υποχρεώσεων, 
δικαιωμάτων πιστωτών, δικαιωμάτων 
εταίρων μειοψηφίας ή κανόνων σχετικά με 
τη συμμετοχή των εργαζομένων. 
Προκειμένου να καταπολεμούνται οι εν 
λόγω πιθανές καταχρήσεις, κατά γενική 
αρχή του δικαίου της Ένωσης, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι 
εταιρείες δεν χρησιμοποιούν τη διαδικασία 
διασυνοριακής μετατροπής για να προβούν 
σε τεχνητές μεθοδεύσεις. Η διαδικασία 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
επιδιώκει να προστατεύσει την 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών 
να επιβάλλουν εταιρικό φόρο στα κέρδη 
και υποχρεώσεις ως προς την 
εκπροσώπηση των εργαζομένων στις 
εταιρείες. Τα κράτη μέλη μπορούν, κατά 
περίπτωση, να συμπεραίνουν ότι οι 
μετατροπές, οι συγχωνεύσεις και οι 
διασπάσεις συνιστούν τεχνητή 
διευθέτηση και μπορούν να αποφασίζουν, 
σε αυτή τη βάση, να μην τις εγκρίνουν Σε 
περίπτωση οιασδήποτε παρέκκλισης από 
θεμελιώδες δικαίωμα ή ελευθερία, οι 
κανόνες για την καταπολέμηση των 
καταχρήσεων πρέπει να ερμηνεύονται 
στενά και να βασίζονται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση όλων των 
σχετικών περιστάσεων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα κοινό διαδικαστικό και 
ουσιαστικό πλαίσιο το οποίο θα καθορίζει
απαιτήσεις για τον εξορθολογισμό των 
μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν οι 
εθνικές αρχές για την καταπολέμηση των 
καταχρήσεων, σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης. Προκειμένου να 
καταπολεμούνται οι πιθανές καταχρήσεις 
στον φορολογικό τομέα, έχουν ήδη 
εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ νομοθετικές 
πράξεις για την καταπολέμηση 
πρακτικών φοροαποφυγής, όπως για 
παράδειγμα η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164, της 
12ης Ιουνίου 2016, με διατάξεις σχετικά 
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με την καταπολέμηση πρακτικών 
φοροαποφυγής που έχουν άμεσες 
επιπτώσεις στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Σε περίπτωση 
διασυνοριακής μετατροπής, συγχώνευσης 
και διάσπασης τα κράτη μέλη οφείλουν 
να διασφαλίζουν ότι η εταιρεία που 
προτίθεται να προβεί στη μετατροπή 
αυτή θα συμμορφώνεται με τις εν λόγω 
διατάξεις.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η παρούσα οδηγία δεν ασκεί 
καθοδική πίεση στους εθνικούς 
συντελεστές φορολογίας εταιρειών, στα 
εθνικά φορολογικά συστήματα και στην 
υποχρεωτική εκπροσώπηση των 
εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού 
συμβουλίου, η οποία είναι θεμελιώδης για 
τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης 
πολλών κρατών μελών. Αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση της ελευθερίας 
εγκατάστασης υπό την προϋπόθεση 
πραγματικής οικονομικής 
δραστηριότητας στο κράτος μέλος 
προορισμού. Σε περίπτωση που η 
εταιρεία δεν μπορεί να αποδείξει 
πραγματική οικονομική δραστηριότητα 
στο κράτος μέλος προορισμού, το κράτος 
μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι η 
μετατροπή αποτελεί τεχνητή μεθόδευση 
και να αποφασίσει να μην την εγκρίνει.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Δεδομένης της πολυπλοκότητας (9) Δεδομένης της πολυπλοκότητας 
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των διασυνοριακών μετατροπών και της 
πληθώρας των σχετικών συμφερόντων, 
ενδείκνυται να προβλεφθεί εκ των 
προτέρων έλεγχός τους, ώστε να 
δημιουργείται ασφάλεια δικαίου. Προς τον 
σκοπό αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί μια 
διαρθρωμένη και πολυεπίπεδη διαδικασία, 
βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές τόσο 
του κράτους μέλους αφετηρίας όσο και του 
κράτους μέλους προορισμού θα 
διασφαλίζουν ότι η απόφαση σχετικά με 
την έγκριση της διασυνοριακής 
μετατροπής θα λαμβάνεται κατά τρόπο 
δίκαιο, αντικειμενικό και χωρίς διακρίσεις, 
στη βάση όλων των σχετικών στοιχείων 
και λαμβανομένων υπόψη όλων των 
εύλογων δημόσιων συμφερόντων, ιδίως 
της ανάγκης προστασίας των εργαζομένων, 
των εταίρων και των πιστωτών.

των διασυνοριακών μετατροπών και της 
πληθώρας των σχετικών συμφερόντων, 
ενδείκνυται να προβλεφθεί εκ των 
προτέρων έλεγχός τους, ώστε να 
δημιουργείται ασφάλεια δικαίου. Προς τον 
σκοπό αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί μια 
διαρθρωμένη και πολυεπίπεδη διαδικασία, 
βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές τόσο 
του κράτους μέλους αφετηρίας όσο και του 
κράτους μέλους προορισμού θα 
διασφαλίζουν ότι η απόφαση σχετικά με 
την έγκριση της διασυνοριακής 
μετατροπής θα λαμβάνεται κατά τρόπο 
δίκαιο, αντικειμενικό και χωρίς διακρίσεις, 
στη βάση όλων των σχετικών στοιχείων 
και λαμβανομένων υπόψη όλων των 
εύλογων δημόσιων συμφερόντων, ιδίως 
της ανάγκης προστασίας των εργαζομένων, 
των εταίρων και των πιστωτών. Θα πρέπει 
επίσης να υπάρχουν διαδικασίες για τις 
περιπτώσεις στις οποίες είναι διαθέσιμες 
πρόσθετες πληροφορίες μετά τη 
μετατροπή, όμως υπάρχει αμφιβολία ως 
προς το αν η μετατροπή έχει γίνει για 
καταχρηστικούς σκοπούς.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να παρέχεται η 
δυνατότητα να ληφθούν υπόψη, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διασυνοριακής 
μετατροπής, τα εύλογα συμφέροντα όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών, η εταιρεία θα 
πρέπει να δημοσιοποιεί το σχέδιο 
διασυνοριακής μετατροπής, το οποίο 
περιέχει τις σημαντικότερες πληροφορίες 
σχετικά με την προτεινόμενη διασυνοριακή 
μετατροπή, συμπεριλαμβανομένης της 
προβλεπόμενης νέας εταιρικής μορφής, της 
ιδρυτικής πράξης και του 
χρονοδιαγράμματος που προτείνεται για τη 
μετατροπή. Οι εταίροι, οι πιστωτές και οι 
εργαζόμενοι της εταιρείας που 

(10) Προκειμένου να παρέχεται η 
δυνατότητα να ληφθούν υπόψη, στο 
πλαίσιο των διαδικασιών διασυνοριακής 
μετατροπής, τα εύλογα συμφέροντα όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών, η εταιρεία θα 
πρέπει να δημοσιοποιεί το σχέδιο 
διασυνοριακής μετατροπής, το οποίο 
περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με την 
προτεινόμενη διασυνοριακή μετατροπή, 
συμπεριλαμβανομένων της 
προβλεπόμενης νέας εταιρικής μορφής και 
του σκεπτικού στο οποίο βασίστηκε η 
μετατροπή, της ιδρυτικής πράξης και του 
χρονοδιαγράμματος που προτείνεται για τη 
μετατροπή. Οι εταίροι, οι συνδικαλιστικές 
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πραγματοποιεί τη διασυνοριακή μετατροπή 
θα πρέπει να ενημερώνονται, ώστε να 
μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις 
σχετικά με την προτεινόμενη μετατροπή.

οργανώσεις και οι εργαζόμενοι της 
εταιρείας που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή θα πρέπει να 
ενημερώνονται, ώστε να μπορούν να 
υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την 
προτεινόμενη μετατροπή.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι εταιρείες που επιθυμούν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς μέσω διασυνοριακών 
μετατροπών οφείλουν σε αντάλλαγμα να 
συμμορφωθούν με τους όρους της 
επίτευξης ικανοποιητικού επιπέδου 
διαφάνειας και της καλής εταιρικής 
διακυβέρνησης. Η δημόσια υποβολή 
εκθέσεων ανά χώρα συνιστά 
αποτελεσματικό και κατάλληλο εργαλείο 
για την αύξηση της διαφάνειας των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών 
εταιρειών και για να δοθεί η δυνατότητα 
στο κοινό να αξιολογεί τον αντίκτυπό 
τους στην πραγματική οικονομία. Θα 
βελτιώσει επίσης την ικανότητα των 
μετόχων να αξιολογούν ορθώς τους 
κινδύνους που αναλαμβάνουν οι 
εταιρείες, θα οδηγήσει σε επενδυτικές 
στρατηγικές που βασίζονται σε ακριβείς 
πληροφορίες και θα ενισχύσει τις 
πιθανότητες αξιολόγησης από τους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της 
αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των εθνικών νομοθεσιών.
Για τους λόγους αυτούς πριν από την 
εκτέλεση της διασυνοριακής πράξης, 
δημοσιεύεται μια σειρά 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να αξιολογείται η 
ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχουν 
το σχέδιο μετατροπής και οι εκθέσεις που 
προορίζονται για τους εταίρους και τους 
εργαζομένους, καθώς και προκειμένου να 
παρέχονται τα πραγματικά περιστατικά 
που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί αν 
η προτεινόμενη μετατροπή συνιστά 
τεχνητή μεθόδευση, θα πρέπει να 
απαιτείται η κατάρτιση από ανεξάρτητο 
εμπειρογνώμονα έκθεσης για την
αξιολόγηση της προτεινόμενης 
διασυνοριακής μετατροπής. Προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του 
εμπειρογνώμονα, ο εμπειρογνώμονας θα 
πρέπει να διορίζεται από την αρμόδια 
αρχή, κατόπιν αίτησης της εταιρείας. Στο 
πλαίσιο αυτό, η έκθεση του 
εμπειρογνώμονα θα πρέπει να παρουσιάζει 
όλες τις σχετικές πληροφορίες ώστε να 
παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους αφετηρίας τη δυνατότητα να λάβει 
τεκμηριωμένη απόφαση έκδοσης ή 
άρνησης έκδοσης του προ της μετατροπής 
πιστοποιητικού. Προς τον σκοπό αυτόν, ο 
εμπειρογνώμονας θα πρέπει να μπορεί να 
συλλέξει όλες τις σχετικές πληροφορίες 
και έγγραφα για την εταιρεία και να 
διενεργήσει όλες τις απαραίτητες έρευνες 
για να συγκεντρώσει όλα τα αναγκαία 
αποδεικτικά στοιχεία. Ο εμπειρογνώμονας
θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες, ιδίως τις πληροφορίες 
σχετικά με τον καθαρό κύκλο εργασιών 
και τα κέρδη ή τις ζημίες, τον αριθμό των 
εργαζομένων και τη σύνθεση του 
ισολογισμού τις οποίες έχει συλλέξει η 
εταιρεία προς τον σκοπό της κατάρτισης 
των οικονομικών καταστάσεών της, 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το 
δίκαιο των οικείων κρατών μελών. 
Ωστόσο, προκειμένου να προστατεύονται 

(13) Προκειμένου να αξιολογείται η 
ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχουν 
το σχέδιο μετατροπής και συγχώνευσης 
και η έκθεση που προορίζεται για τους 
εταίρους και τους εργαζομένους, καθώς 
και προκειμένου να παρέχονται τα 
πραγματικά περιστατικά που είναι 
αναγκαία για να αξιολογηθεί αν η 
προτεινόμενη μετατροπή συνιστά τεχνητή 
μεθόδευση, θα πρέπει η αρμόδια αρχή να 
υποχρεούται να προβαίνει σε αξιολόγηση 
της προτεινόμενης διασυνοριακής 
μετατροπής και συγχώνευσης. Στο πλαίσιο 
αυτό, η εταιρεία θα πρέπει να παρουσιάζει 
όλες τις σχετικές πληροφορίες ώστε να 
παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους αφετηρίας τη δυνατότητα να λάβει 
τεκμηριωμένη απόφαση έκδοσης ή 
άρνησης έκδοσης του προ της μετατροπής 
πιστοποιητικού. Προς τον σκοπό αυτόν, η 
αρμόδια αρχή θα πρέπει να μπορεί να 
συλλέξει όλες τις σχετικές πληροφορίες 
και έγγραφα για την εταιρεία και να 
διενεργήσει όλες τις απαραίτητες έρευνες 
για να συγκεντρώσει όλα τα αναγκαία 
αποδεικτικά στοιχεία. Η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους αφετηρίας μπορεί 
επίσης να υποβάλλει σχετικές ερωτήσεις 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προορισμού. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, ιδίως τις 
πληροφορίες σχετικά με τον καθαρό κύκλο 
εργασιών και τα κέρδη ή τις ζημίες, τον 
αριθμό των εργαζομένων και τη σύνθεση 
του ισολογισμού τις οποίες έχει συλλέξει η 
εταιρεία προς τον σκοπό της κατάρτισης 
των οικονομικών καταστάσεών της, 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το 
δίκαιο των οικείων κρατών μελών. 
Ωστόσο, για την προστασία τυχόν 
εμπιστευτικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένου του 
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οι εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών απορρήτων της 
εταιρείας, οι πληροφορίες αυτές δεν θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην 
τελική έκθεση του εμπειρογνώμονα που 
θα δημοσιοποιηθεί.

επιχειρηματικού απορρήτου της 
εταιρείας, οι εν λόγω πληροφορίες δεν θα 
πρέπει να δημοσιοποιούνται, θα πρέπει 
ωστόσο να τίθενται στη διάθεση της 
αρμόδιας αρχής, με βάση απαιτήσεις 
εμπιστευτικότητας, καθώς και, όπου 
αρμόζει με βάση την εθνική νομοθεσία, 
των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
δυσανάλογες δαπάνες και βάρη για τις 
μικρότερες εταιρείες που πραγματοποιούν 
διασυνοριακή μετατροπή, οι πολύ μικρές 
και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές 
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής45, θα πρέπει να απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής έκθεσης 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα. Ωστόσο, οι 
εταιρείες αυτές μπορούν να καταφεύγουν 
σε έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα
για να αποφύγουν το κόστος δικών με 
πιστωτές τους.

(14) Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
δυσανάλογες δαπάνες και βάρη για τις 
μικρότερες εταιρείες που πραγματοποιούν 
διασυνοριακή μετατροπή, οι πολύ μικρές 
και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές 
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής45, θα πρέπει να απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση να υποβάλλονται σε 
αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή. 
Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές μπορούν να 
καταφεύγουν σε αυτήν την αξιολόγηση για 
να αποφύγουν το κόστος δικών με 
πιστωτές τους.

_________________ _________________

45 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

45 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Στη βάση του σχεδίου μετατροπής 
και των εκθέσεων, η γενική συνέλευση των 
εταίρων της εταιρείας θα πρέπει να 

(15) Στη βάση του σχεδίου μετατροπής 
και των εκθέσεων, η γενική συνέλευση των 
εταίρων της εταιρείας θα πρέπει να 
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αποφασίζει αν θα εγκρίνει ή όχι το εν λόγω 
σχέδιο. Είναι σημαντικό η απαιτούμενη 
στην εν λόγω ψηφοφορία πλειοψηφία να 
είναι επαρκώς υψηλή ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η απόφαση μετατροπής 
είναι συλλογική. Επιπλέον, οι εταίροι θα 
πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να 
ψηφίσουν επί των τυχόν ρυθμίσεων 
σχετικά με τη συμμετοχή των 
εργαζομένων, αν έχουν επιφυλαχθεί του 
δικαιώματός τους αυτού κατά τη 
διάρκεια της γενικής συνέλευσης.

αποφασίζει αν θα εγκρίνει ή όχι το εν λόγω 
σχέδιο. Είναι σημαντικό η απαιτούμενη 
στην εν λόγω ψηφοφορία πλειοψηφία να 
είναι επαρκώς υψηλή ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η απόφαση μετατροπής 
είναι συλλογική.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ενδείκνυται να παρέχεται δικαίωμα 
εξόδου από την εταιρεία στους εταίρους 
που είχαν δικαίωμα ψήφου και δεν 
ψήφισαν υπέρ της έγκρισης του σχεδίου 
μετατροπής, καθώς και στους εταίρους 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι δεν 
είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις 
απόψεις τους. Οι εταίροι αυτοί θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν 
από την εταιρεία και να λάβουν για τα 
μερίδιά τους αποζημίωση σε μετρητά 
αντίστοιχη προς την αξία των μεριδίων 
τους. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να προσβάλουν δικαστικά τον 
υπολογισμό και την επάρκεια της 
προσφερόμενης αποζημίωσης σε μετρητά.

(16) Ενδείκνυται να παρέχεται δικαίωμα 
εξόδου από την εταιρεία στους εταίρους 
που αντιτάχθηκαν ρητά στην έγκριση του 
σχεδίου μετατροπής. Οι εταίροι αυτοί θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αποχωρήσουν από την εταιρεία και να 
λάβουν για τα μερίδιά τους αποζημίωση σε 
μετρητά αντίστοιχη προς την αξία των 
μεριδίων τους. Επιπλέον, οι μέτοχοι που 
απέρριψαν την προσφορά αποζημίωσης 
σε μετρητά λόγω της άποψής τους ότι η
αποζημίωση δεν είναι κατάλληλη, θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
προσβάλουν δικαστικά τον υπολογισμό και 
την επάρκεια της προσφερόμενης 
αποζημίωσης σε μετρητά.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να περιοριστεί αυτό το δικαίωμα στα μέλη που έχουν διατυπώσει ρητώς 
αντίρρηση ως προς το σχέδιο διάσπασης. Επιπλέον, δεν είναι σαφές για ποιο λόγο ένας μέτοχος 
που έχει αποδεχθεί την προσφορά αποζημίωσης σε μετρητά μπορεί να ζητήσει δικαστική 
επανεξέταση, παρόλο που ο μέτοχος αυτός αποχωρεί μετά την αποδοχή της προσφοράς.

Τροπολογία 17
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία των πιστωτών σε 
περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι 
με την προστασία που τους παρέχεται από 
την εταιρεία στο σχέδιο διασυνοριακής 
μετατροπής, οι πιστωτές μπορούν να 
ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις από την 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους μέλους αφετηρίας. Προκειμένου 
να διευκολύνεται η εκτίμηση του αν 
υπάρχει ζημία, θα πρέπει να θεσπιστούν 
ορισμένα τεκμήρια, βάσει των οποίων θα 
θεωρείται ότι οι πιστωτές δεν θίγονται από 
διασυνοριακή μετατροπή όταν ο κίνδυνος 
ζημίας των πιστωτών είναι 
απομακρυσμένος. Το τεκμήριο θα πρέπει 
να εφαρμόζεται όταν έκθεση ανεξάρτητου 
εμπειρογνώμονα καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει εύλογη 
πιθανότητα να θιγούν οι πιστωτές ή όταν 
προσφέρεται στους πιστωτές δικαίωμα 
πληρωμής έναντι της μετατραπείσας 
εταιρείας ή έναντι τρίτου εγγυητή το οποίο 
είναι ισοδύναμης αξίας με την αρχική 
απαίτηση του πιστωτή και το οποίο μπορεί 
να ασκηθεί στην ίδια δικαιοδοσία με την 
αρχική απαίτηση. Η προστασία των 
πιστωτών που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους αφετηρίας 
σχετικά με τις πληρωμές σε δημόσιους 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
πληρωμών φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.

(18) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία των πιστωτών σε 
περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι 
με την προστασία που τους παρέχεται από 
την εταιρεία στο σχέδιο διασυνοριακής 
μετατροπής, οι πιστωτές μπορούν να 
ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις από την 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους μέλους αφετηρίας. Προκειμένου 
να διευκολύνεται η εκτίμηση του αν 
υπάρχει ζημία, θα πρέπει να θεσπιστούν 
ορισμένα τεκμήρια, βάσει των οποίων θα 
θεωρείται ότι οι πιστωτές δεν θίγονται από 
διασυνοριακή μετατροπή όταν ο κίνδυνος 
ζημίας των πιστωτών είναι 
απομακρυσμένος. Το τεκμήριο θα πρέπει 
να εφαρμόζεται όταν προσφέρεται στους 
πιστωτές δικαίωμα πληρωμής έναντι της 
μετατραπείσας εταιρείας ή έναντι τρίτου 
εγγυητή το οποίο είναι ισοδύναμης αξίας 
με την αρχική απαίτηση του πιστωτή και 
το οποίο μπορεί να ασκηθεί στην ίδια 
δικαιοδοσία με την αρχική απαίτηση Η 
προστασία των πιστωτών που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους αφετηρίας σχετικά με τις πληρωμές 
σε δημόσιους οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι (19) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
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η συμμετοχή των εργαζομένων δεν θα 
θίγεται αδικαιολόγητα ως αποτέλεσμα της 
διασυνοριακής μετατροπής, όταν η 
εταιρεία που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή λειτουργεί υπό 
καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων 
στο κράτος μέλος αφετηρίας, η εταιρεία θα 
πρέπει να υποχρεούται να λάβει νομική 
μορφή που επιτρέπει την πραγμάτωση της 
εν λόγω συμμετοχής, μεταξύ άλλων μέσω 
της συμμετοχής εκπροσώπων των 
εργαζομένων στο ενδεδειγμένο διοικητικό 
ή εποπτικό όργανο της εταιρείας στο 
κράτος μέλος προορισμού. Επιπλέον, στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να διεξάγεται 
καλόπιστη διαπραγμάτευση μεταξύ της 
εταιρείας και των εργαζομένων της, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην οδηγία 2001/86/ΕΚ, με 
σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής 
λύσης για τον συμβιβασμό του 
δικαιώματος της εταιρείας να 
πραγματοποιήσει τη διασυνοριακή 
μετατροπή με τα δικαιώματα συμμετοχής 
των εργαζομένων. Κατόπιν των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων, θα πρέπει είτε να 
εφαρμόζεται η ειδική λύση που θα έχει 
συμφωνηθεί είτε, αν δεν έχει επιτευχθεί 
συμφωνία, να εφαρμόζονται αναλογικά οι 
διατάξεις αναφοράς που προβλέπονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 2001/86/ΕΚ. 
Προκειμένου να προστατεύεται είτε η 
συμφωνηθείσα λύση είτε η εφαρμογή των 
ανωτέρω διατάξεων αναφοράς, η εταιρεία 
δεν θα πρέπει να μπορεί, για διάστημα 
τριών ετών, να καταργήσει τα δικαιώματα 
συμμετοχής των εργαζομένων μέσω της 
πραγματοποίησης μεταγενέστερης 
εγχώριας ή διασυνοριακής μετατροπής, 
συγχώνευσης ή διάσπασης.

η συμμετοχή των εργαζομένων δεν θα 
θίγεται αδικαιολόγητα ως αποτέλεσμα της 
διασυνοριακής μετατροπής, όταν η 
εταιρεία που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή λειτουργεί υπό 
καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων 
στο κράτος μέλος αφετηρίας, η εταιρεία θα 
πρέπει να υποχρεούται να λάβει νομική 
μορφή που επιτρέπει την πραγμάτωση της 
εν λόγω ισοδύναμης συμμετοχής, μεταξύ 
άλλων μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων 
των εργαζομένων στο ενδεδειγμένο 
διοικητικό ή εποπτικό όργανο της 
εταιρείας στο κράτος μέλος προορισμού. 
Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει 
να διεξάγεται εγκαίρως πριν από την 
μετατροπή καλόπιστη διαπραγμάτευση 
μεταξύ της εταιρείας και των εργαζομένων 
της, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην οδηγία 2001/86/ΕΚ, με 
σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής 
λύσης για τον συμβιβασμό του 
δικαιώματος της εταιρείας να 
πραγματοποιήσει τη διασυνοριακή 
μετατροπή με τα δικαιώματα συμμετοχής 
των εργαζομένων. Κατόπιν των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων, θα πρέπει είτε να 
εφαρμόζεται η ειδική λύση που θα έχει 
συμφωνηθεί είτε, αν δεν έχει επιτευχθεί 
συμφωνία, να εφαρμόζονται αναλογικά οι 
διατάξεις αναφοράς που προβλέπονται στο 
παράρτημα της οδηγίας 2001/86/ΕΚ. 
Προκειμένου να προστατεύεται είτε η 
συμφωνηθείσα λύση είτε η εφαρμογή των 
ανωτέρω διατάξεων αναφοράς, η εταιρεία 
δεν θα πρέπει να μπορεί, για διάστημα 
δέκα ετών, να καταργήσει τα δικαιώματα 
συμμετοχής των εργαζομένων μέσω της 
πραγματοποίησης μεταγενέστερης 
εγχώριας ή διασυνοριακής μετατροπής, 
συγχώνευσης ή διάσπασης.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20



AD\1169158EL.docx 19/121 PE625.345v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να αποφεύγεται η 
καταστρατήγηση των δικαιωμάτων 
συμμετοχής των εργαζομένων μέσω 
διασυνοριακής μετατροπής, εταιρεία που 
πραγματοποιεί μετατροπή και η οποία 
είναι καταχωρισμένη σε κράτος μέλος το 
οποίο προβλέπει δικαιώματα συμμετοχής 
των εργαζομένων δεν θα πρέπει να μπορεί 
να πραγματοποιήσει τη διασυνοριακή 
μετατροπή χωρίς προηγουμένως να προβεί 
σε διαπραγματεύσεις με τους 
εργαζομένους της ή τους εκπροσώπους 
τους αν ο μέσος αριθμός των εργαζομένων 
που απασχολεί η εταιρεία αντιστοιχεί στα 
τέσσερα πέμπτα του εθνικού κατώτατου 
ορίου που ενεργοποιεί τα εν λόγω 
δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων.

(20) Προκειμένου να αποφεύγεται η 
καταστρατήγηση των δικαιωμάτων 
συμμετοχής των εργαζομένων μέσω 
διασυνοριακής μετατροπής, εταιρεία που 
πραγματοποιεί μετατροπή και η οποία 
είναι καταχωρισμένη σε κράτος μέλος το 
οποίο προβλέπει δικαιώματα συμμετοχής 
των εργαζομένων δεν θα πρέπει να μπορεί 
να πραγματοποιήσει τη διασυνοριακή 
μετατροπή χωρίς προηγουμένως να προβεί 
σε διαπραγματεύσεις με τους 
εργαζομένους της ή τους εκπροσώπους 
τους αν ο μέσος αριθμός των εργαζομένων 
που απασχολεί η εταιρεία αντιστοιχεί στα 
τέσσερα πέμπτα τουλάχιστον του εθνικού 
κατώτατου ορίου που ενεργοποιεί τα εν 
λόγω δικαιώματα συμμετοχής των 
εργαζομένων.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να διασφαλίζεται 
ορθή κατανομή των καθηκόντων μεταξύ 
των κρατών μελών, καθώς και αποδοτικός 
και αποτελεσματικός εκ των προτέρων 
έλεγχος των διασυνοριακών μετατροπών, 
τόσο το κράτος μέλος αφετηρίας όσο και 
το κράτος μέλος προορισμού θα πρέπει να
ορίζουν αρμόδιες συναφώς αρχές. 
Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους αφετηρίας θα πρέπει να έχουν την 
εξουσία να εκδίδουν ένα προ της 
μετατροπής πιστοποιητικό, χωρίς το οποίο 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προορισμού δεν θα πρέπει να μπορούν να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία 
διασυνοριακής μετατροπής.

(21) Προκειμένου να διασφαλίζεται 
ορθή κατανομή των καθηκόντων μεταξύ 
των κρατών μελών, καθώς και αποδοτικός 
και αποτελεσματικός εκ των προτέρων 
έλεγχος των διασυνοριακών μετατροπών, 
τόσο το κράτος μέλος αφετηρίας όσο και 
το κράτος μέλος προορισμού θα πρέπει να 
ορίζουν αρμόδιες συναφώς αρχές. 
Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους αφετηρίας θα πρέπει να έχουν την 
εξουσία να εκδίδουν ένα προ της 
μετατροπής πιστοποιητικό, χωρίς το οποίο 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προορισμού δεν θα πρέπει να μπορούν να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία 
διασυνοριακής μετατροπής. Η Επιτροπή 
καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των 
αρμόδιων εθνικών αρχών στα κράτη 
μέλη. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών αναμένεται να συνεργάζονται 
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μεταξύ τους σε περιπτώσεις 
διασυνοριακών μετατροπών.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η έκδοση του προ της μετατροπής 
πιστοποιητικού από το κράτος μέλος 
αφετηρίας θα πρέπει να περιλαμβάνει 
έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται η 
νομιμότητα της διασυνοριακής μετατροπής 
της εταιρείας. Η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους αφετηρίας θα πρέπει να 
εκδίδει απόφαση σχετικά με το ζήτημα της 
έκδοσης του προ της μετατροπής 
πιστοποιητικού εντός ενός μηνός από την 
υποβολή της αίτησης από την εταιρεία, 
εκτός εάν έχει σοβαρές ανησυχίες για το 
ενδεχόμενο ύπαρξης τεχνητής μεθόδευσης 
που αποσκοπεί στην αποκόμιση 
αδικαιολόγητων φορολογικών 
πλεονεκτημάτων ή στην αδικαιολόγητη 
προσβολή των νόμιμων ή συμβατικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, των 
πιστωτών ή των εταίρων. Στην περίπτωση 
αυτή, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
διενεργεί εμπεριστατωμένη αξιολόγηση. 
Ωστόσο, τέτοια εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση δεν θα πρέπει να διενεργείται 
κατά σύστημα, αλλά κατά περίπτωση, όταν 
υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για το 
ενδεχόμενο ύπαρξης τεχνητής μεθόδευσης. 
Κατά την αξιολόγησή τους, οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τουλάχιστον τους παράγοντες που 
απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία, οι 
οποίοι ωστόσο θα πρέπει να 
εκλαμβάνονται ως απλώς ενδεικτικοί 
παράγοντες στη συνολική αξιολόγηση και 
να μην εξετάζονται μεμονωμένα. 
Προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι 
εταιρείες με μια υπέρμετρα χρονοβόρα 
διαδικασία, η εν λόγω εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 

(22) Η έκδοση του προ της μετατροπής 
πιστοποιητικού από το κράτος μέλος 
αφετηρίας θα πρέπει να περιλαμβάνει 
έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται η 
νομιμότητα της διασυνοριακής μετατροπής 
της εταιρείας. Η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους αφετηρίας θα πρέπει να 
εκδίδει απόφαση σχετικά με το ζήτημα της 
έκδοσης του προ της μετατροπής 
πιστοποιητικού εντός δύο μηνών από την 
υποβολή της αίτησης από την εταιρεία, 
εκτός εάν έχει ανησυχίες για το 
ενδεχόμενο ύπαρξης τεχνητής μεθόδευσης. 
Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή θα 
πρέπει να διενεργεί εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση. Ωστόσο, τέτοια 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση δεν θα 
πρέπει να διενεργείται κατά σύστημα, αλλά 
μόνο κατά περίπτωση, όταν υπάρχουν 
ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύπαρξης 
τεχνητής μεθόδευσης. Κατά την 
αξιολόγησή τους, οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον
τους παράγοντες που απαριθμούνται στην 
παρούσα οδηγία, οι οποίοι ωστόσο θα 
πρέπει να εκλαμβάνονται ως απλώς 
ενδεικτικοί παράγοντες στη συνολική 
αξιολόγηση και να μην εξετάζονται 
μεμονωμένα. Προκειμένου να μην 
επιβαρύνονται οι εταιρείες με μια 
υπέρμετρα χρονοβόρα διαδικασία, η εν 
λόγω εμπεριστατωμένη αξιολόγηση θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από 
την ενημέρωση της εταιρείας ότι πρόκειται 
να διενεργηθεί εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση. Η αξιολόγηση του κράτους 
μέλους αφετηρίας, όταν εκδοθεί στην 
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να ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από 
την ενημέρωση της εταιρείας ότι πρόκειται 
να διενεργηθεί εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση.

τελική της μορφή, κοινοποιείται στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προορισμού.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Αφότου λάβουν το προ της 
μετατροπής πιστοποιητικό και 
επιβεβαιώσουν ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις για τη σύσταση εταιρείας στο 
κράτος μέλος προορισμού, οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους προορισμού θα 
πρέπει να καταχωρίζουν την εταιρεία στο 
μητρώο επιχειρήσεων του εν λόγω κράτους 
μέλους. Η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους αφετηρίας θα πρέπει να διαγράφει 
την εταιρεία από το δικό της μητρώο μόνο 
μετά την εν λόγω καταχώριση στο κράτος 
μέλος προορισμού. Η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους προορισμού δεν θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει 
την ακρίβεια των πληροφοριών που 
περιέχονται στο προ της μετατροπής 
πιστοποιητικό. Ως αποτέλεσμα της 
διασυνοριακής μετατροπής, η 
μετατραπείσα εταιρεία θα πρέπει να 
διατηρεί τη νομική προσωπικότητά της, τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού της και όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις της, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεών της που απορρέουν 
από συμβάσεις, από πράξεις ή από 
παραλείψεις.

(23) Αφότου λάβουν το προ της 
μετατροπής πιστοποιητικό και 
επιβεβαιώσουν ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις για τη σύσταση εταιρείας στο 
κράτος μέλος προορισμού, οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους προορισμού θα 
πρέπει να καταχωρίζουν την εταιρεία στο 
μητρώο επιχειρήσεων του εν λόγω κράτους 
μέλους. Τα κράτη μέλη προορισμού θα 
πρέπει επίσης να ελέγχουν τον (τους) 
τελικό (-ούς) ιδιοκτήτη (-ες) της 
εταιρείας που έχει υποστεί μετατροπή, 
βάσει των πληροφοριών που λαμβάνουν.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
αφετηρίας θα πρέπει να διαγράφει την 
εταιρεία από το δικό της μητρώο μόνο 
μετά την εν λόγω καταχώριση στο κράτος 
μέλος προορισμού. Η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους προορισμού θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει και 
να υποβάλει ερωτήσεις στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους αφετηρίας ως
προς την ακρίβεια των πληροφοριών που 
περιέχονται στο προ της μετατροπής 
πιστοποιητικό, για να αποφευχθεί 
συγκεκριμένα το ενδεχόμενο τεχνητής 
μεθόδευσης. Η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους αφετηρίας απαντά στις 
εν λόγω ερωτήσεις χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Ως αποτέλεσμα της 
διασυνοριακής μετατροπής, η 
μετατραπείσα εταιρεία θα πρέπει να 
διατηρεί τη νομική προσωπικότητά της, τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού της και όλα τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις της, 
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συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεών της που απορρέουν 
από συμβάσεις, από πράξεις ή από 
παραλείψεις.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η αξιολόγηση της εφαρμογής των 
κανόνων για τις διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις στα κράτη μέλη έχει δείξει 
ότι ο αριθμός των διασυνοριακών 
συγχωνεύσεων στην Ένωση έχει αυξηθεί 
σημαντικά. Ωστόσο, η αξιολόγηση αυτή 
κατέδειξε επίσης ορισμένες αδυναμίες σε 
σχέση ειδικά με την προστασία των 
πιστωτών και την προστασία των εταίρων, 
καθώς και σε σχέση με την απουσία 
απλουστευμένων διαδικασιών, αδυναμίες 
που εμποδίζουν την πλήρη 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των εν λόγω κανόνων για τις 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις.

(26) Η αξιολόγηση της εφαρμογής των 
κανόνων για τις διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις στα κράτη μέλη έχει δείξει 
ότι ο αριθμός των διασυνοριακών 
συγχωνεύσεων στην Ένωση έχει αυξηθεί 
σημαντικά. Ωστόσο, η αξιολόγηση αυτή 
κατέδειξε επίσης ορισμένες αδυναμίες σε
σχέση ειδικά με την προστασία των 
πιστωτών, των εταίρων και των 
εργαζομένων, καθώς και σε σχέση με την 
απουσία απλουστευμένων διαδικασιών, 
αδυναμίες που εμποδίζουν την πλήρη 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των εν λόγω κανόνων για τις 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η υφιστάμενη διαδικασία 
διασυνοριακής συγχώνευσης, είναι 
αναγκαίο να απλουστευθούν, όπου 
ενδείκνυται, οι εν λόγω κανόνες για τις 
συγχωνεύσεις, διασφαλιζόμενης 
ταυτόχρονα επαρκούς προστασίας για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως τους 
εργαζομένους. Ως εκ τούτου, οι ισχύοντες 
κανόνες για τις διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν 
κατά τρόπο ώστε να υποχρεώνουν τα 

(28) Προκειμένου να βελτιωθεί 
περαιτέρω η υφιστάμενη διαδικασία 
διασυνοριακής συγχώνευσης, είναι 
αναγκαίο να απλουστευθούν, όπου 
ενδείκνυται, οι εν λόγω κανόνες για τις 
συγχωνεύσεις, διασφαλιζόμενης 
ταυτόχρονα επαρκούς προστασίας για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως τους 
εργαζομένους. Ως εκ τούτου, οι ισχύοντες 
κανόνες για τις διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν 
κατά τρόπο ώστε να υποχρεώνουν τα 
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όργανα διεύθυνσης ή διοίκησης των 
συγχωνευόμενων εταιρειών να 
καταρτίσουν χωριστές εκθέσεις οι οποίες 
θα αναλύουν τις νομικές και οικονομικές 
πτυχές της διασυνοριακής συγχώνευσης 
τόσο για τους εταίρους όσο και για τους 
εργαζομένους. Η υποχρέωση του οργάνου 
διεύθυνσης ή διοίκησης της εταιρείας να 
καταρτίσει την έκθεση που προορίζεται 
για τους εταίρους μπορεί, ωστόσο, να 
αίρεται όταν οι εν λόγω εταίροι είναι ήδη 
ενημερωμένοι για τις νομικές και 
οικονομικές πτυχές της προτεινόμενης 
συγχώνευσης. Εντούτοις, η υποχρέωση 
κατάρτισης της έκθεσης που προορίζεται 
για τους εργαζομένους μπορεί να αίρεται 
μόνο αν οι συγχωνευόμενες εταιρείες και 
οι θυγατρικές τους δεν έχουν 
εργαζομένους πέραν εκείνων που 
συμμετέχουν στο όργανο διεύθυνσης ή 
διοίκησης.

όργανα διεύθυνσης ή διοίκησης των 
συγχωνευόμενων εταιρειών να 
καταρτίσουν χωριστή έκθεση η οποία θα 
αναλύει τις νομικές και οικονομικές πτυχές 
καθώς και το σκεπτικό της διασυνοριακής 
συγχώνευσης τόσο για τους εταίρους όσο 
και για τους εργαζομένους.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Περαιτέρω, προκειμένου να 
ενισχυθεί η προστασία που παρέχεται 
στους εργαζομένους της συγχωνευόμενης 
εταιρείας ή των συγχωνευόμενων 
εταιρειών, οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί 
τους μπορούν να διατυπώνουν τη γνώμη 
τους σχετικά με την έκθεση της εταιρείας 
στην οποία παρατίθενται οι συνέπειες της 
διασυνοριακής συγχώνευσης για τους 
εργαζομένους. Η παροχή της έκθεσης δεν 
θα πρέπει να θίγει τις εφαρμοστέες 
διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης 
που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο 
κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
του Συμβουλίου48, της οδηγίας 
2002/14/ΕΚ ή της οδηγίας 2009/38/ΕΚ.

(29) Περαιτέρω, προκειμένου να 
ενισχυθεί η προστασία που παρέχεται 
στους εργαζομένους της συγχωνευόμενης 
εταιρείας ή των συγχωνευόμενων 
εταιρειών, οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί 
τους διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά 
με την έκθεση της εταιρείας στην οποία 
παρατίθενται οι συνέπειες της 
διασυνοριακής συγχώνευσης για τους 
εργαζομένους. Η παροχή της έκθεσης δεν 
θα πρέπει να θίγει τις εφαρμοστέες 
διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης 
που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο 
κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
του Συμβουλίου48, της οδηγίας 
2002/14/ΕΚ ή της οδηγίας 2009/38/ΕΚ.

_________________ _________________

48 Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, 48 Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, 
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της 12ης Μαρτίου 2001, περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων 
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ΕΕ L 82 
της 22.3.2001, σ. 16).

της 12ης Μαρτίου 2001, περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων 
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ΕΕ L 82 
της 22.3.2001, σ. 16).

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Οι εταιρείες που επιθυμούν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς μέσω διασυνοριακών 
μετατροπών οφείλουν σε αντάλλαγμα να 
συμμορφωθούν με τους όρους της 
επίτευξης ικανοποιητικού επιπέδου 
διαφάνειας και της καλής εταιρικής 
διακυβέρνησης. Η δημόσια υποβολή 
εκθέσεων ανά χώρα συνιστά 
αποτελεσματικό και κατάλληλο εργαλείο 
για την αύξηση της διαφάνειας των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών 
εταιρειών και για να δοθεί η δυνατότητα 
στο κοινό να αξιολογεί τον αντίκτυπό 
τους στην πραγματική οικονομία. Θα 
βελτιώσει επίσης την ικανότητα των 
μετόχων να αξιολογούν ορθώς τους 
κινδύνους που αναλαμβάνουν οι 
εταιρείες, θα οδηγήσει σε επενδυτικές 
στρατηγικές που βασίζονται σε ακριβείς 
πληροφορίες και θα ενισχύσει τις 
πιθανότητες αξιολόγησης από τους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της 
αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των εθνικών νομοθεσιών.
Για τους λόγους αυτούς πριν από την 
εκτέλεση της διασυνοριακής 
συγχώνευσης, δημοσιεύεται μια σειρά 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Τροπολογία 27
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29β) Για να αποφεύγονται συγκρούσεις 
συμφερόντων μεταξύ των μελών του 
διοικητικού οργάνου και των 
συμφερόντων της εταιρείας, τα μέλη δεν 
θα πρέπει να επιτρέπεται να 
επωφελούνται οικονομικά από τη 
συγχώνευση με τη μορφή μεταβλητών 
αποζημιώσεων, πρόσθετων παροχών ή 
αύξησης των τιμών των μετοχών.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Προκειμένου να αποφεύγονται 
δυσανάλογες δαπάνες και βάρη για τις 
μικρότερες εταιρείες που πραγματοποιούν 
διασυνοριακή συγχώνευση, οι πολύ 
μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως 
αυτές ορίζονται στη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, θα πρέπει 
να απαλλάσσονται από την υποχρέωση να 
υποβάλλονται σε αξιολόγηση από την 
αρμόδια αρχή. Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές 
μπορούν να καταφεύγουν σε αυτήν την 
αξιολόγηση για να αποφύγουν το κόστος 
δικών με πιστωτές τους.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η έλλειψη εναρμόνισης των 
εγγυήσεων για τους εταίρους και τους 
πιστωτές έχει χαρακτηριστεί ως εμπόδιο 
στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις από 

(31) Η έλλειψη εναρμόνισης των 
εγγυήσεων για τους εταίρους, τους 
εργαζόμενους και τους πιστωτές έχει 
χαρακτηριστεί ως εμπόδιο στις 
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διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εταίροι 
και οι πιστωτές θα πρέπει να 
απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, 
ανεξάρτητα από τα κράτη μέλη στα οποία 
εδρεύουν οι συγχωνευόμενες εταιρείες. Η 
αρχή αυτή δεν θίγει τους κανόνες των 
κρατών μελών για την προστασία των 
πιστωτών ή των εταίρων που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
εναρμονισμένων μέτρων, όπως οι 
απαιτήσεις διαφάνειας.

διασυνοριακές συγχωνεύσεις από διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εταίροι, οι 
εργαζόμενοι και οι πιστωτές θα πρέπει να 
απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, 
ανεξάρτητα από τα κράτη μέλη στα οποία 
εδρεύουν οι συγχωνευόμενες εταιρείες. Η 
αρχή αυτή δεν θίγει τους κανόνες των 
κρατών μελών για την προστασία των 
πιστωτών, των εργαζομένων ή των 
εταίρων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των εναρμονισμένων μέτρων, 
όπως οι απαιτήσεις διαφάνειας.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία των πιστωτών σε 
περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι 
με την προστασία που τους παρέχεται από 
την εταιρεία στο κοινό σχέδιο 
διασυνοριακής συγχώνευσης, οι πιστωτές 
που θίγονται από τη διασυνοριακή 
συγχώνευση μπορούν να ζητήσουν από την 
αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή κάθε 
κράτους μέλους των συγχωνευόμενων 
εταιρειών τις εγγυήσεις που οι ίδιοι 
θεωρούν επαρκείς. Προκειμένου να 
διευκολύνεται η εκτίμηση του αν υπάρχει 
ζημία, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα 
τεκμήρια, βάσει των οποίων θα θεωρείται 
ότι οι πιστωτές δεν θίγονται από 
διασυνοριακή συγχώνευση όταν ο 
κίνδυνος ζημίας των πιστωτών είναι 
απομακρυσμένος. Το τεκμήριο θα πρέπει 
να εφαρμόζεται όταν ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει εύλογη 
πιθανότητα να θιγούν οι πιστωτές ή όταν 
προσφέρεται στους πιστωτές δικαίωμα 
πληρωμής έναντι της συγχωνευθείσας 
εταιρείας ή έναντι τρίτου εγγυητή το οποίο 
είναι ισοδύναμης αξίας με την αρχική 
απαίτηση του πιστωτή και το οποίο μπορεί 

(35) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία των πιστωτών σε 
περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι 
με την προστασία που τους παρέχεται από 
την εταιρεία στο κοινό σχέδιο 
διασυνοριακής συγχώνευσης, οι πιστωτές 
που θίγονται από τη διασυνοριακή 
συγχώνευση μπορούν να ζητήσουν από την 
αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή κάθε 
κράτους μέλους των συγχωνευόμενων 
εταιρειών τις εγγυήσεις που οι ίδιοι 
θεωρούν επαρκείς. Προκειμένου να 
διευκολύνεται η εκτίμηση του αν υπάρχει 
ζημία, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα 
τεκμήρια, βάσει των οποίων θα θεωρείται 
ότι οι πιστωτές δεν θίγονται από 
διασυνοριακή συγχώνευση όταν ο 
κίνδυνος ζημίας των πιστωτών είναι 
απομακρυσμένος. Το τεκμήριο θα πρέπει 
να εφαρμόζεται όταν προσφέρεται στους 
πιστωτές δικαίωμα πληρωμής έναντι της 
συγχωνευθείσας εταιρείας ή έναντι τρίτου 
εγγυητή το οποίο είναι ισοδύναμης αξίας 
με την αρχική απαίτηση του πιστωτή και 
το οποίο μπορεί να ασκηθεί στην ίδια 
δικαιοδοσία με την αρχική απαίτηση.
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να ασκηθεί στην ίδια δικαιοδοσία με την 
αρχική απαίτηση.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Το δικαίωμα των εταιρειών να 
πραγματοποιούν διασυνοριακές διασπάσεις 
μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να 
χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά, για 
παράδειγμα για την καταστρατήγηση 
προτύπων εργασίας, υποχρεώσεων 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, φορολογικών υποχρεώσεων, 
δικαιωμάτων πιστωτών, δικαιωμάτων 
εταίρων ή κανόνων σχετικά με τη 
συμμετοχή των εργαζομένων. 
Προκειμένου να καταπολεμούνται οι εν 
λόγω πιθανές καταχρήσεις, κατά γενική 
αρχή του δικαίου της Ένωσης, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι 
εταιρείες δεν χρησιμοποιούν τη διαδικασία 
διασυνοριακής διάσπασης για να προβούν 
σε τεχνητές μεθοδεύσεις που αποσκοπούν 
στην αποκόμιση αδικαιολόγητων 
φορολογικών πλεονεκτημάτων ή στην 
αδικαιολόγητη προσβολή των νόμιμων ή 
συμβατικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, των πιστωτών ή των 
εταίρων. Στο μέτρο που εισάγουν 
παρέκκλιση από θεμελιώδη ελευθερία, οι 
κανόνες για την καταπολέμηση των 
καταχρήσεων πρέπει να ερμηνεύονται 
στενά και να βασίζονται σε 
εξατομικευμένη αξιολόγηση όλων των 
σχετικών περιστάσεων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα διαδικαστικό και ουσιαστικό 
πλαίσιο το οποίο θα περιγράφει το 
περιθώριο διακριτικής ευχέρειας και θα 
επιτρέπει ποικιλομορφία προσεγγίσεων 
από τα κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα θα 
θέτει απαιτήσεις για τον εξορθολογισμό 
των μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν οι 
εθνικές αρχές για την καταπολέμηση των 

(40) Το δικαίωμα των εταιρειών να 
πραγματοποιούν διασυνοριακές διασπάσεις 
δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να 
χρησιμοποιείται καταχρηστικά, για 
παράδειγμα για την καταστρατήγηση 
προτύπων εργασίας, υποχρεώσεων 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, φορολογικών υποχρεώσεων, 
δικαιωμάτων πιστωτών, δικαιωμάτων 
εταίρων ή κανόνων σχετικά με τη 
συμμετοχή των 
εργαζομένων. Προκειμένου να 
καταπολεμούνται οι εν λόγω πιθανές 
καταχρήσεις, κατά γενική αρχή του 
δικαίου της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες 
δεν χρησιμοποιούν τη διαδικασία 
διασυνοριακής διάσπασης για να προβούν 
σε τεχνητές μεθοδεύσεις. Σε περίπτωση 
οιασδήποτε παρέκκλισης από θεμελιώδες 
δικαίωμα ή ελευθερία, οι κανόνες για την 
καταπολέμηση των καταχρήσεων πρέπει 
να ερμηνεύονται στενά και να βασίζονται 
σε εξατομικευμένη αξιολόγηση όλων των 
σχετικών περιστάσεων. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί ένα κοινό διαδικαστικό και 
ουσιαστικό πλαίσιο για τον καθορισμό 
των απαιτήσεων για τον εξορθολογισμό 
των μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν οι 
εθνικές αρχές για την καταπολέμηση των 
καταχρήσεων, σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης.



PE625.345v03-00 28/121 AD\1169158EL.docx

EL

καταχρήσεων, σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Προκειμένου να ενημερώσει τους 
εργαζομένους της, η διασπώμενη εταιρεία 
θα πρέπει να συντάσσει έκθεση που να 
εξηγεί τις συνέπειες της προτεινόμενης 
διασυνοριακής διάσπασης στους 
εργαζομένους. Η έκθεση θα πρέπει να 
εξηγεί ιδίως τις συνέπειες της 
προτεινόμενης διασυνοριακής διάσπασης
στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 
εργαζομένων, το αν θα υπάρξει 
οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών απασχόλησης και των τόπων 
εγκατάστασης της εταιρείας, και το πώς θα 
επηρεάσει ο καθένας από τους παράγοντες 
αυτούς τις τυχόν θυγατρικές της εταιρείας. 
Η παροχή της έκθεσης δεν θα πρέπει να 
θίγει τις εφαρμοστέες διαδικασίες 
ενημέρωσης και διαβούλευσης που έχουν 
θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο κατ’ 
εφαρμογή των οδηγιών 2001/23/ΕΚ, 
2002/14/ΕΚ ή 2009/38/ΕΚ.

(44) Προκειμένου να ενημερώσει τους 
εργαζομένους της, η διασπώμενη εταιρεία 
θα πρέπει να συντάσσει έκθεση που να 
εξηγεί τις συνέπειες της προτεινόμενης 
διασυνοριακής διάσπασης στους 
εργαζομένους. Η έκθεση θα πρέπει να 
εξηγεί ιδίως τις συνέπειες της 
προτεινόμενης διασυνοριακής διάσπασης 
στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 
εργαζομένων, το αν θα υπάρξει 
οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών απασχόλησης και των τόπων 
εγκατάστασης της εταιρείας, και το πώς θα 
επηρεάσει ο καθένας από τους παράγοντες 
αυτούς τις τυχόν θυγατρικές της εταιρείας. 
Η παροχή της έκθεσης δεν θα πρέπει να 
θίγει τις εφαρμοστέες διαδικασίες 
ενημέρωσης και διαβούλευσης που έχουν 
θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο κατ’ 
εφαρμογή των οδηγιών 2001/23/ΕΚ, 
2002/14/ΕΚ ή 2009/38/ΕΚ. Οι 
εργαζόμενοι της εταιρείας που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
διάσπαση θα πρέπει να ενημερώνονται εκ 
των προτέρων, ώστε να μπορούν να 
υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την 
προτεινόμενη διάσπαση.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχουν 

(45) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχουν 
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το σχέδιο διάσπασης και οι εκθέσεις που 
προορίζονται για τους εταίρους και τους 
εργαζομένους, καθώς και προκειμένου να 
παρέχονται τα πραγματικά περιστατικά 
που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί αν 
η προτεινόμενη διάσπαση συνιστά τεχνητή 
μεθόδευση η οποία δεν πρέπει να εγκριθεί, 
θα πρέπει να απαιτείται η κατάρτιση από 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα έκθεσης για 
την αξιολόγηση του σχεδίου διάσπασης.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του εμπειρογνώμονα, ο 
εμπειρογνώμονας θα πρέπει να διορίζεται 
από την αρμόδια αρχή, κατόπιν αίτησης 
της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση 
του εμπειρογνώμονα θα πρέπει να 
παρουσιάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες 
ώστε να παρέχει στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους της διασπώμενης 
εταιρείας τη δυνατότητα να λάβει 
τεκμηριωμένη απόφαση έκδοσης ή 
άρνησης έκδοσης του προ της διασπάσεως 
πιστοποιητικού. Προς τον σκοπό αυτόν, ο 
εμπειρογνώμονας θα πρέπει να μπορεί να 
συλλέξει όλες τις σχετικές πληροφορίες 
και έγγραφα για την εταιρεία και να 
διενεργήσει όλες τις απαραίτητες έρευνες 
για να συγκεντρώσει όλα τα αναγκαία 
αποδεικτικά στοιχεία. Ο εμπειρογνώμονας 
θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες, ιδίως τις πληροφορίες 
σχετικά με τον καθαρό κύκλο εργασιών 
και τα κέρδη ή τις ζημίες, τον αριθμό των 
εργαζομένων και τη σύνθεση του 
ισολογισμού τις οποίες έχει συλλέξει η 
εταιρεία προς τον σκοπό της κατάρτισης 
των οικονομικών καταστάσεών της, 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το 
δίκαιο των οικείων κρατών μελών. 
Ωστόσο, προκειμένου να προστατεύονται 
οι εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών απορρήτων της εταιρείας, 
οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στην τελική έκθεση 
του εμπειρογνώμονα που θα 
δημοσιοποιηθεί.

το σχέδιο διάσπασης και οι εκθέσεις που 
προορίζονται για τους εταίρους και τους 
εργαζομένους, καθώς και προκειμένου να 
παρέχονται τα πραγματικά περιστατικά 
που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί αν 
η προτεινόμενη διάσπαση συνιστά τεχνητή 
μεθόδευση η οποία δεν πρέπει να εγκριθεί, 
η αρμόδια αρχή πρέπει να υποχρεούται σε
αξιολόγηση του σχεδίου διάσπασης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η έκθεση του 
εμπειρογνώμονα θα πρέπει να παρουσιάζει 
όλες τις σχετικές πληροφορίες ώστε να 
παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους της διασπώμενης εταιρείας τη 
δυνατότητα να λάβει τεκμηριωμένη 
απόφαση έκδοσης ή άρνησης έκδοσης του 
προ της διασπάσεως πιστοποιητικού. Προς
τον σκοπό αυτόν, η αρμόδια αρχή θα 
πρέπει να μπορεί να συλλέξει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες και έγγραφα για την 
εταιρεία και να διενεργήσει όλες τις 
απαραίτητες έρευνες για να συγκεντρώσει 
όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Η 
αρμόδια αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
τις πληροφορίες, ιδίως τις πληροφορίες 
σχετικά με τον καθαρό κύκλο εργασιών 
και τα κέρδη ή τις ζημίες, τον αριθμό των 
εργαζομένων και τη σύνθεση του 
ισολογισμού τις οποίες έχει συλλέξει η 
εταιρεία προς τον σκοπό της κατάρτισης 
των οικονομικών καταστάσεών της, 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το 
δίκαιο των οικείων κρατών μελών. 
Ωστόσο, προκειμένου να προστατεύονται 
οι εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών απορρήτων της εταιρείας, 
οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται, θα πρέπει ωστόσο να 
τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας 
αρχής, με βάση απαιτήσεις 
εμπιστευτικότητας, καθώς και, όπου 
αρμόζει με βάση την εθνική νομοθεσία, 
των εκπροσώπων των εργαζομένων.
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία των πιστωτών σε 
περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι 
με την προστασία που τους παρέχεται από 
την εταιρεία στο σχέδιο διασυνοριακής 
διάσπασης, οι πιστωτές που θίγονται από 
τη διασυνοριακή διάσπαση μπορούν να 
ζητήσουν από την αρμόδια διοικητική ή 
δικαστική αρχή του κράτους μέλους της 
διασπώμενης εταιρείας τις εγγυήσεις που 
οι ίδιοι θεωρούν επαρκείς. Προκειμένου να 
διευκολύνεται η εκτίμηση του αν υπάρχει 
ζημία, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα 
τεκμήρια, βάσει των οποίων θα θεωρείται 
ότι οι πιστωτές δεν θίγονται από 
διασυνοριακή διάσπαση όταν ο κίνδυνος 
ζημίας των πιστωτών είναι 
απομακρυσμένος. Το τεκμήριο θα πρέπει 
να εφαρμόζεται όταν έκθεση ανεξάρτητου 
εμπειρογνώμονα καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει εύλογη 
πιθανότητα να θιγούν οι πιστωτές ή όταν 
προσφέρεται στους πιστωτές δικαίωμα 
πληρωμής έναντι της εταιρείας που 
προκύπτει από τη διάσπαση ή έναντι 
τρίτου εγγυητή το οποίο είναι ισοδύναμης 
αξίας με την αρχική απαίτηση του πιστωτή 
και το οποίο μπορεί να ασκηθεί στην ίδια 
δικαιοδοσία με την αρχική απαίτηση. Η 
προστασία των πιστωτών που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους της διασπώμενης εταιρείας σχετικά 
με τις πληρωμές σε δημόσιους 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
πληρωμών φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.

(50) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία των πιστωτών σε 
περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι 
με την προστασία που τους παρέχεται από 
την εταιρεία στο σχέδιο διασυνοριακής 
διάσπασης, οι πιστωτές που θίγονται από 
τη διασυνοριακή διάσπαση μπορούν να 
ζητήσουν από την αρμόδια διοικητική ή 
δικαστική αρχή του κράτους μέλους της 
διασπώμενης εταιρείας τις εγγυήσεις που 
οι ίδιοι θεωρούν επαρκείς. Προκειμένου να 
διευκολύνεται η εκτίμηση του αν υπάρχει 
ζημία, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα 
τεκμήρια, βάσει των οποίων θα θεωρείται 
ότι οι πιστωτές δεν θίγονται από 
διασυνοριακή διάσπαση όταν ο κίνδυνος 
ζημίας των πιστωτών είναι 
απομακρυσμένος. Το τεκμήριο θα πρέπει 
να εφαρμόζεται όταν προσφέρεται στους 
πιστωτές δικαίωμα πληρωμής έναντι της 
εταιρείας που προκύπτει από τη διάσπαση 
ή έναντι τρίτου εγγυητή το οποίο είναι 
ισοδύναμης αξίας με την αρχική απαίτηση 
του πιστωτή και το οποίο μπορεί να 
ασκηθεί στην ίδια δικαιοδοσία με την 
αρχική απαίτηση. Η προστασία των 
πιστωτών που προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους της 
διασπώμενης εταιρείας σχετικά με τις 
πληρωμές σε δημόσιους οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η έκδοση του προ της διασπάσεως 
πιστοποιητικού από το κράτος μέλος της 
διασπώμενης εταιρείας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει έλεγχο, ώστε να 
διασφαλίζεται η νομιμότητα της 
διασυνοριακής διάσπασης. Η αρμόδια 
αρχή θα πρέπει να εκδίδει απόφαση 
σχετικά με το ζήτημα της έκδοσης του προ 
της διασπάσεως πιστοποιητικού εντός ενός 
μηνός από την υποβολή της αίτησης από 
την εταιρεία, εκτός εάν έχει σοβαρές 
ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύπαρξης 
τεχνητής μεθόδευσης που αποσκοπεί στην 
αποκόμιση αδικαιολόγητων φορολογικών 
πλεονεκτημάτων ή στην αδικαιολόγητη 
προσβολή των νόμιμων ή συμβατικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, των 
πιστωτών ή των εταίρων. Στην περίπτωση 
αυτή, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
διενεργεί εμπεριστατωμένη αξιολόγηση. 
Ωστόσο, τέτοια εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση δεν θα πρέπει να διενεργείται 
κατά σύστημα, αλλά κατά περίπτωση, όταν 
υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για το 
ενδεχόμενο ύπαρξης τεχνητής μεθόδευσης. 
Κατά την αξιολόγησή τους, οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τουλάχιστον τους παράγοντες που 
απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία, οι 
οποίοι ωστόσο θα πρέπει να 
εκλαμβάνονται ως απλώς ενδεικτικοί 
παράγοντες στη συνολική αξιολόγηση και 
να μην εξετάζονται μεμονωμένα. 
Προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι 
εταιρείες με μια υπέρμετρα χρονοβόρα 
διαδικασία, η εν λόγω εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από 
την ενημέρωση της εταιρείας ότι πρόκειται 
να διενεργηθεί εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση.

(52) Η έκδοση του προ της διασπάσεως 
πιστοποιητικού από το κράτος μέλος της 
διασπώμενης εταιρείας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει έλεγχο, ώστε να 
διασφαλίζεται η νομιμότητα της 
διασυνοριακής διάσπασης. Η αρμόδια 
αρχή θα πρέπει να εκδίδει απόφαση 
σχετικά με το ζήτημα της έκδοσης του προ 
της διασπάσεως πιστοποιητικού εντός δύο 
μηνών από την υποβολή της αίτησης από 
την εταιρεία, εκτός εάν έχει σοβαρές 
ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύπαρξης 
τεχνητής μεθόδευσης. Στην περίπτωση 
αυτή, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
διενεργεί εμπεριστατωμένη αξιολόγηση. 
Ωστόσο, τέτοια εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση δεν θα πρέπει να διενεργείται 
κατά σύστημα, αλλά κατά περίπτωση, όταν 
υπάρχουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο 
ύπαρξης τεχνητής μεθόδευσης. Κατά την 
αξιολόγησή τους, οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον 
τους παράγοντες που απαριθμούνται στην 
παρούσα οδηγία, οι οποίοι ωστόσο θα 
πρέπει να εκλαμβάνονται ως απλώς 
ενδεικτικοί παράγοντες στη συνολική 
αξιολόγηση και να μην εξετάζονται 
μεμονωμένα. Προκειμένου να μην 
επιβαρύνονται οι εταιρείες με μια 
υπέρμετρα χρονοβόρα διαδικασία, η εν 
λόγω εμπεριστατωμένη αξιολόγηση θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από 
την ενημέρωση της εταιρείας ότι πρόκειται 
να διενεργηθεί εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση. Η αξιολόγηση του κράτους 
μέλους αφετηρίας, όταν εκδοθεί στην 
τελική της μορφή, κοινοποιείται στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προορισμού.

Τροπολογία 36
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
δεν θίγουν τις νομικές ή διοικητικές 
διατάξεις των εθνικών φορολογικών 
νομοθεσιών των κρατών μελών ή των 
εδαφικών και διοικητικών υποδιαιρέσεών 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων για την επιβολή των 
φορολογικών κανόνων στις περιπτώσεις 
διασυνοριακής μετατροπής, συγχώνευσης 
ή διάσπασης.

(58) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
δεν θίγουν τις νομικές ή διοικητικές 
διατάξεις των εθνικών φορολογικών 
νομοθεσιών των κρατών μελών ή των 
εδαφικών και διοικητικών υποδιαιρέσεών 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων για την επιβολή των 
φορολογικών κανόνων στις περιπτώσεις 
διασυνοριακής μετατροπής, συγχώνευσης 
ή διάσπασης. Τα κράτη μέλη αφετηρίας 
έχουν, για παράδειγμα, το δικαίωμα να 
επιβάλλουν φόρους στα αφανή 
αποθεματικά των αναχωρουσών 
εταιρειών που δεν έχουν ακόμη 
φορολογηθεί στο κράτος μέλος 
αφετηρίας, σύμφωνα με τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας 
οδηγίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 22 
της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 201652, η εν λόγω αξιολόγηση θα 
πρέπει να βασίζεται σε πέντε κριτήρια, και 
συγκεκριμένα την αποδοτικότητα, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη 
συνεκτικότητα και την προστιθέμενη αξία 
για την ΕΕ, και θα πρέπει να αποτελεί τη 
βάση των εκτιμήσεων επιπτώσεων για 
ενδεχόμενα περαιτέρω μέτρα.

(63) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας 
οδηγίας. Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει 
να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον 
αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στον 
εντοπισμό και την πρόληψη περιπτώσεων 
διασυνοριακών μετατροπών, 
συγχωνεύσεων και διασπάσεων που 
αποτελούν τεχνητές μεθοδεύσεις. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλευτεί με 
τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους.
Σύμφωνα με την παράγραφο 22 της 
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 201652, η εν λόγω αξιολόγηση θα 
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πρέπει να βασίζεται σε πέντε κριτήρια, και 
συγκεκριμένα την αποδοτικότητα, την 
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη 
συνεκτικότητα και την προστιθέμενη αξία 
για την ΕΕ, και θα πρέπει να αποτελεί τη 
βάση των εκτιμήσεων επιπτώσεων για 
ενδεχόμενα περαιτέρω μέτρα.

__________________ __________________

52 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 52 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I, προστίθεται το 
ακόλουθο άρθρο 1α:

«Άρθρο 1α 

Συμφέρον της εταιρείας

Το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης μιας 
εταιρείας είναι υπεύθυνο για τη 
διαχείριση της εταιρείας προς το βέλτιστο 
συμφέρον της εταιρείας και της 
κοινωνίας, το οποίο σημαίνει ότι 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 
συμφεροντούχων, όπως είναι οι μέτοχοι, 
οι εργαζόμενοι και το περιβάλλον με 
ισορροπημένο τρόπο, με στόχο τη 
βιώσιμη δημιουργία αξίας.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32017L1132)

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 β – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «τεχνητή μεθόδευση»: δομή που 
έχει συσταθεί με βασικό σκοπό την 
καταστρατήγηση εταιρικών 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα 
νομικά και συμβατικά δικαιώματα 
εργαζομένων, πιστωτών ή μετόχων 
μειοψηφίας, την αποφυγή της καταβολής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ή τη 
μεταφορά κερδών για τη μείωση των 
εταιρικών φορολογικών υποχρεώσεων, 
και η οποία ταυτόχρονα δεν διεξάγει 
ουσιαστική ή πραγματική οικονομική 
δραστηριότητα στο κράτος μέλος 
προορισμού·

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) όταν υπάρχει νομική 
αποδεδειγμένη παραβίαση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων από το 
δικαστήριο ή την αρμόδια αρχή·

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η εταιρεία υπόκειται σε 
διαδικασίες προληπτικής αναδιάρθρωσης 
που έχουν κινηθεί λόγω πιθανής 
αφερεγγυότητας·

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Ο εν γένει αποκλεισμός της μετατροπής ή διάσπασης εταιρειών που υπόκεινται σε διαδικασίες 
αναδιάρθρωσης είναι υπερβολικός, δεδομένου ότι η μετατροπή ή η διάσπαση καθαυτή μπορεί 
να εξυπηρετεί τον σκοπό της αναδιάρθρωσης / της αποφυγής αφερεγγυότητας.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η εταιρεία έχει καταδικαστεί τα 
τελευταία τρία έτη για απάτη στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης ή φορολογική 
απάτη, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
ή άλλο οικονομικό έγκλημα·

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) οποιοσδήποτε από τους 
διευθυντές της εταιρείας υπόκειται σε 
πειθαρχικές διαδικασίες που συνδέονται 
με την επαγγελματική δραστηριότητά του 
στην εταιρεία, ιδίως για φορολογικά 
αδικήματα, ή υπόκειται σε ποινικές 
κυρώσεις σε σχέση με αυτό, ή έχει 
αποκλειστεί ως διευθυντής σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο 
δραστηριοποιείται η εταιρεία·

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 
της εταιρείας δεν έχουν δώσει την 
συναίνεσή τους για τη μετατροπή βάσει 
της έκθεσης του οργάνου διεύθυνσης 
σύμφωνα με το άρθρο 86στ της παρούσας 
οδηγίας·

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 γ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μια εταιρεία που υπόκειται σε 
διαδικασίες προληπτικής αναδιάρθρωσης 
που έχουν κινηθεί λόγω πιθανής 
αφερεγγυότητας υπόκειται στον έλεγχο 
των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 
για να διαπιστωθεί κατά πόσον η 
μετατροπή εξυπηρετεί ενδεχομένως τον 
σκοπό της αναδιάρθρωσης και της 
αποφυγής της αφερεγγυότητας. Μετά τον 
έλεγχο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών αποφασίζουν αυτόνομα κατά 
πόσον η υπό εξέταση εταιρεία έχει το 
δικαίωμα να πραγματοποιήσει 
διασυνοριακή μετατροπή ή όχι.

Αιτιολόγηση

Ο εν γένει αποκλεισμός της μετατροπής ή διάσπασης εταιρειών που υπόκεινται σε διαδικασίες 
αναδιάρθρωσης είναι υπερβολικός, δεδομένου ότι η μετατροπή ή η διάσπαση καθαυτή μπορεί 
να εξυπηρετεί τον σκοπό της αναδιάρθρωσης / της αποφυγής αφερεγγυότητας.
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
αφετηρίας δεν εγκρίνει τη διασυνοριακή 
μετατροπή αν κρίνει, μετά από εξέταση της 
συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα σχετικά πραγματικά 
περιστατικά και περιστάσεις, ότι αποτελεί 
τεχνητή μεθόδευση που αποσκοπεί στην 
αποκόμιση αδικαιολόγητων φορολογικών 
πλεονεκτημάτων ή στην αδικαιολόγητη 
προσβολή των νόμιμων ή συμβατικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, των 
πιστωτών ή των εταίρων μειοψηφίας.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
αφετηρίας δεν εγκρίνει τη διασυνοριακή 
μετατροπή αν κρίνει, μετά από εξέταση της 
συγκεκριμένης υπόθεσης και λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα σχετικά πραγματικά 
περιστατικά και περιστάσεις, ότι αποτελεί 
τεχνητή μεθόδευση. Η εταιρεία που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή αποδεικνύει βάσει 
εξακριβώσιμων αντικειμενικών 
παραγόντων, ότι έχει όντως εγκατασταθεί 
και ασκεί ουσιαστική και πραγματική 
οικονομική δραστηριότητα στο κράτος 
μέλος προορισμού για αόριστο χρονικό 
διάστημα.

Τεκμαίρεται ότι η εταιρεία που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή έχει όντως εγκατασταθεί και 
ασκεί πραγματική οικονομική 
δραστηριότητα στο κράτος μέλος 
προορισμού, όταν μεταφέρει την κεντρική 
της διοίκηση ή τον κύριο τόπο 
επιχειρηματικής της δραστηριότητας στο 
κράτος μέλος προορισμού και οι πράξεις 
της εκεί παράγουν αξία, είναι δε υλικά 
εξοπλισμένη με προσωπικό, εξοπλισμό, 
περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις. 

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 γ – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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4α. Τα κράτη μέλη αφετηρίας 
μπορούν να φορολογούν μη 
πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη 
κατά τη διασυνοριακή μετατροπή μιας 
εταιρείας. Η εταιρεία έχει στην 
περίπτωση αυτή τη δυνατότητα να 
επιλέξει μεταξύ της άμεσης καταβολής 
του ποσού του φόρου ή της 
ετεροχρονισμένης πληρωμής του ποσού 
του φόρου, πλέον τόκων σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα εθνική ρύθμιση. Εάν η 
εταιρεία επιλέξει τη δεύτερη λύση, το 
κράτος μέλος αφετηρίας μπορεί να 
ζητήσει την παροχή τραπεζικής 
εγγύησης.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 δ – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τον συνολικό κύκλο εργασιών και 
τον συνολικό φορολογητέο κύκλο 
εργασιών·

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 δ – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) σχετικά με τη μεταφορά της 
κεντρικής διοίκησης ή του κύριου τόπου 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 δ – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) το όνομα της επικεφαλής 
επιχείρησης και, κατά περίπτωση, 
κατάλογο όλων των θυγατρικών της, 
σύντομη περιγραφή της φύσεως των 
δραστηριοτήτων τους και τις αντίστοιχες 
γεωγραφικές θέσεις τους·

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 δ – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι β) τον αριθμό των εργαζομένων και σε 
βάση ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης·

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 δ – παράγραφος 1 – στοιχείο ι γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι γ) τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
εκτός από ταμειακά διαθέσιμα ή 
ταμειακά ισοδύναμα·

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 δ – παράγραφος 1 – στοιχείο ι δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ι δ. το ύψος του οφειλόμενου φόρου 
εισοδήματος (τρέχον έτος) που είναι τα 
τρέχοντα φορολογικά έξοδα τα οποία 
αναγνωρίζονται για τα φορολογητέα 
κέρδη ή τις ζημίες του οικονομικού έτους 
από τις επιχειρήσεις και τα 
υποκαταστήματα που είναι 
εγκατεστημένα για φορολογικούς 
σκοπούς στη σχετική περιοχή 
φορολογικής δικαιοδοσίας·

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 δ – παράγραφος 1 – στοιχείο ι ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι ε. το ύψος του φόρου εισοδήματος που 
καταβλήθηκε, ο οποίος συνίσταται στον 
φόρο εισοδήματος που καταβλήθηκε 
κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος από 
τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα 
που είναι εγκατεστημένα για 
φορολογικούς σκοπούς στη σχετική 
περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας 

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εταίροι, οι εργαζόμενοι και οι 
πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να 
διατυπώσουν παρατηρήσεις επί αυτού 
του σχεδίου. Οι παρατηρήσεις 
περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση. 

Τροπολογία 56
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ε – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έκθεση του οργάνου διεύθυνσης ή 
διοίκησης προοριζόμενη για τους εταίρους

Έκθεση του οργάνου διεύθυνσης ή 
διοίκησης προοριζόμενη για τους εταίρους 
και τους εργαζόμενους

Αιτιολόγηση

Για λόγους εξορθολογισμού, θα ήταν σκόπιμη η συγκεφαλαίωση των εκθέσεων του οργάνου 
διεύθυνσης ή διοίκησης σε μία έκθεση, αν μη τι άλλο δεδομένου ότι αμφότερες οι εκθέσεις θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να τίθενται στη διάθεση τόσο των εταίρων όσο και των 
εργαζομένων.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης 
της εταιρείας που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή συντάσσει 
έκθεση που εξηγεί και αιτιολογεί τις 
νομικές και οικονομικές πτυχές της 
διασυνοριακής μετατροπής.

1. Το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης 
της εταιρείας που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή συντάσσει 
έκθεση που εξηγεί και αιτιολογεί τις 
νομικές και οικονομικές πτυχές της 
διασυνοριακής μετατροπής, ενώ επίσης 
εξηγεί τις συνέπειες για τους 
εργαζομένους.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ε – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις συνέπειες της διασυνοριακής 
μετατροπής στις μελλοντικές 

α) το σκεπτικό για την πράξη και τις 
συνέπειες της διασυνοριακής μετατροπής 
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επιχειρηματικές δραστηριότητες της 
εταιρείας και στο στρατηγικό σχέδιο της 
διοίκησης·

στις μελλοντικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες της εταιρείας και στο 
στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης·

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ε – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τις συνέπειες της διασυνοριακής 
μετατροπής στη διασφάλιση των 
εργασιακών σχέσεων·

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ε – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τυχόν ουσιώδεις μεταβολές των 
συνθηκών απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων της σχέσης 
απασχόλησης και των συλλογικών 
συμβάσεων, και των τόπων 
εγκατάστασης της εταιρείας·

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ε – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) αν τα στοιχεία που αναφέρονται
στα στοιχεία α), γ α) και γ β) αφορούν 
επίσης τις θυγατρικές ή τα 
υποκαταστήματα της εταιρείας.
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Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ε – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
συνοδεύεται από δήλωση του οργάνου 
διεύθυνσης ή διοίκησης της εταιρείας 
σχετικά με τους τόπους εγκατάστασης 
της εταιρείας μετά τη διασυνοριακή 
μετατροπή, όπου συμπεριλαμβάνονται 
πληροφορίες σχετικά με τη μερική ή την 
πλήρη άσκηση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στο κράτος μέλος 
αφετηρίας και, στις κατάλληλες 
περιστάσεις, αναφέρεται αν η διεξαγωγή 
των δραστηριοτήτων συνεχίζεται μόνο 
στο κράτος μέλος αφετηρίας.

Αιτιολόγηση

Η συμπληρωματική δήλωση θα διευκολύνει την ορθή αξιολόγηση εκ μέρους των αρμοδίων 
αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν τεχνητές μεθοδεύσεις που δημιουργούνται για την 
αποκόμιση αδικαιολόγητων φορολογικών πλεονεκτημάτων ή την παραβίαση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, των πιστωτών ή των μετόχων μειοψηφίας. Διατηρείται η συνέπεια και 
στήριξη στην επιβολή φόρου στα κεφαλαιακά κέρδη σε περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών 
στοιχείων, μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας ή της μόνιμης εγκατάστασης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου της 12 Ιουλίου 2016.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η έκθεση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διατίθεται, τουλάχιστον σε ηλεκτρονική 

3. Η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διατίθεται, τουλάχιστον σε ηλεκτρονική 
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μορφή, στους εταίρους τουλάχιστον δύο 
μήνες πριν από την ημερομηνία της 
γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 86θ. Η εν λόγω έκθεση τίθεται 
επίσης με παρόμοιο τρόπο στη διάθεση 
των εκπροσώπων των εργαζομένων της 
εταιρείας που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή ή, αν δεν 
υπάρχουν εκπρόσωποι, στη διάθεση των 
ίδιων των εργαζομένων.

μορφή, στους εταίρους, τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων της 
εταιρείας ή, αν δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, στους ίδιους τους 
εργαζομένους, τουλάχιστον δύο μήνες 
πριν από την ημερομηνία της γενικής 
συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
86θ.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προθεσμία αποκλίνει από την αντίστοιχη πρόβλεψη για τις διασυνοριακές 
συγχωνεύσεις. Οι προθεσμίες για όλα τα μέτρα αναδιάρθρωσης θα πρέπει να εναρμονιστούν.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ε – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αν το όργανο διεύθυνσης ή 
διοίκησης της εταιρείας που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή λάβει έγκαιρα τη γνώμη των 
εκπροσώπων των εργαζομένων της ή, αν 
δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, τη γνώμη των 
ίδιων των εργαζομένων, όπως 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, οι 
εταίροι ενημερώνονται σχετικά και η 
γνώμη αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ωστόσο, η εν λόγω έκθεση δεν διαγράφεται
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απαιτείται όταν όλοι οι εταίροι της 
εταιρείας που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή έχουν 
συμφωνήσει να παραιτηθούν από το 
έγγραφο αυτό.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ε – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ωστόσο, αν η εταιρεία που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή και οι θυγατρικές της, αν 
υπάρχουν, δεν έχουν άλλους 
εργαζομένους εκτός από εκείνους που 
συμμετέχουν στο όργανο διεύθυνσης ή 
διοίκησης, η έκθεση μπορεί να 
περιοριστεί στους παράγοντες που 
αναφέρονται στα στοιχεία α, β και γ της 
παραγράφου 2.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ε – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τα 
ισχύοντα δικαιώματα ενημέρωσης και 
διαβούλευσης και τις διαδικασίες που 
έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο κατ’ 
εφαρμογή των οδηγιών 2002/14/ΕΚ ή 
2009/38/ΕΚ.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 86στ διαγράφεται

1. Το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης 
της εταιρείας που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή συντάσσει 
έκθεση που εξηγεί τις συνέπειες της 
διασυνοριακής μετατροπής για τους 
εργαζομένους. 

2. Η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εξηγεί ιδίως τα ακόλουθα:

α) τις συνέπειες της διασυνοριακής 
μετατροπής στις μελλοντικές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες της 
εταιρείας και στο στρατηγικό σχέδιο της 
διοίκησης·

β) τις συνέπειες της διασυνοριακής 
μετατροπής στη διασφάλιση των 
εργασιακών σχέσεων·

γ) τυχόν ουσιώδεις μεταβολές των 
συνθηκών απασχόλησης και των τόπων 
εγκατάστασης της εταιρείας·

δ) αν τα στοιχεία που αναφέρονται 
στα στοιχεία α), β) και γ) αφορούν επίσης 
τις θυγατρικές της εταιρείας.

3. Η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διατίθεται, τουλάχιστον σε ηλεκτρονική 
μορφή, στους εκπροσώπους των 
εργαζομένων της εταιρείας που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή ή, αν δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, στους ίδιους τους 
εργαζομένους, τουλάχιστον δύο μήνες 
πριν από την ημερομηνία της γενικής 
συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
86θ. Η εν λόγω έκθεση τίθεται επίσης με 
παρόμοιο τρόπο στη διάθεση των 
εταίρων της εταιρείας που πραγματοποιεί 
τη διασυνοριακή μετατροπή.

4. Αν το όργανο διεύθυνσης ή 
διοίκησης της εταιρείας που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 



AD\1169158EL.docx 47/121 PE625.345v03-00

EL

μετατροπή λάβει έγκαιρα τη γνώμη των 
εκπροσώπων των εργαζομένων της ή, αν 
δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, τη γνώμη των 
ίδιων των εργαζομένων, όπως 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, οι 
εταίροι ενημερώνονται σχετικά και η 
γνώμη αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση.

5. Ωστόσο, αν η εταιρεία που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή και οι θυγατρικές της, αν 
υπάρχουν, δεν έχουν εργαζομένους εκτός 
από εκείνους που συμμετέχουν στο 
όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης, δεν 
απαιτείται η κατάρτιση της έκθεσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

6. Οι παράγραφοι 1 έως 6 δεν θίγουν 
τα ισχύοντα δικαιώματα ενημέρωσης και 
διαβούλευσης και τις διαδικασίες που 
έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο κατ’ 
εφαρμογή των οδηγιών 2002/14/ΕΚ ή 
2009/38/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Διαγραφή, επειδή το άρθρο 86στ ενσωματώνεται στο άρθρο 86ε.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ζ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξέταση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα Εξέταση από την αρμόδια αρχή

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
εταιρεία που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 86ιγ παράγραφος 1, τουλάχιστον 
δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της 
γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 86θ, αίτηση να ορίσει 
εμπειρογνώμονα που θα εξετάσει και θα
αξιολογήσει το σχέδιο διασυνοριακής 
μετατροπής και τις εκθέσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 86ε και 86στ, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του 
παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
εταιρεία που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 86ιγ παράγραφος 1, τουλάχιστον 
δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της 
γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 86θ, προκειμένου η εν λόγω αρχή 
να αξιολογήσει το σχέδιο διασυνοριακής 
μετατροπής και τις εκθέσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 86ε και 86στ, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση για τον ορισμό εμπειρογνώμονα
συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

Η αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια 
αρχή συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις εκθέσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 86ε και 86στ.

β) την έκθεση που αναφέρεται στο 
άρθρο 86ε.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ζ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή διορίζει 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών από την αίτηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και την 
παραλαβή του σχεδίου και των εκθέσεων.
Ο εμπειρογνώμονας είναι ανεξάρτητος
από την εταιρεία που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή και μπορεί να 
είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανάλογα 
με το δίκαιο του κράτους μέλους 
αφετηρίας. Κατά την αξιολόγηση της 
ανεξαρτησίας του εμπειρογνώμονα, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο 
που θεσπίζεται στα άρθρα 22 και 22β της 
οδηγίας 2006/43/ΕΚ.

2. Η αρμόδια αρχή αρχίζει να 
εξετάζει την αίτηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εντός δέκα εργάσιμων 
ημερών μετά την παραλαβή του σχεδίου
και της έκθεσης.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ζ – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο εμπειρογνώμονας συντάσσει 
γραπτή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

3. Έπειτα από διαβουλεύσεις με 
τρίτους που έχουν εύλογο συμφέρον για 
τη μετατροπή της εταιρείας, η αρμόδια 
αρχή συντάσσει γραπτή έκθεση η οποία 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ζ – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λεπτομερή αξιολόγηση της 
ακρίβειας των εκθέσεων και των 

α) λεπτομερή αξιολόγηση της τυπικής 
και ουσιαστικής ακρίβειας των εκθέσεων 
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πληροφοριών που υπέβαλε η εταιρεία που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή·

και των πληροφοριών που υπέβαλε η 
εταιρεία που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή·

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ζ – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιγραφή όλων των πραγματικών 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για να 
μπορέσει η αρμόδια αρχή που έχει οριστεί
σύμφωνα με το άρθρο 86ιγ παράγραφος 1 
να διενεργήσει εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση για να κρίνει αν η 
προβλεπόμενη διασυνοριακή μετατροπή 
συνιστά τεχνητή μεθόδευση σύμφωνα με 
το άρθρο 86ιδ, και τουλάχιστον των 
ακόλουθων: τα χαρακτηριστικά των 
εγκαταστάσεων στο κράτος μέλος 
προορισμού, συμπεριλαμβανομένων του 
σκοπού, του τομέα, των επενδύσεων, του 
καθαρού κύκλου εργασιών και των κερδών 
ή ζημιών, του αριθμού των εργαζομένων, 
της σύνθεσης του ισολογισμού, της 
φορολογικής κατοικίας, των στοιχείων 
ενεργητικού και του τόπου εγκατάστασής 
τους, του τόπου συνήθους εργασίας των 
εργαζομένων και συγκεκριμένων ομάδων 
εργαζομένων, του τόπου στον οποίο 
οφείλονται οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και των εμπορικών κινδύνων 
που αναλαμβάνει η μετατραπείσα εταιρεία 
στο κράτος μέλος προορισμού και στο 
κράτος μέλος αφετηρίας.

β) περιγραφή όλων των πραγματικών 
στοιχείων που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 86ιγ παράγραφος 1, προκειμένου να 
διενεργήσει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση 
για να κρίνει αν η προβλεπόμενη 
διασυνοριακή μετατροπή συνιστά τεχνητή 
μεθόδευση σύμφωνα με το άρθρο 86ιδ, και 
τουλάχιστον των ακόλουθων: τα 
χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων στο 
κράτος μέλος προορισμού, 
συμπεριλαμβανομένων του σκοπού, του 
τομέα, των επενδύσεων, του καθαρού 
κύκλου εργασιών και των κερδών ή 
ζημιών, του αριθμού των εργαζομένων, της 
σύνθεσης του ισολογισμού, της 
φορολογικής κατοικίας, των στοιχείων 
ενεργητικού και του τόπου εγκατάστασής 
τους, του τόπου συνήθους εργασίας των 
εργαζομένων και συγκεκριμένων ομάδων 
εργαζομένων, του τόπου στον οποίο 
οφείλονται οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, του αντικτύπου στις 
επαγγελματικές συντάξεις των 
εργαζομένων και των εμπορικών κινδύνων 
που αναλαμβάνει η μετατραπείσα εταιρεία 
στο κράτος μέλος προορισμού και στο 
κράτος μέλος αφετηρίας.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ζ – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας 
δικαιούται να λαμβάνει από την εταιρεία 
που πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες 
και έγγραφα και να διεξάγει όλες τις 
απαραίτητες έρευνες για την επαλήθευση 
όλων των στοιχείων του σχεδίου ή των 
εκθέσεων διαχείρισης. Ο ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας δικαιούται επίσης να 
λαμβάνει παρατηρήσεις και απόψεις από 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων της 
εταιρείας ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
από τους ίδιους τους εργαζομένους, καθώς 
και από τους πιστωτές και τους εταίρους 
της εταιρείας.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει από την εταιρεία 
που πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες 
και έγγραφα και διεξάγει όλες τις 
απαραίτητες έρευνες για την επαλήθευση 
όλων των στοιχείων του σχεδίου ή της 
έκθεσης διαχείρισης. Η αρμόδια αρχή 
μπορεί επίσης, όταν είναι αναγκαίο, να 
απευθύνει ερωτήσεις στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους προορισμού,
δικαιούται δε επίσης να λαμβάνει 
παρατηρήσεις και απόψεις από
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων της 
εταιρείας ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
από τους ίδιους τους εργαζομένους, καθώς 
και από τους πιστωτές και τους εταίρους 
της εταιρείας. Οι εν λόγω παρατηρήσεις 
και απόψεις επισυνάπτονται στην έκθεση 
ως παράρτημα.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ζ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που υποβάλλονται στον 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για τη σύνταξη της 
έκθεσης και ότι δεν αποκαλύπτονται 
εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών απορρήτων. Όταν 
ενδείκνυται, ο εμπειρογνώμονας μπορεί 
να υποβάλει στην αρμόδια αρχή που 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86ιγ 
παράγραφος 1 χωριστό έγγραφο που 
περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες και 
αυτό το χωριστό έγγραφο τίθεται στη 

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες και οι γνώμες που 
υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη 
σύνταξη της έκθεσης και ότι δεν 
αποκαλύπτονται εμπιστευτικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών απορρήτων.
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διάθεση μόνο της εταιρείας που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή και δεν αποκαλύπτεται σε 
τρίτους.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 η – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την έκθεση ανεξάρτητου 
εμπειρογνώμονα που αναφέρεται στο 
άρθρο 86ζ, κατά περίπτωση·

β) την έκθεση της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους αφετηρίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 86ζ·

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 η – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανακοίνωση που ενημερώνει τους 
εταίρους, τους πιστωτές και τους 
εργαζομένους της εταιρείας που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή μετατροπή 
ότι μπορούν να υποβάλουν, πριν από την 
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, 
παρατηρήσεις σχετικά με τα έγγραφα που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 
πρώτου εδαφίου στην εταιρεία και την 
αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 86ιγ παράγραφος 1.

γ) ανακοίνωση που ενημερώνει τους 
εταίρους, τους πιστωτές, τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους 
εργαζομένους της εταιρείας που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή μετατροπή 
ότι μπορούν να υποβάλουν, πριν από την 
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, 
παρατηρήσεις σχετικά με τα έγγραφα που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του 
πρώτου εδαφίου στην εταιρεία και την 
αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 86ιγ παράγραφος 1.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 h – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) πληροφορίες σχετικά με τους 
πραγματικούς δικαιούχους πριν και μετά 
τη διασυνοριακή μετατροπή.

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 η – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 μπορούν να 
ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά στο σύνολό 
τους, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης 
εμφάνισης ενώπιον οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος 
αφετηρίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 μπορούν να 
ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά στο σύνολό 
τους, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης 
εμφάνισης ενώπιον οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής ή άλλου προσώπου ή 
φορέα αρμόδιου για τη διεκπεραίωση της 
αίτησης καταχώρισης στο κράτος μέλος 
αφετηρίας.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η συνοχή με την πρόταση οδηγίας 
(COM (2018) 239 final) σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα 
του εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 η – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, σε περίπτωση πραγματικής 
υποψίας απάτης που βασίζεται σε 
εύλογους λόγους, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτήσουν φυσική παρουσία ενώπιον 

Ωστόσο, σε εξαιρετικές, δικαιολογημένες 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη 
μέλη μπορούν να απαιτήσουν φυσική 
παρουσία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας 
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αρμόδιας αρχής. αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου ή οργανισμού που ασχολείται 
με τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο ή 
συνδράμει σε αυτή. 

Αιτιολόγηση

Στον όρο suspicion of fraud δίνεται διαφορετική σημασία σε διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
είναι αμφίβολο αν η προτεινόμενη διατύπωση καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις.

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 η – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες για τη διαδικτυακή 
δημοσιοποίηση των εγγράφων και 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3. Το άρθρο 13στ 
παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζεται 
αναλόγως.

Αιτιολόγηση

Στον όρο suspicion of fraud δίνεται διαφορετική σημασία σε διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
είναι αμφίβολο αν η προτεινόμενη διατύπωση καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις.

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 η – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
δεν αποκαλύπτονται εμπιστευτικές
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών απορρήτων, παρά μόνο 
στους εκπροσώπους των εργαζομένων, 
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όταν προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία.

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 θ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγκριση από τη γενική συνέλευση Έγκριση από τη γενική συνέλευση και από 
την ολομέλεια των εργαζομένων

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 θ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αφού λάβει γνώση των εκθέσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 86ε, 86στ και 
86ζ, ανάλογα με την περίπτωση, η γενική 
συνέλευση της εταιρείας που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή μετατροπή 
αποφασίζει με ψήφισμα για το αν θα 
εγκρίνει το σχέδιο διασυνοριακής 
μετατροπής. Η εταιρεία ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 86ιγ παράγραφος 1 για την 
απόφαση της γενικής συνέλευσης.

1. Αφού λάβει γνώση των εκθέσεων 
που αναφέρονται στα άρθρα 86ε και 86ζ, 
ανάλογα με την περίπτωση, η γενική 
συνέλευση της εταιρείας που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή μετατροπή 
και η ολομέλεια των εργαζομένων 
αποφασίζουν με ψήφισμα για το αν θα 
εγκρίνουν το σχέδιο διασυνοριακής 
μετατροπής. Η εταιρεία ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 86ιγ παράγραφος 1 για την 
απόφαση της γενικής συνέλευσης και της 
ολομέλειας των εργαζομένων.

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 θ – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η γενική συνέλευση της εταιρείας 
που πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή μπορεί να διατηρήσει το 
δικαίωμα να εξαρτήσει την εφαρμογή της 
διασυνοριακής μετατροπής από τη ρητή 
επικύρωση των ρυθμίσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 86ιβ από την ίδια.

2. Η γενική συνέλευση της εταιρείας 
που πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή και η ολομέλεια των
εργαζομένων μπορούν να διατηρήσουν το 
δικαίωμα να εξαρτήσουν την εφαρμογή 
της διασυνοριακής μετατροπής από τη 
ρητή επικύρωση των ρυθμίσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 86ιβ από τις ίδιες.

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ι – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ακόλουθοι εταίροι εταιρείας που 
πραγματοποιεί διασυνοριακή μετατροπή 
έχουν το δικαίωμα να εκχωρήσουν τις 
εταιρικές τους συμμετοχές, υπό τους όρους 
που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 
6:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εταίροι που απορρίπτουν μια
διασυνοριακή μετατροπή έχουν το 
δικαίωμα να εκχωρήσουν τις εταιρικές 
τους συμμετοχές, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6:

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να περιοριστεί το δικαίωμα αποζημίωσης, όπως εξάλλου προβλέπεται ήδη στο 
άρθρο 86ε παράγραφος 2 στοιχείο γ, στα μέλη που έχουν διατυπώσει ρητώς αντίρρηση ως προς 
το σχέδιο μετατροπής.

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ι – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κάθε εταίρος που αποδέχθηκε την 
προσφορά αποζημίωσης σε μετρητά που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, αλλά ο 

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κάθε εταίρος που δεν αποδέχθηκε την 
προσφορά αποζημίωσης σε μετρητά που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 και ο 



AD\1169158EL.docx 57/121 PE625.345v03-00

EL

οποίος θεωρεί ότι η αποζημίωση σε 
μετρητά δεν είναι επαρκής, έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει τον επανυπολογισμό 
της προσφερθείσας αποζημίωσης σε 
μετρητά από εθνικό δικαστήριο εντός ενός 
μηνός από την αποδοχή της προσφοράς.

οποίος θεωρεί ότι η αποζημίωση σε 
μετρητά δεν είναι επαρκής, έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει τον επανυπολογισμό 
της προσφερθείσας αποζημίωσης σε 
μετρητά από εθνικό δικαστήριο εντός ενός 
μηνός από την προθεσμία αποδοχής της 
προσφοράς.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν προτιμότερο να προβλεφθεί ενιαία προθεσμία για όλους τους εταίρους. Επιπλέον, δεν 
είναι σαφές για ποιο λόγο ένας μέτοχος που έχει αποδεχθεί την προσφορά αποζημίωσης σε 
μετρητά μπορεί να ζητήσει δικαστική επανεξέταση, παρόλο που ο μέτοχος αυτός αποχωρεί μετά 
την αποδοχή της προσφοράς.

Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ια – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν από το όργανο διεύθυνσης ή 
διοίκησης της εταιρείας που πραγματοποιεί 
τη διασυνοριακή μετατροπή να υποβάλει, 
στο πλαίσιο του σχεδίου διασυνοριακής 
μετατροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
86δ, δήλωση που να αντικατοπτρίζει με 
ακρίβεια τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση της εταιρείας. Η δήλωση 
αναφέρει ότι το όργανο διεύθυνσης ή 
διοίκησης της εταιρείας, με βάση τις 
πληροφορίες που διαθέτει κατά την 
ημερομηνία αυτής της δήλωσης και μετά 
τη διενέργεια εύλογων ερευνών, δεν 
γνωρίζει την ύπαρξη λόγων από τους 
οποίους να συνάγεται ότι η εταιρεία δεν θα 
είναι σε θέση, αφότου αρχίσει να ισχύει η 
μετατροπή, να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της, όταν αυτές καταστούν 
απαιτητές. Η δήλωση γίνεται όχι νωρίτερα 
από έναν μήνα πριν από τη δημοσιοποίηση 
του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 86η.

1. Τα όργανα διεύθυνσης ή διοίκησης 
της εταιρείας που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή μετατροπή υποβάλλουν, στο 
πλαίσιο του σχεδίου διασυνοριακής 
μετατροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
86δ, δήλωση που να αντικατοπτρίζει με 
ακρίβεια τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση της εταιρείας. Η δήλωση 
αναφέρει ότι το όργανο διεύθυνσης ή 
διοίκησης της εταιρείας, με βάση τις 
πληροφορίες που διαθέτει κατά την 
ημερομηνία αυτής της δήλωσης και μετά 
τη διενέργεια εύλογων ερευνών, δεν 
γνωρίζει την ύπαρξη λόγων από τους 
οποίους να συνάγεται ότι η εταιρεία δεν θα 
είναι σε θέση, αφότου αρχίσει να ισχύει η 
μετατροπή, να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της, όταν αυτές καταστούν 
απαιτητές. Η δήλωση γίνεται όχι νωρίτερα 
από έναν μήνα πριν από τη δημοσιοποίηση 
του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 86η.
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Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ια – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτές που είναι δυσαρεστημένοι από 
τον τρόπο με τον οποίο προστατεύει τα 
συμφέροντά τους το σχέδιο διασυνοριακής 
μετατροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
86δ στοιχείο στ), έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν από την αρμόδια διοικητική ή 
δικαστική αρχή επαρκείς εγγυήσεις εντός 
ενός μηνός από τη δημοσιοποίηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 86η.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 
από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική 
αρχή επαρκείς εγγυήσεις εντός ενός μηνός 
από τη δημοσιοποίηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 86η, εάν, παρά την προβλεπόμενη 
προστασία των συμφερόντων τους που 
προβλέπεται στο άρθρο 86δ στοιχείο στ), 
θεωρούν ότι προκύπτουν μειονεκτήματα 
γι’ αυτούς.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «είναι δυσαρεστημένοι» αφήνει περιθώρια για υποκειμενική αξιολόγηση των 
πιστωτών. Η χρήση της έννοιας του «μειονεκτήματος» θα ήταν καταλληλότερη στην προκειμένη 
περίπτωση.

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ια – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν η εταιρεία δημοσιοποιεί, μαζί 
με το σχέδιο μετατροπής, έκθεση 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, η οποία 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει εύλογη πιθανότητα να θιγούν 
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα των 
πιστωτών. Ο ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας πρέπει να έχει διοριστεί 
ή εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 86ζ 

α) όταν η εταιρεία δημοσιοποιεί, μαζί 
με το σχέδιο μετατροπής, έκθεση 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, η οποία 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει εύλογη πιθανότητα να θιγούν 
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα των 
πιστωτών. Ο ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας πρέπει να έχει διοριστεί 
ή εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και είναι 
ανεξάρτητος από την εταιρεία που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
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παράγραφος 2· μετατροπή, χωρίς καμία σύγκρουση 
συμφερόντων, και μπορεί να είναι φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, ανάλογα με το δίκαιο 
του κράτους μέλους αφετηρίας·

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιβ – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχουν στην ειδική 
διαπραγματευτική ομάδα το δικαίωμα να 
αποφασίζει, με πλειοψηφία δύο τρίτων των 
μελών της που εκπροσωπούν τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα των εργαζομένων, να μην 
αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να τερματίσει 
διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει 
και να επικαλείται τους κανόνες που 
διέπουν τη συμμετοχή των εργαζομένων 
στο κράτος μέλος προορισμού·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Correctly ‘destination Member States’ in the English wording.

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιγ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν αρχή που 
είναι αρμόδια, αφενός, για τον έλεγχο της 
νομιμότητας των διασυνοριακών 
μετατροπών, όσον αφορά το τμήμα της 
διαδικασίας που διέπεται από το δίκαιο του 
κράτους μέλους αφετηρίας, και, αφετέρου, 
για την έκδοση πιστοποιητικού προ της 
μετατροπής το οποίο βεβαιώνει τη 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν το 
δικαστήριο, τον συμβολαιογράφο ή την 
άλλη αρμόδια αρχή που, αφενός, ελέγχει 
τη νομιμότητα των διασυνοριακών 
μετατροπών, όσον αφορά το τμήμα της 
διαδικασίας που διέπεται από το δίκαιο του 
κράτους μέλους αφετηρίας, και, αφετέρου, 
εκδίδει πιστοποιητικό προ της μετατροπής 
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συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς 
όρους και την ορθή ολοκλήρωση όλων των 
διαδικασιών και διατυπώσεων στο κράτος 
μέλος αφετηρίας.

το οποίο βεβαιώνει τη συμμόρφωση με 
όλους τους σχετικούς όρους και την ορθή 
ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και 
διατυπώσεων στο κράτος μέλος αφετηρίας.

Αιτιολόγηση

Συνοχή με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 για τη διασυνοριακή συγχώνευση, και ιδίως με το άρθρο 
127 παράγραφος 1.

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιγ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις εκθέσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 86ε, 86στ και 86ζ, κατά περίπτωση·

β) τις εκθέσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 86ε και 86ζ·

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιγ – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σχέδιο μετατροπής και οι εκθέσεις που 
έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 
86ζ δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου 
στην αρμόδια αρχή.

Το σχέδιο διάσπασης και οι εκθέσεις που 
έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 
86η δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου 
στην αρμόδια αρχή.

Αιτιολόγηση

Είναι περισσότερο σκόπιμο να γίνει αναφορά στο άρθρο 86η.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
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Άρθρο 86 ιγ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αίτηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 
οποιωνδήποτε πληροφοριών και 
εγγράφων, μπορεί να ολοκληρωθεί 
ηλεκτρονικά στο σύνολό της, χωρίς την 
ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον 
της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αίτηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 
οποιωνδήποτε πληροφοριών και 
εγγράφων, μπορεί να ολοκληρωθεί 
ηλεκτρονικά στο σύνολό της, χωρίς την 
ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον 
της αρμόδιας αρχής ή άλλου προσώπου ή 
φορέα αρμόδιου για τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η συνοχή με την πρόταση οδηγίας 
(COM (2018) 239 final) σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα 
του εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιγ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, σε περιπτώσεις πραγματικής 
υποψίας απάτης που βασίζεται σε 
εύλογους λόγους, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτήσουν φυσική παρουσία ενώπιον 
αρμόδιας αρχής στην οποία πρέπει να 
υποβληθούν σχετικές πληροφορίες και 
έγγραφα.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές, δικαιολογημένες
περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη 
μέλη μπορούν να απαιτήσουν φυσική 
παρουσία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας 
αρχής στην οποία πρέπει να υποβληθούν 
σχετικές πληροφορίες και έγγραφα ή 
ενώπιον οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή 
οργανισμού που ασχολείται με τη 
δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο ή 
συνδράμει σε αυτήν. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για τη 
διαδικτυακή δημοσιοποίηση των 
εγγράφων και πληροφοριών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3. 
Το άρθρο 13στ παράγραφοι 3 και 4 
εφαρμόζεται αναλόγως.
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Αιτιολόγηση

Στον όρο suspicion of fraud δίνεται διαφορετική σημασία σε διάφορα κράτη μέλη. Είναι 
αμφίβολο αν το προτεινόμενο άρθρο καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις.

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιγ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες συμμετοχής των 
εργαζομένων, όπως αυτοί ορίζονται στο 
άρθρο 86ιβ, το κράτος μέλος αφετηρίας 
επαληθεύει ότι το σχέδιο διασυνοριακής 
μετατροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνει πληροφορίες για τις 
διαδικασίες με τις οποίες καθορίζονται οι 
σχετικές ρυθμίσεις και για τις πιθανές 
επιλογές σχετικά με τις εν λόγω ρυθμίσεις.

4. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες συμμετοχής των 
εργαζομένων, όπως αυτοί ορίζονται στο 
άρθρο 86ιβ, το κράτος μέλος αφετηρίας 
επαληθεύει ότι το σχέδιο και οι εκθέσεις 
διασυνοριακής μετατροπής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν
πληροφορίες για τις διαδικασίες με τις 
οποίες καθορίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις 
και για τις πιθανές επιλογές σχετικά με τις 
εν λόγω ρυθμίσεις.

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιγ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 μπορούν να προβαίνουν 
σε διαβουλεύσεις με άλλες αρχές που είναι 
αρμόδιες για τα επιμέρους ζητήματα που 
εγείρει η διασυνοριακή μετατροπή.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 μπορούν να προβαίνουν 
σε διαβουλεύσεις με άλλες αρχές, τόσο 
στο κράτος μέλος αφετηρίας όσο και στο 
κράτος μέλος προορισμού, που είναι 
αρμόδιες για τα επιμέρους ζητήματα που 
εγείρει η διασυνοριακή μετατροπή.
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Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιγ – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή 
πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από τη 
λήψη της πληροφορίας σχετικά με την 
έγκριση της διασυνοριακής μετατροπής 
από τη γενική συνέλευση της εταιρείας. Η 
αξιολόγηση καταλήγει σε ένα από τα 
ακόλουθα αποτελέσματα:

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή 
πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από τη 
λήψη της πληροφορίας σχετικά με την 
έγκριση της διασυνοριακής μετατροπής 
από τη γενική συνέλευση της εταιρείας. Η 
αξιολόγηση καταλήγει σε ένα από τα 
ακόλουθα αποτελέσματα:

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιγ – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αν η αρμόδια αρχή έχει σοβαρές 
ανησυχίες που την κάνουν να πιστεύει ότι 
η διασυνοριακή μετατροπή ενδέχεται να 
αποτελεί τεχνητή μεθόδευση κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 86γ παράγραφος 
3, μπορεί να αποφασίσει να 
πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 86ιδ και 
ενημερώνει την εταιρεία για την απόφασή 
της να πραγματοποιήσει τέτοια 
αξιολόγηση και για το αποτέλεσμα αυτής.

γ) αν η αρμόδια αρχή έχει σοβαρές 
ανησυχίες που την κάνουν να πιστεύει ότι 
η διασυνοριακή μετατροπή ενδέχεται να 
αποτελεί τεχνητή μεθόδευση, αποφασίζει
να πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 86ιδ και 
ενημερώνει την εταιρεία για την απόφασή 
της να πραγματοποιήσει τέτοια 
αξιολόγηση και για το αποτέλεσμα αυτής.

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιδ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για να 
αξιολογήσει αν η διασυνοριακή μετατροπή 
αποτελεί τεχνητή μεθόδευση, κατά την 
έννοια του άρθρου 86γ παράγραφος 3 της 
παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους αφετηρίας προβαίνει σε 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση όλων των 
σχετικών πραγματικών περιστατικών και 
περιστάσεων και λαμβάνει υπόψη, 
τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: τα 
χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων στο 
κράτος μέλος προορισμού, 
συμπεριλαμβανομένων του σκοπού, του 
τομέα, των επενδύσεων, του καθαρού 
κύκλου εργασιών και των κερδών ή 
ζημιών, του αριθμού των εργαζομένων, της 
σύνθεσης του ισολογισμού, της 
φορολογικής κατοικίας, των στοιχείων 
ενεργητικού και του τόπου εγκατάστασής 
τους, του τόπου συνήθους εργασίας των 
εργαζομένων και συγκεκριμένων ομάδων 
εργαζομένων, του τόπου στον οποίο 
οφείλονται οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και των εμπορικών κινδύνων 
που αναλαμβάνει η μετατραπείσα εταιρεία 
στο κράτος μέλος προορισμού και στο 
κράτος μέλος αφετηρίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για να 
αξιολογήσει αν η διασυνοριακή μετατροπή 
αποτελεί τεχνητή μεθόδευση, η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους αφετηρίας 
προβαίνει σε εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση όλων των σχετικών 
πραγματικών περιστατικών και 
περιστάσεων και λαμβάνει υπόψη, 
τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: τα 
χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων στο 
κράτος μέλος προορισμού, 
συμπεριλαμβανομένων του τομέα, των 
επενδύσεων, του καθαρού κύκλου 
εργασιών και των κερδών ή ζημιών, του 
αριθμού των εργαζομένων, της σύνθεσης 
του ισολογισμού, της φορολογικής 
κατοικίας, των στοιχείων ενεργητικού και
του τόπου εγκατάστασής τους, του τόπου 
συνήθους εργασίας των εργαζομένων και 
συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων, του 
τόπου στον οποίο οφείλονται οι εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και των εμπορικών 
κινδύνων που αναλαμβάνει η 
μετατραπείσα εταιρεία στο κράτος μέλος 
προορισμού και στο κράτος μέλος 
αφετηρίας.

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιδ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
αν η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αποφασίσει να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, είναι σε 
θέση να ακούσει τις απόψεις της εταιρείας 
και όλων των μερών που έχουν υποβάλει 
παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 86η 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), σύμφωνα με το 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
αν η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αποφασίσει να προβεί σε 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, είναι σε 
θέση να ακούσει τις απόψεις της εταιρείας 
και όλων των μερών που έχουν υποβάλει 
παρατηρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 86η 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), σύμφωνα με το 
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εθνικό δίκαιο. Οι αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν 
επίσης να ακούσουν τις απόψεις κάθε 
άλλου ενδιαφερόμενου τρίτου σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο. Η αρμόδια αρχή 
λαμβάνει την τελική της απόφαση σχετικά 
με την έκδοση του προ της μετατροπής 
πιστοποιητικού εντός δύο μηνών από την 
έναρξη της εμπεριστατωμένης 
αξιολόγησης.

εθνικό δίκαιο. Οι αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν 
επίσης να ακούσουν τις απόψεις κάθε 
άλλου ενδιαφερόμενου τρίτου σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο. Η αρμόδια αρχή 
λαμβάνει την τελική της απόφαση σχετικά 
με την έκδοση του προ της μετατροπής 
πιστοποιητικού εντός τριών μηνών από 
την έναρξη της εμπεριστατωμένης 
αξιολόγησης.

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν η αρμόδια αρχή δεν είναι 
δικαστήριο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι η απόφαση της αρμόδιας αρχής να 
εκδώσει ή να αρνηθεί να εκδώσει προ της 
μετατροπής πιστοποιητικό υπόκειται σε 
δικαστικό έλεγχο σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι το προ της διασπάσεως 
πιστοποιητικό δεν παράγει αποτελέσματα 
πριν από την πάροδο ορισμένης περιόδου, 
ώστε να παρέχεται στα μέρη η δυνατότητα 
να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του 
αρμόδιου δικαστηρίου και να 
εξασφαλίσουν, κατά περίπτωση, τη λήψη 
προσωρινών μέτρων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απόφαση της αρμόδιας αρχής να εκδώσει ή 
να αρνηθεί να εκδώσει προ της μετατροπής 
πιστοποιητικό υπόκειται σε δικαστικό 
έλεγχο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
το προ της διασπάσεως πιστοποιητικό δεν 
παράγει αποτελέσματα πριν από την 
πάροδο ορισμένης περιόδου, ώστε να 
παρέχεται στα μέρη η δυνατότητα να 
ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του 
αρμόδιου δικαστηρίου και να 
εξασφαλίσουν, κατά περίπτωση, τη λήψη 
προσωρινών μέτρων.

Αιτιολόγηση

Διερωτάται κανείς γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δικαστικού ελέγχου και για τις 
περιπτώσεις στις οποίες το προ της διασπάσεως πιστοποιητικό εκδίδεται από δικαστήριο.

Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απόφαση έκδοσης του προ της μετατροπής 
πιστοποιητικού διαβιβάζεται στις αρχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 86ιγ 
παράγραφος 1 και ότι οι αποφάσεις 
έκδοσης ή άρνησης της έκδοσης του προ 
της μετατροπής πιστοποιητικού διατίθενται 
μέσω του συστήματος διασύνδεσης των 
μητρώων που έχει συσταθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 22.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απόφαση έκδοσης του προ της μετατροπής 
πιστοποιητικού διαβιβάζεται στις αρχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 86ιστ
παράγραφος 1, και σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν υποβάλει 
παρατηρήσεις σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 86η 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και ότι οι 
αποφάσεις έκδοσης ή άρνησης της 
έκδοσης του προ της μετατροπής 
πιστοποιητικού διατίθενται μέσω του 
συστήματος διασύνδεσης των μητρώων 
που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 
22. 

Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιστ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν αρχή που είναι 
αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας 
της διασυνοριακής μετατροπής όσον 
αφορά το τμήμα της διαδικασίας που 
διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους 
προορισμού και για την έγκριση της 
διασυνοριακής μετατροπής, αν η 
μετατροπή πληροί όλους τους σχετικούς 
όρους και έχουν ολοκληρωθεί ορθά όλες οι 
σχετικές διαδικασίες και διατυπώσεις στο 
κράτος μέλος προορισμού.

Τα κράτη μέλη ορίζουν το δικαστήριο, τον 
συμβολαιογράφο ή την άλλη αρμόδια αρχή 
που ελέγχει τη νομιμότητα της 
διασυνοριακής μετατροπής όσον αφορά το 
τμήμα της διαδικασίας που διέπεται από το 
δίκαιο του κράτους μέλους προορισμού και 
εγκρίνει τη διασυνοριακή μετατροπή, αν η 
μετατροπή πληροί όλους τους σχετικούς 
όρους και έχουν ολοκληρωθεί ορθά όλες οι 
σχετικές διαδικασίες και διατυπώσεις στο 
κράτος μέλος προορισμού.

Αιτιολόγηση

Συνοχή με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 για τη διασυνοριακή συγχώνευση, και ιδίως με το άρθρο 
127 παράγραφος 1.
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Τροπολογία 109

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιστ – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 αίτηση 
την οποία υποβάλλει η εταιρεία που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή, συμπεριλαμβανομένης της 
υποβολής οποιωνδήποτε πληροφοριών και 
εγγράφων, μπορεί να ολοκληρωθεί 
ηλεκτρονικά στο σύνολό της, χωρίς την 
ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον 
της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 αίτηση 
την οποία υποβάλλει η εταιρεία που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή, συμπεριλαμβανομένης της 
υποβολής οποιωνδήποτε πληροφοριών και 
εγγράφων, μπορεί να ολοκληρωθεί 
ηλεκτρονικά στο σύνολό της, χωρίς την 
ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον 
της αρμόδιας αρχής ή άλλου προσώπου ή 
φορέα αρμόδιου για τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η συνοχή με την πρόταση οδηγίας 
(COM (2018) 239 final) σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα 
του εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιστ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, σε περιπτώσεις πραγματικής 
υποψίας απάτης που βασίζεται σε 
εύλογους λόγους, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτήσουν φυσική παρουσία ενώπιον 
αρμόδιας αρχής κράτους μέλους στην 
οποία πρέπει να υποβληθούν σχετικές 
πληροφορίες και έγγραφα.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές, δικαιολογημένες 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη 
μέλη μπορούν να απαιτήσουν φυσική 
παρουσία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας 
αρχής κράτους μέλους στην οποία πρέπει 
να υποβληθούν σχετικές πληροφορίες και 
έγγραφα, ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου ή οργανισμού που ασχολείται 
με τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο ή 
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συνδράμει σε αυτήν.

Τροπολογία 111

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιστ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες για τη διαδικτυακή 
δημοσιοποίηση των εγγράφων και 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3. Το άρθρο 13στ 
παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζεται 
αναλόγως.

Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 ιθ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 86ιθ α

Αστική ευθύνη των μελών των οργάνων 
διοίκησης ή διεύθυνσης της 
μετατρεπόμενης εταιρείας

Οι νομοθεσίες των κρατών μελών 
ρυθμίζουν, τουλάχιστον, την αστική 
ευθύνη από υπαίτια συμπεριφορά των 
μελών των οργάνων διοίκησης ή 
διεύθυνσης της εταιρείας που 
πραγματοποιεί διασυνοριακή μετατροπή 
έναντι των εταίρων και των πιστωτών 
αυτής της εταιρείας, κατά την 
προετοιμασία και την πραγματοποίηση 
της μετατροπής, συμπεριλαμβανομένης 
της υποβολής ψευδούς δήλωσης σχετικά 
με τους τόπους εγκατάστασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 86ε παράγραφος 
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3.

Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 κ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που 
διέπουν τουλάχιστον την αστική ευθύνη 
των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι 
οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των 
εκθέσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 86ζ και στο άρθρο 86ια παράγραφος 
2 στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένης της 
ευθύνης τους για τυχόν παραπτώματα στα 
οποία υποπίπτουν οι εν λόγω 
εμπειρογνώμονες κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που 
διέπουν τουλάχιστον την έναντι των 
πιστωτών αστική ευθύνη των 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη της 
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 86ια 
παράγραφος 3 στοιχείο α), σε σχέση με
τυχόν παραπτώματα στα οποία υποπίπτουν 
οι εν λόγω εμπειρογνώμονες κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η αποσαφήνιση της ευθύνης έναντι των εταίρων και των πιστωτών.

Τροπολογία 114

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 κ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που 
διέπουν τουλάχιστον την αστική ευθύνη 
των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι 
οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των 
εκθέσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 86ζ και στο άρθρο 86ια παράγραφος 
2 στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένης της 
ευθύνης τους για τυχόν παραπτώματα στα 
οποία υποπίπτουν οι εν λόγω 
εμπειρογνώμονες κατά την εκτέλεση των 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που 
διέπουν τουλάχιστον την αστική ευθύνη 
των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι 
οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη της 
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 86ια 
παράγραφος 3 στοιχείο α), 
συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης τους 
για τυχόν παραπτώματα στα οποία 
υποπίπτουν οι εν λόγω εμπειρογνώμονες 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
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καθηκόντων τους.

Τροπολογία 115

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 86 κα – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εάν κατά τη διάρκεια του έτους 
που έπεται της ημερομηνίας έναρξης 
ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής, 
περιέλθουν στη γνώση των αρμοδίων 
αρχών νέες πληροφορίες σχετικά με την 
εν λόγω διασυνοριακή μετατροπή, στις 
οποίες εκφράζεται πραγματική υποψία 
απάτης, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε 
νέα αξιολόγηση των πραγματικών 
περιστατικών της υπόθεσης και μπορούν 
να επιβάλουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περιπτώσεις τεχνητών μεθοδεύσεων.

Τροπολογία 116

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 119 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στο άρθρο 119, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:

(2α) «τεχνητή μεθόδευση»: δομή που 
έχει συσταθεί με βασικό σκοπό την 
καταστρατήγηση εταιρικών 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα 
νομικά και συμβατικά δικαιώματα 
εργαζομένων, πιστωτών ή μετόχων 
μειοψηφίας, την αποφυγή της καταβολής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ή τη 
μεταφορά κερδών για τη μείωση των 
εταιρικών φορολογικών υποχρεώσεων, 
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και η οποία ταυτόχρονα δεν διεξάγει 
ουσιαστική ή πραγματική οικονομική 
δραστηριότητα στο κράτος μέλος 
προορισμού·

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32017L1132)

Τροπολογία 117

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 120 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) όταν υπάρχει νομικά 
αποδεδειγμένη παραβίαση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων από το 
δικαστήριο ή αρμόδια αρχή·

Τροπολογία 118

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 120 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η εταιρεία υπόκειται σε διαδικασίες 
προληπτικής αναδιάρθρωσης που έχουν 
κινηθεί λόγω πιθανής αφερεγγυότητας·

διαγράφεται

Τροπολογία 119

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 120 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η εταιρεία έχει καταδικαστεί τα 
τελευταία τρία έτη για απάτη στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης ή φορολογική 
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απάτη, φοροδιαφυγή ή νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
ή άλλο οικονομικό έγκλημα·

Τροπολογία 120

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 120 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) οποιοσδήποτε από τους 
διευθυντές της εταιρείας υπόκειται σε 
πειθαρχικές διαδικασίες που συνδέονται 
με την επαγγελματική δραστηριότητά του 
στην εταιρεία, ιδίως για φορολογικά 
αδικήματα ή φορολογικά εγκλήματα, ή 
υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις σε σχέση 
με αυτό, ή έχει αποκλειστεί ως 
διευθυντής σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία·

Τροπολογία 121

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 120 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο άρθρο 120 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 4α:

4α. Μια εταιρεία που υπόκειται σε 
διαδικασίες προληπτικής αναδιάρθρωσης 
που έχουν κινηθεί λόγω πιθανής 
αφερεγγυότητας υπόκειται στον έλεγχο 
των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 
για να διαπιστωθεί κατά πόσον η 
συγχώνευσή της εξυπηρετεί ενδεχομένως 
τον σκοπό της αναδιάρθρωσης και της 
αποφυγής της αφερεγγυότητας. Μετά τον 
έλεγχο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών αποφασίζουν αυτόνομα κατά 



AD\1169158EL.docx 73/121 PE625.345v03-00

EL

πόσον η υπό εξέταση εταιρεία έχει το 
δικαίωμα να πραγματοποιήσει 
διασυνοριακή συγχώνευση ή όχι.

Τροπολογία 122

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – σημείο α α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 122 – παράγραφος 1 – στοιχεία ιβ α έως ιβ στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα 
στοιχεία ιβ α έως ιβ στ:

ιβ α) τον συνολικό κύκλο εργασιών και 
τον συνολικό φορολογητέο κύκλο 
εργασιών·

ιβ β) το όνομα της επικεφαλής 
επιχείρησης και, κατά περίπτωση, 
κατάλογο όλων των θυγατρικών της, 
σύντομη περιγραφή της φύσεως των 
δραστηριοτήτων τους και τις αντίστοιχες 
γεωγραφικές θέσεις τους·

ιβ γ) τον αριθμό των εργαζομένων σε 
βάση ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης·

ιβ δ. τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
εκτός από ταμειακά διαθέσιμα ή 
ταμειακά ισοδύναμα·

ιβ ε. το ύψος του οφειλόμενου φόρου 
εισοδήματος (τρέχον έτος) που είναι τα 
τρέχοντα φορολογικά έξοδα τα οποία 
αναγνωρίζονται για τα φορολογητέα 
κέρδη ή τις ζημίες του οικονομικού έτους 
από τις επιχειρήσεις και τα 
υποκαταστήματα που είναι 
εγκατεστημένα για φορολογικούς 
σκοπούς στη σχετική περιοχή 
φορολογικής δικαιοδοσίας·

ιβ στ. το ύψος του φόρου εισοδήματος 
που καταβλήθηκε, ο οποίος συνίσταται 
στον φόρο εισοδήματος που καταβλήθηκε 
κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος από 
τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα 
που είναι εγκατεστημένα για 
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φορολογικούς σκοπούς στη σχετική 
περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας·

Τροπολογία 123

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 122 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

Οι εταίροι, οι εργαζόμενοι και οι 
πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να 
διατυπώσουν παρατηρήσεις επί αυτού 
του σχεδίου. Οι παρατηρήσεις 
περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση.

Τροπολογία 124

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 122 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά το πρώτο εδάφιο, η λογιστική 
ημερομηνία που προβλέπεται στο κοινό 
σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης είναι η 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
διασυνοριακής συγχώνευσης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 129, εκτός αν οι 
συγχωνευόμενες εταιρείες καθορίσουν 
άλλη ημερομηνία, για να διευκολυνθεί η 
διαδικασία συγχώνευσης. Στην περίπτωση 
αυτή, κάθε λογιστική ημερομηνία πρέπει 
να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Παρά το πρώτο εδάφιο, η λογιστική 
ημερομηνία που προβλέπεται στο κοινό 
σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης είναι η 
ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία 
που αλλάζει μορφή προβαίνει για 
τελευταία φορά σε απόδοση των 
λογαριασμών στον ισολογισμό 
κλεισίματός της, εκτός αν οι 
συγχωνευόμενες εταιρείες καθορίσουν 
άλλη ημερομηνία, για να διευκολυνθεί η 
διαδικασία συγχώνευσης. Στην περίπτωση 
αυτή, κάθε λογιστική ημερομηνία πρέπει 
να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Αιτιολόγηση

Η λογιστική ημερομηνία πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της 
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συγχώνευσης, επειδή τα όργανα της απορροφώμενης εταιρείας πρέπει να είναι ακόμα 
λειτουργικά.

Τροπολογία 125

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 123 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) πληροφορίες σχετικά με τους 
πραγματικούς δικαιούχους πριν και μετά 
τη διασυνοριακή διάσπαση.

Τροπολογία 126

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 123 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 μπορούν να 
ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά στο σύνολό 
τους, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης 
εμφάνισης ενώπιον οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής σε οποιοδήποτε από τα 
οικεία κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 μπορούν να 
ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά στο σύνολό 
τους, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης 
εμφάνισης ενώπιον οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής ή άλλου προσώπου ή 
φορέα αρμόδιου για τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων καταχώρισης σε οποιοδήποτε 
από τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία 127

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 123 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, σε περίπτωση πραγματικής 
υποψίας απάτης που βασίζεται σε 
εύλογους λόγους, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτήσουν φυσική παρουσία ενώπιον 
αρμόδιας αρχής.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές, δικαιολογημένες 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη 
μέλη μπορούν να απαιτήσουν φυσική 
παρουσία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας 
αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου ή οργανισμού που ασχολείται 
με τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο ή 
συνδράμει σε αυτή.

Τροπολογία 128

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 123 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες για τη διαδικτυακή 
δημοσιοποίηση των εγγράφων και 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3. Το άρθρο 13στ 
παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζεται 
αναλόγως.

Τροπολογία 129

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 123 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
αποκαλύπτονται εμπιστευτικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών απορρήτων, παρά μόνο 
στους εκπροσώπους των εργαζομένων, 
όταν προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία.
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Τροπολογία 130

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 123 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 123α

Πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων 
που συνδέονται με την αποζημίωση προς 
διευθυντικά στελέχη

Για να αποφευχθεί η σύγκρουση 
συμφερόντων μεταξύ των μελών του 
οργάνου διεύθυνσης ή διοίκησης και των 
συμφερόντων της εταιρείας, υπό το φως 
του άρθρου 1α (νέου) της παρούσας 
οδηγίας, δεν επιτρέπεται να 
επωφελούνται οικονομικά από τη 
συγχώνευση υπό τη μορφή αύξησης της 
τιμής των μετοχών στα πακέτα μετοχών 
στις (μεταβλητές) αποζημιώσεις ή 
πριμοδοτήσεις τους οι οποίες 
καταβάλλονται στο πλαίσιο της 
συγχώνευσης. Σε κάθε αποζημίωση που 
καταβάλλεται σε μετοχές της εταιρείας
στα μέλη του οργάνου διεύθυνσης ή 
διοίκησης κατά το πρώτο έτος μετά τη 
συγχώνευση, η αύξηση των τιμών των 
μετοχών λόγω της συγχώνευσης 
αφαιρείται από το ποσό που καταβλήθηκε 
στο όργανο διεύθυνσης, ενώ η τιμή των 
μετοχών κατά την ημέρα που η 
συγχώνευση δημοσιοποιήθηκε για πρώτη 
φορά χρησιμεύει ως τιμή αναφοράς.

Τροπολογία 131

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 124 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Έκθεση του οργάνου διεύθυνσης ή 
διοίκησης προοριζόμενη για τους εταίρους

Έκθεση του οργάνου διεύθυνσης ή 
διοίκησης προοριζόμενη για τους εταίρους 
και τους εργαζόμενους

Αιτιολόγηση

Για λόγους εξορθολογισμού, θα ήταν σκόπιμη η συγκεφαλαίωση των εκθέσεων του οργάνου 
διεύθυνσης ή διοίκησης σε μία έκθεση, αν μη τι άλλο δεδομένου ότι αμφότερες οι εκθέσεις θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να τίθενται στη διάθεση τόσο των εταίρων όσο και των 
εργαζομένων.

Τροπολογία 132

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 124 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τις συνέπειες της διασυνοριακής 
συγχώνευσης στη διασφάλιση 
των εργασιακών σχέσεων·

Τροπολογία 133

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 124 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή 
των συνθηκών απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων, και των τόπων 
εγκατάστασης των εταιρειών·

Τροπολογία 134

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 124 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)



AD\1169158EL.docx 79/121 PE625.345v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) κατά ποιο τρόπο τα στοιχεία που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), εα) και εγ) 
αφορούν επίσης τις θυγατρικές των 
συγχωνευόμενων εταιρειών.

Τροπολογία 135

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 124 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
συνοδεύεται από δήλωση του οργάνου 
διεύθυνσης ή διοίκησης κάθε μίας από 
τις συγχωνευόμενες εταιρείες σχετικά με 
τους τόπους εγκατάστασης της εταιρείας 
μετά τη διασυνοριακή μετατροπή, όπου 
συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες 
σχετικά με τη μερική ή την πλήρη 
άσκηση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στο κράτος μέλος 
αφετηρίας και, στις κατάλληλες 
περιστάσεις, αναφέρεται αν η διεξαγωγή 
των δραστηριοτήτων συνεχίζεται μόνο 
στο κράτος μέλος αφετηρίας.

Τροπολογία 136

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 124 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η έκθεση διατίθεται, τουλάχιστον 
σε ηλεκτρονική μορφή, στους εταίρους 
καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες 
εταιρείες τουλάχιστον έναν μήνα πριν από 
την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης 

3. Η έκθεση διατίθεται, τουλάχιστον 
σε ηλεκτρονική μορφή, στους εταίρους, τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους 
εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν 
δεν υπάρχουν εκπρόσωποι αυτού του 
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που αναφέρεται στο άρθρο 126. Η έκθεση 
πρέπει επίσης να τίθεται με παρόμοιο 
τρόπο στη διάθεση των εκπροσώπων των 
εργαζομένων καθεμιάς από τις 
συγχωνευόμενες εταιρείες ή, αν δεν 
υπάρχουν εκπρόσωποι, στη διάθεση των 
ίδιων των εργαζομένων. Ωστόσο, αν δεν 
απαιτείται η έγκριση της συγχώνευσης από 
τη γενική συνέλευση της απορροφώσας 
εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 126 
παράγραφος 3, η έκθεση καθίσταται 
διαθέσιμη τουλάχιστον έναν μήνα πριν από 
την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης 
της άλλης συγχωνευόμενης εταιρείας ή 
εταιρειών.

είδους, στους ίδιους τους εργαζομένους
καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες 
εταιρείες τουλάχιστον δύο μήνες πριν από 
την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 126. Ωστόσο, 
αν δεν απαιτείται η έγκριση της 
συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση της 
απορροφώσας εταιρείας, σύμφωνα με το 
άρθρο 126 παράγραφος 3, η έκθεση 
καθίσταται διαθέσιμη τουλάχιστον έναν 
μήνα πριν από την ημερομηνία της γενικής 
συνέλευσης της άλλης συγχωνευόμενης 
εταιρείας ή εταιρειών.

Τροπολογία 137

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 124 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν το όργανο διεύθυνσης ή 
διοίκησης μιας ή περισσοτέρων από τις 
συγχωνευόμενες εταιρείες λάβει έγκαιρα 
τη γνώμη των εκπροσώπων των 
εργαζομένων τους ή, αν δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, τη γνώμη των ίδιων των 
εργαζομένων, όπως προβλέπεται από το 
εθνικό δίκαιο, οι εταίροι ενημερώνονται 
σχετικά και η γνώμη αυτή επισυνάπτεται 
στην εν λόγω έκθεση. 

Τροπολογία 138

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 124 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ωστόσο, η έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν απαιτείται αν όλοι 

διαγράφεται
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οι εταίροι των συγχωνευόμενων εταιρειών 
έχουν συμφωνήσει να παραιτηθούν από
την απαίτηση αυτή.»·

Τροπολογία 139

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 124 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ωστόσο, αν συγχωνευόμενες 
εταιρείες και οι θυγατρικές της, αν 
υπάρχουν, δεν έχουν άλλους 
εργαζομένους εκτός από εκείνους που 
συμμετέχουν στο όργανο διεύθυνσης ή 
διοίκησης, η έκθεση μπορεί να 
περιοριστεί στους παράγοντες που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ), δ) και 
ε) της παραγράφου 2.

Τροπολογία 140

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 124 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Η υποβολή της έκθεσης δεν θίγει 
τα ισχύοντα δικαιώματα ενημέρωσης και 
διαβούλευσης και τις διαδικασίες που 
έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο κατ’ 
εφαρμογή των οδηγιών 2001/23/ΕΚ, 
2002/14/ΕΚ ή 2009/38/ΕΚ.

Τροπολογία 141

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 124 α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Τροπολογία 142

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 125 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) στο άρθρο 125 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

διαγράφεται

«Κατά την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας 
του εμπειρογνώμονα, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη το ειδικό πλαίσιο που 
θεσπίζεται στα άρθρα 22 και 22β της 
οδηγίας 2006/43/ΕΚ.»·

Τροπολογία 143

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 125

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(11α) Το άρθρο 125 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

Έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων «Εξέταση από τις αρμόδιες αρχές

1. Για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες 
εταιρείες συντάσσεται έκθεση 
ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων 
απευθυνόμενη προς τους εταίρους και 
διαθέσιμη τουλάχιστον έναν μήνα πριν 
από την ημερομηνία σύγκλησης της 
γενικής συνέλευσης του άρθρου 126. 
Ανάλογα με τη νομοθεσία του κάθε 
κράτους μέλους, οι εμπειρογνώμονες 
αυτοί μπορεί να είναι νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα.

1.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για 
καθεμιά από τις συγχωνευόμενες εταιρείες 
συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης από τις 
αρμόδιες αρχές τουλάχιστον δύο μήνες 
πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της 
γενικής συνέλευσης του άρθρου 126. 
Κατόπιν κοινής αίτησης των 
συγχωνευόμενων εταιρειών, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να είναι αρχή του κράτους 
μέλους η νομοθεσία του οποίου διέπει μία 
από τις συγχωνευόμενες εταιρείες ή την 
εταιρεία που προκύπτει από τη 
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διασυνοριακή συγχώνευση.

2. Αντί των εμπειρογνωμόνων που 
ενεργούν για λογαριασμό καθεμιάς από τις 
συγχωνευόμενες εταιρείες, ένας ή 
περισσότεροι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι διορίζονται
για το σκοπό αυτόν, κατόπιν κοινής 
αίτησης των συγχωνευόμενων εταιρειών, 
από δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους μέλους η νομοθεσία του οποίου 
διέπει μία από τις συγχωνευόμενες 
εταιρείες ή την εταιρεία που προκύπτει 
από τη διασυνοριακή συγχώνευση, ή οι 
οποίοι είναι εγκεκριμένοι από τέτοια 
αρχή, μπορούν να εξετάσουν το κοινό 
σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης και 
να συντάξουν ενιαία γραπτή έκθεση 
προοριζόμενη για το σύνολο των εταίρων.

2. Η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να 
ζητεί από καθεμία από τις 
συγχωνευόμενες εταιρείες κάθε 
πληροφορία που θεωρεί αναγκαία για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της. Η 
αρμόδια αρχή δικαιούται επίσης να 
λαμβάνει παρατηρήσεις και απόψεις από 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων των 
εταιρειών που συμμετέχουν στη
συγχώνευση ή, αν δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, από τους ίδιους τους 
εργαζομένους, καθώς και από τους 
πιστωτές και τους εταίρους της εταιρείας.

3. Η έκθεση εμπειρογνωμόνων 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία 
που προβλέπει το άρθρο 96 παράγραφος 
2. Οι εμπειρογνώμονες έχουν το δικαίωμα 
να ζητούν από καθεμία από τις 
συγχωνευόμενες εταιρείες κάθε 
πληροφορία που θεωρούν αναγκαία για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3. Η αρμόδια αρχή συντάσσει γραπτή 
έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) λεπτομερή αξιολόγηση της 
ακρίβειας των εκθέσεων και των 
πληροφοριών που υπέβαλε η εταιρεία που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
συγχώνευση·

β) περιγραφή όλων των πραγματικών 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη 
διενέργεια εμπεριστατωμένης 
αξιολόγησης για να κριθεί αν η 
προβλεπόμενη διασυνοριακή συγχώνευση 
συνιστά τεχνητή μεθόδευση σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία·»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=EL)

Τροπολογία 144

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
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Άρθρο 126 α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κάθε εταίρος που αποδέχθηκε την 
προσφορά αποζημίωσης σε μετρητά που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, αλλά ο 
οποίος θεωρεί ότι η αποζημίωση σε 
μετρητά δεν είναι επαρκής, έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει τον επανυπολογισμό 
της προσφερθείσας αποζημίωσης σε 
μετρητά από εθνικό δικαστήριο εντός ενός 
μηνός από την αποδοχή της προσφοράς.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κάθε εταίρος που αποδέχθηκε την 
προσφορά αποζημίωσης σε μετρητά που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, αλλά ο 
οποίος θεωρεί ότι η αποζημίωση σε 
μετρητά δεν είναι επαρκής, έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει τον επανυπολογισμό 
της προσφερθείσας αποζημίωσης σε 
μετρητά από εθνικό δικαστήριο ή με 
διαδικασία διαιτησίας εντός ενός μηνός 
από την αποδοχή της προσφοράς.

Τροπολογία 145

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 126 β – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν οι συγχωνευόμενες εταιρείες 
δημοσιοποιούν, μαζί με το σχέδιο 
διασυνοριακής συγχώνευσης, έκθεση 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, η οποία 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει εύλογη πιθανότητα να θιγούν 
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα των 
πιστωτών. Ο ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας πρέπει να έχει διοριστεί 
ή εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 125 
παράγραφος 1·

διαγράφεται

Τροπολογία 146

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 127 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει το 
δικαστήριο, τον συμβολαιογράφο ή άλλη 
αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της 
νομιμότητας της διασυνοριακής 
συγχώνευσης κατά το τμήμα της 
διαδικασίας που αφορά καθεμιά από τις 
συγχωνευόμενες εταιρείες που υπάγονται 
στο αντίστοιχο εθνικό δίκαιο.

«1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει το 
δικαστήριο, τον συμβολαιογράφο ή άλλη 
αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της 
νομιμότητας της διασυνοριακής 
συγχώνευσης κατά το τμήμα της 
διαδικασίας που αφορά καθεμιά από τις 
συγχωνευόμενες εταιρείες που υπάγονται 
στο αντίστοιχο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή 
δεν εγκρίνει τη διασυνοριακή συγχώνευση 
εφόσον κρίνει, μετά από εξέταση της 
συγκεκριμένης υπόθεσης και 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά 
πραγματικά περιστατικά και περιστάσεις, 
ότι αποτελεί τεχνητή μεθόδευση.»

Τροπολογία 147

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 127 – παράγραφος 1 – εδάφια 1α και 1 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αίτηση για τη λήψη του προ της 
συγχωνεύσεως πιστοποιητικού από τις 
συγχωνευόμενες εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 
οποιωνδήποτε πληροφοριών και 
εγγράφων, μπορεί να ολοκληρωθεί 
ηλεκτρονικά στο σύνολό της, χωρίς την 
ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον 
της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αίτηση 
για τη λήψη του προ της συγχωνεύσεως 
πιστοποιητικού από τις συγχωνευόμενες 
εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της 
υποβολής οποιωνδήποτε πληροφοριών και 
εγγράφων, μπορεί να ολοκληρωθεί 
ηλεκτρονικά στο σύνολό της, χωρίς την 
ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον 
της αρμόδιας αρχής ή άλλου προσώπου ή 
φορέα αρμόδιου για τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων καταχώρισης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις πραγματικής 
υποψίας απάτης που βασίζεται σε 
εύλογους λόγους, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτήσουν φυσική παρουσία ενώπιον 
αρμόδιας αρχής στην οποία πρέπει να 

Ωστόσο, σε εξαιρετικές, δικαιολογημένες 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη 
μέλη μπορούν να απαιτήσουν φυσική 
παρουσία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας 
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υποβληθούν οι σχετικές πληροφορίες και 
έγγραφα.»·

αρχής στην οποία πρέπει να υποβληθούν 
σχετικές πληροφορίες και έγγραφα ή 
ενώπιον οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή 
οργανισμού που ασχολείται με τη 
δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο ή 
συνδράμει σε αυτήν. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για τη 
διαδικτυακή δημοσιοποίηση των 
εγγράφων και πληροφοριών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3. 
Το άρθρο 13στ παράγραφοι 3 και 4 
εφαρμόζεται αναλόγως. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32017L1132)

Τροπολογία 148

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 128 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 
η αίτηση την οποία υποβάλλει 
οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες 
εταιρείες για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και η οποία περιλαμβάνει 
την υποβολή οποιωνδήποτε πληροφοριών 
και εγγράφων μπορεί να συμπληρωθεί 
ηλεκτρονικά στο σύνολό της χωρίς την 
ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον 
οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής.

«3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 
η αίτηση την οποία υποβάλλει 
οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες 
εταιρείες για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και η οποία περιλαμβάνει 
την υποβολή οποιωνδήποτε πληροφοριών 
και εγγράφων μπορεί να συμπληρωθεί 
ηλεκτρονικά στο σύνολό της χωρίς την 
ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον 
οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή άλλου 
προσώπου ή φορέα αρμόδιου για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων 
καταχώρισης.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις πραγματικής 
υποψίας απάτης που βασίζεται σε 
εύλογους λόγους, τα κράτη μέλη μπορούν 
να λάβουν μέτρα που θα μπορούσαν να 
απαιτήσουν φυσική παρουσία ενώπιον 
αρμόδιας αρχής κράτους μέλους στην 
οποία πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές 
πληροφορίες και έγγραφα.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές, δικαιολογημένες 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη 
μέλη μπορούν να απαιτήσουν φυσική 
παρουσία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας 
αρχής κράτους μέλους στην οποία πρέπει 
να υποβληθούν σχετικές πληροφορίες και 
έγγραφα ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου ή οργανισμού που ασχολείται 
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με τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο ή 
συνδράμει σε αυτήν. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για τη 
διαδικτυακή δημοσιοποίηση των 
εγγράφων και πληροφοριών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3. 
Το άρθρο 13στ παράγραφοι 3 και 4 
εφαρμόζεται αναλόγως.

Τροπολογία 149

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 133 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που 
διέπουν τουλάχιστον την αστική ευθύνη 
των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι 
οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη της 
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 125 
και στο άρθρο 126β παράγραφος 2 
στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένης της 
ευθύνης τους για τυχόν παραπτώματα στα 
οποία υποπίπτουν οι εν λόγω 
εμπειρογνώμονες κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.»·

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που 
διέπουν τουλάχιστον την αστική ευθύνη, 
προς τους πιστωτές, εξ υπαιτίου 
συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους των ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για τη σύνταξη των εκθέσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 126β 
παράγραφος 2 στοιχείο α), έναντι των 
εταίρων και των πιστωτών.

Τροπολογία 150

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 133 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 133β:

Άρθρο 133β

Αστική ευθύνη των μελών των οργάνων 
διοίκησης ή διεύθυνσης των 
συγχωνευόμενων εταιρειών
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Οι νομοθεσίες των κρατών μελών 
ρυθμίζουν, τουλάχιστον, την αστική 
ευθύνη από υπαίτια συμπεριφορά των 
μελών των οργάνων διοίκησης ή 
διεύθυνσης των εταιρειών που 
πραγματοποιούν διασυνοριακή 
συγχώνευση έναντι των εταίρων και των 
πιστωτών των εταιρειών, κατά την 
προετοιμασία και την πραγματοποίηση 
της συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της υποβολής ψευδούς δήλωσης σχετικά 
με τους τόπους εγκατάστασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 124 παράγραφος 
2α.

Τροπολογία 151

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 β – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «τεχνητή μεθόδευση»: δομή που 
έχει συσταθεί με βασικό σκοπό την 
καταστρατήγηση εταιρικών 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα 
νομικά και συμβατικά δικαιώματα 
εργαζομένων, πιστωτών ή μετόχων 
μειοψηφίας, την αποφυγή της καταβολής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ή τη 
μεταφορά κερδών για τη μείωση των 
εταιρικών φορολογικών υποχρεώσεων, 
και η οποία ταυτόχρονα δεν διεξάγει 
ουσιαστική ή πραγματική οικονομική 
δραστηριότητα στο κράτος μέλος 
προορισμού·

Τροπολογία 152

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο β



AD\1169158EL.docx 89/121 PE625.345v03-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η εταιρεία υπόκειται σε 
διαδικασίες προληπτικής αναδιάρθρωσης 
που έχουν κινηθεί λόγω πιθανής 
αφερεγγυότητας·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο εν γένει αποκλεισμός της μετατροπής ή διάσπασης εταιρειών που υπόκεινται σε διαδικασίες 
αναδιάρθρωσης είναι υπερβολικός, δεδομένου ότι η μετατροπή ή η διάσπαση καθαυτή μπορεί 
να εξυπηρετεί τον σκοπό της αναδιάρθρωσης / της αποφυγής αφερεγγυότητας.

Τροπολογία 153

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μια εταιρεία που υπόκειται σε 
διαδικασίες προληπτικής αναδιάρθρωσης 
που έχουν κινηθεί λόγω πιθανής 
αφερεγγυότητας υπόκειται στον έλεγχο 
των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών 
για να διαπιστωθεί κατά πόσον η 
διάσπαση καθαυτή εξυπηρετεί 
ενδεχομένως τον σκοπό της 
αναδιάρθρωσης και της αποφυγής της 
αφερεγγυότητας. Μετά τον έλεγχο, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αποφασίζουν αυτόνομα κατά πόσον η υπό 
εξέταση εταιρεία έχει το δικαίωμα να 
πραγματοποιήσει διασυνοριακή 
διάσπαση ή όχι.

Αιτιολόγηση

Ο εν γένει αποκλεισμός της μετατροπής ή διάσπασης εταιρειών που υπόκεινται σε διαδικασίες 
αναδιάρθρωσης είναι υπερβολικός, δεδομένου ότι η μετατροπή ή η διάσπαση καθαυτή μπορεί 
να εξυπηρετεί τον σκοπό της αναδιάρθρωσης / της αποφυγής αφερεγγυότητας.

Τροπολογία 154
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 δ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος της διασπώμενης 
εταιρείας διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή 
δεν εγκρίνει τη διάσπαση αν κρίνει, μετά 
από εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης 
και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά 
πραγματικά περιστατικά και περιστάσεις, 
ότι αποτελεί τεχνητή μεθόδευση που 
αποσκοπεί στην αποκόμιση 
αδικαιολόγητων φορολογικών 
πλεονεκτημάτων ή στην αδικαιολόγητη 
προσβολή των νόμιμων ή συμβατικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, των 
πιστωτών ή των εταίρων.

3. Το κράτος μέλος της διασπώμενης 
εταιρείας διασφαλίζει ότι η αρμόδια αρχή 
δεν εγκρίνει τη διάσπαση αν κρίνει, μετά 
από εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης 
και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά 
πραγματικά περιστατικά και περιστάσεις, 
ότι αποτελεί τεχνητή μεθόδευση Η 
εταιρεία που πραγματοποιεί τη 
διασυνοριακή διάσπαση αποδεικνύει 
βάσει εξακριβώσιμων αντικειμενικών 
παραγόντων, ότι έχει όντως εγκατασταθεί 
και ασκεί ουσιαστική και πραγματική 
οικονομική δραστηριότητα στο κράτος 
μέλος προορισμού.

Τεκμαίρεται ότι η εταιρεία που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή έχει όντως εγκατασταθεί και 
ασκεί πραγματική οικονομική 
δραστηριότητα στο κράτος μέλος 
προορισμού, όταν μεταφέρει την κεντρική 
της διοίκηση ή τον κύριο τόπο 
επιχειρηματικής της δραστηριότητας στο 
κράτος μέλος προορισμού.

Τροπολογία 155

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 δ – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη αφετηρίας 
μπορούν να φορολογούν μη 
πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη 
κατά τη διασυνοριακή διάσπαση μιας 
εταιρείας. Η εταιρεία έχει στην 
περίπτωση αυτή τη δυνατότητα να 
επιλέξει μεταξύ της άμεσης καταβολής 
του ποσού του φόρου ή της 
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ετεροχρονισμένης πληρωμής του ποσού 
του φόρου, πλέον τόκων σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα εθνική ρύθμιση. Εάν η 
εταιρεία επιλέξει τη δεύτερη λύση, το 
κράτος μέλος αφετηρίας μπορεί να 
ζητήσει την παροχή τραπεζικής 
εγγύησης.

Τροπολογία 156

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ε – παράγραφος 1 – στοιχεία ιη α έως ιη ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη α) τον συνολικό κύκλο εργασιών και 
τον συνολικό φορολογητέο κύκλο 
εργασιών·

ιη β). σχετικά με τη μεταφορά της 
κεντρικής διοίκησης ή του κύριου τόπου 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

ιη γ) το όνομα της επικεφαλής 
επιχείρησης και, κατά περίπτωση, 
κατάλογο όλων των θυγατρικών της, 
σύντομη περιγραφή της φύσης των 
δραστηριοτήτων τους και τις αντίστοιχες 
γεωγραφικές θέσεις τους·

ιη δ) τον αριθμό των εργαζομένων σε 
βάση ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης· 

ιη ε) τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
εκτός από ταμειακά διαθέσιμα ή 
ταμειακά ισοδύναμα·

ιη στ) το ύψος του οφειλόμενου φόρου 
εισοδήματος (τρέχον έτος) που είναι τα 
τρέχοντα φορολογικά έξοδα τα οποία 
αναγνωρίζονται για τα φορολογητέα 
κέρδη ή τις ζημίες του οικονομικού έτους 
από τις επιχειρήσεις και τα 
υποκαταστήματα που είναι 
εγκατεστημένα για φορολογικούς 
σκοπούς στη σχετική περιοχή 
φορολογικής δικαιοδοσίας·

ιη ζ) το ύψος του φόρου εισοδήματος 
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που καταβλήθηκε, ο οποίος συνίσταται 
στον φόρο εισοδήματος που καταβλήθηκε 
κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος από 
τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα 
που είναι εγκατεστημένα για 
φορολογικούς σκοπούς στη σχετική 
περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας· 

Τροπολογία 157

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πέραν των επίσημων γλωσσών των 
κρατών μελών των επωφελούμενων 
εταιρειών και του κράτους μέλους της 
διασπώμενης εταιρείας, τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν στην εταιρεία να 
χρησιμοποιήσει, για την κατάρτιση του 
σχεδίου της διασυνοριακής διάσπασης και 
όλων των άλλων σχετικών εγγράφων, και 
άλλη γλώσσα που συνηθίζεται στον τομέα 
των διεθνών επιχειρηματικών και 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν ποια γλώσσα 
υπερισχύει σε περίπτωση αποκλίσεων 
μεταξύ των διαφόρων γλωσσικών 
εκδόσεων των εγγράφων αυτών.

4. Πέραν των επίσημων γλωσσών των 
κρατών μελών των επωφελούμενων 
εταιρειών και του κράτους μέλους της 
διασπώμενης εταιρείας, τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν στην εταιρεία να 
χρησιμοποιήσει, για την κατάρτιση του 
σχεδίου της διασυνοριακής διάσπασης και 
όλων των άλλων σχετικών εγγράφων, και 
άλλη γλώσσα που συνηθίζεται στον τομέα 
των διεθνών επιχειρηματικών και 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν ποια γλώσσα 
υπερισχύει σε περίπτωση αποκλίσεων 
μεταξύ των διαφόρων γλωσσικών 
εκδόσεων των εγγράφων αυτών. Οι 
εταίροι, οι εργαζόμενοι και οι πιστωτές 
έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν 
παρατηρήσεις επί αυτού του σχεδίου. Οι 
παρατηρήσεις περιλαμβάνονται στην 
τελική έκθεση.

Τροπολογία 158

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 στ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Η λογιστική ημερομηνία που προβλέπεται 
στο σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης είναι 
η ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
διασυνοριακής διάσπασης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 160κ, εκτός αν η 
εταιρεία καθορίσει άλλες ημερομηνίες, για 
να διευκολυνθεί η διαδικασία διάσπασης.

Η λογιστική ημερομηνία που προβλέπεται 
στο σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης είναι 
η ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία 
που πραγματοποιεί τη διάσπαση 
προβαίνει για τελευταία φορά σε απόδοση 
των λογαριασμών στον ισολογισμό 
κλεισίματός της, εκτός αν η εταιρεία 
καθορίσει άλλες ημερομηνίες, για να 
διευκολυνθεί η διαδικασία διάσπασης.

Αιτιολόγηση

Η λογιστική ημερομηνία πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της 
συγχώνευσης, επειδή τα όργανα της μητρικής εταιρείας πρέπει να είναι ακόμα λειτουργικά.

Τροπολογία 159

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 16* ζ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έκθεση του οργάνου διεύθυνσης ή 
διοίκησης προοριζόμενη για τους εταίρους

Έκθεση του οργάνου διεύθυνσης ή 
διοίκησης προοριζόμενη για τους εταίρους 
και τους εργαζόμενους

Αιτιολόγηση

Για λόγους εξορθολογισμού, θα ήταν σκόπιμη η συγκεφαλαίωση των εκθέσεων του οργάνου 
διεύθυνσης ή διοίκησης σε μία έκθεση, αν μη τι άλλο δεδομένου ότι αμφότερες οι εκθέσεις θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να τίθενται στη διάθεση τόσο των εταίρων όσο και των 
εργαζομένων.

Τροπολογία 160

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ζ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης 
της διασπώμενης εταιρείας συντάσσει 

1. Το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης 
της διασπώμενης εταιρείας συντάσσει 
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έκθεση που εξηγεί και αιτιολογεί τις 
νομικές και οικονομικές πτυχές της 
διασυνοριακής διάσπασης. 

έκθεση που εξηγεί και αιτιολογεί τις 
νομικές και οικονομικές πτυχές της 
διασυνοριακής διάσπασης, ενώ επίσης 
εξηγεί τις συνέπειες της συγχώνευσης για 
τους εργαζομένους.

Αιτιολόγηση

Η έκθεση αποσκοπεί όχι μόνο στην προστασία των συμφερόντων των μετόχων, αλλά μπορεί 
επίσης να βοηθήσει για να αξιολογηθεί κατά πόσον η τεχνητή διευθέτηση έχει δημιουργηθεί για 
την απόκτηση αδικαιολόγητων φορολογικών πλεονεκτημάτων ή για την παραβίαση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, πιστωτών ή μετόχων μειοψηφίας, που υφίστανται βάσει 
νομοθετικών διατάξεων, καθώς και συμβατικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 86γ 
παράγραφος 3 και το άρθρο 160δ παράγραφος 3.

Τροπολογία 161

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ζ – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις συνέπειες της διασυνοριακής 
διάσπασης στις μελλοντικές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες των 
επωφελούμενων εταιρειών και, σε 
περίπτωση μερικής διάσπασης, και στις 
δραστηριότητες της διασπώμενης εταιρείας 
καθώς και στο στρατηγικό σχέδιο της 
διοίκησης·

α) το σκεπτικό για την πράξη και τις 
συνέπειες της διασυνοριακής διάσπασης 
στις μελλοντικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες των επωφελούμενων 
εταιρειών και, σε περίπτωση μερικής 
διάσπασης, και στις δραστηριότητες της 
διασπώμενης εταιρείας καθώς και στο 
στρατηγικό σχέδιο της διοίκησης·

Τροπολογία 162

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ζ – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τις συνέπειες της διασυνοριακής 
διάσπασης στη διασφάλιση των 
εργασιακών σχέσεων·
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Τροπολογία 163

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ζ – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) κάθε ουσιαστική μεταβολή των 
συνθηκών απασχόλησης και των τόπων 
εγκατάστασης των εταιρειών·

Τροπολογία 164

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ζ – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε γ) αν τα στοιχεία που αναφέρονται 
στα στοιχεία α), ε α) και ε β) αφορούν 
επίσης τις θυγατρικές των διασπώμενων 
εταιρειών. 

Τροπολογία 165

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ζ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
συνοδεύεται από δήλωση του οργάνου 
διεύθυνσης ή διοίκησης της εταιρείας 
σχετικά με τους τόπους εγκατάστασης 
της εταιρείας μετά τη διασυνοριακή 
διάσπαση, όπου συμπεριλαμβάνονται 
πληροφορίες σχετικά με τη μερική ή την 
πλήρη άσκηση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στο κράτος μέλος 
αφετηρίας και, στις κατάλληλες 



PE625.345v03-00 96/121 AD\1169158EL.docx

EL

περιστάσεις, αναφέρεται αν η διεξαγωγή 
των δραστηριοτήτων συνεχίζεται μόνο 
στο κράτος μέλος αφετηρίας.

Αιτιολόγηση

Η συμπληρωματική δήλωση θα διευκολύνει την ορθή αξιολόγηση εκ μέρους των αρμοδίων 
αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν τεχνητές μεθοδεύσεις που δημιουργούνται για την 
αποκόμιση αδικαιολόγητων φορολογικών πλεονεκτημάτων ή την παραβίαση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, των πιστωτών ή των μετόχων μειοψηφίας. Διατηρείται η συνέπεια και 
στήριξη στην επιβολή φόρου στα κεφαλαιακά κέρδη σε περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών 
στοιχείων, μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας ή της μόνιμης εγκατάστασης, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου της 12 Ιουλίου 2016.

Τροπολογία 166

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ζ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διατίθεται, τουλάχιστον σε ηλεκτρονική 
μορφή, στους εταίρους της διασπώμενης 
εταιρείας τουλάχιστον δύο μήνες πριν από 
την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης 
που αναφέρεται στο άρθρο 160ια. Η 
έκθεση τίθεται επίσης με παρόμοιο τρόπο 
στη διάθεση των εκπροσώπων των 
εργαζομένων της διασπώμενης εταιρείας 
ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στη
διάθεση των ίδιων των εργαζομένων.

3. Η έκθεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
διατίθεται, τουλάχιστον σε ηλεκτρονική 
μορφή, στους εταίρους, τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων της 
διασπώμενης εταιρείας ή, αν δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, στους ίδιους τους 
εργαζομένους, τουλάχιστον δύο μήνες πριν 
από την ημερομηνία της γενικής 
συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
160ια. 

Τροπολογία 167

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ζ – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αν το όργανο διεύθυνσης ή 
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διοίκησης της διασπώμενης εταιρείας 
λάβει έγκαιρα τη γνώμη των εκπροσώπων 
των εργαζομένων της ή, αν δεν υπάρχουν 
εκπρόσωποι, τη γνώμη των ίδιων των 
εργαζομένων, όπως προβλέπεται από το 
εθνικό δίκαιο, οι εταίροι ενημερώνονται 
σχετικά και η γνώμη αυτή επισυνάπτεται 
στην έκθεση.

Τροπολογία 168

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ζ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ωστόσο, η έκθεση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν απαιτείται όταν 
όλοι οι εταίροι της διασπώμενης 
εταιρείας έχουν συμφωνήσει να 
παραιτηθούν από το έγγραφο αυτό.

διαγράφεται

Τροπολογία 169

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ζ – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ωστόσο, αν η εταιρεία που 
πραγματοποιεί τη διάσπαση και όλες οι 
θυγατρικές της, αν υπάρχουν, δεν έχουν 
άλλους εργαζομένους εκτός από εκείνους 
που συμμετέχουν στο όργανο διεύθυνσης 
ή διοίκησης, η έκθεση μπορεί να 
περιοριστεί στους παράγοντες που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ), δ) και 
ε) της παραγράφου 2.

Τροπολογία 170

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ζ – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τα 
ισχύοντα δικαιώματα και τις διαδικασίες 
ενημέρωσης και διαβούλευσης που έχουν 
θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο κατ’ 
εφαρμογή των οδηγιών 2001/23/ΕΚ, 
2002/14/ΕΚ ή 2009/38/ΕΚ.

Τροπολογία 171

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διαγραφή, επειδή το άρθρο 160η ενσωματώνεται στο άρθρο 160ζ.

Τροπολογία 172

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 θ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξέταση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα Εξέταση από την αρμόδια αρχή

Τροπολογία 173

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 θ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διασπώμενη εταιρεία υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 160ιε παράγραφος 1, τουλάχιστον 
δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της 
γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο 
άρθρο 160ια, αίτηση να ορίσει 
εμπειρογνώμονα που θα εξετάσει και θα 
αξιολογήσει το σχέδιο διασυνοριακής 
διάσπασης και τις εκθέσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 160ζ και 160η, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του 
παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διασπώμενη εταιρεία υποβάλλει αίτηση 
στην αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 160ιε παράγραφος 1, 
τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την 
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 160ια. Η αρμόδια 
αρχή εξετάζει και αξιολογεί το σχέδιο 
διασυνοριακής διάσπασης και τις εκθέσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 160ζ, με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 6 του 
παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Μέχρι σήμερα, η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 δεν προβλέπει καμία προθεσμία για την υποβολή 
αίτησης για τον διορισμό εμπειρογνώμονα στην περίπτωση των συγχωνεύσεων. Οι διατάξεις 
περί προθεσμίας πρέπει και σε αυτήν την περίπτωση να εναρμονιστούν.

Τροπολογία 174

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 θ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση για τον ορισμό εμπειρογνώμονα 
συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

Η αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια 
αρχή συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

Τροπολογία 175

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 θ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις εκθέσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 160ζ και 160η.

β) την έκθεση που αναφέρεται στο 
άρθρο 160ζ.
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Τροπολογία 176

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 θ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή διορίζει 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών από την αίτηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και την 
παραλαβή του σχεδίου και των εκθέσεων. 
Ο εμπειρογνώμονας είναι ανεξάρτητος
από τη διασπώμενη εταιρεία και μπορεί 
να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
ανάλογα με το δίκαιο του οικείου κράτους 
μέλους. Κατά την αξιολόγηση της 
ανεξαρτησίας του εμπειρογνώμονα, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο 
που θεσπίζεται στα άρθρα 22 και 22β της 
οδηγίας 2006/43/ΕΚ.

2. Η αρμόδια αρχή αρχίζει να 
εξετάζει την αίτηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εντός δέκα εργάσιμων 
ημερών μετά την παραλαβή του σχεδίου
και της έκθεσης.

Τροπολογία 177

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 θ – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο εμπειρογνώμονας συντάσσει 
γραπτή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

3. Έπειτα από διαβουλεύσεις με 
τρίτους που έχουν εύλογο συμφέρον για 
τη διάσπαση της εταιρείας, η αρμόδια 
αρχή συντάσσει γραπτή έκθεση η οποία 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Τροπολογία 178

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 θ – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) λεπτομερή αξιολόγηση 
της ακρίβειας των εκθέσεων και των 
πληροφοριών που υπέβαλε η εταιρεία·

ε) λεπτομερή αξιολόγηση της τυπικής 
και ουσιαστικής ακρίβειας των εκθέσεων 
και των πληροφοριών που υπέβαλε η 
εταιρεία·

Τροπολογία 179

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 θ – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιγραφή όλων των πραγματικών 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για να 
μπορέσει η αρμόδια αρχή που έχει οριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 160ιε παράγραφος 1 
να διενεργήσει εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση για να κρίνει αν η 
προβλεπόμενη διασυνοριακή 
διάσπαση συνιστά τεχνητή μεθόδευση 
σύμφωνα με το άρθρο 160ιστ, και 
τουλάχιστον των ακόλουθων: των 
χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων των 
επωφελούμενων εταιρειών στα οικεία 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων του 
σκοπού, του τομέα, των επενδύσεων, του 
καθαρού κύκλου εργασιών και των κερδών 
ή ζημιών, του αριθμού εργαζομένων, της 
σύνθεσης του ισολογισμού, της 
φορολογικής κατοικίας, των στοιχείων 
ενεργητικού και του τόπου εγκατάστασής 
τους, του τόπου συνήθους εργασίας των 
εργαζομένων και συγκεκριμένων ομάδων 
εργαζομένων, του τόπου στον οποίο 
οφείλονται οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και των εμπορικών κινδύνων 
που αναλαμβάνει η διασπώμενη εταιρεία 
στα κράτη μέλη των επωφελούμενων 
εταιρειών.

στ) περιγραφή όλων των πραγματικών 
στοιχείων που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 160ιε παράγραφος 1 να διενεργήσει 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση για να κρίνει 
αν η προβλεπόμενη διασυνοριακή 
διάσπαση συνιστά τεχνητή μεθόδευση 
σύμφωνα με το άρθρο 160ιστ, και 
τουλάχιστον των ακόλουθων: των 
χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων των 
επωφελούμενων εταιρειών στα οικεία 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων του 
σκοπού, του τομέα, των επενδύσεων, του 
καθαρού κύκλου εργασιών και των κερδών 
ή ζημιών, του αριθμού εργαζομένων, της 
σύνθεσης του ισολογισμού, της 
φορολογικής κατοικίας, των στοιχείων 
ενεργητικού και του τόπου εγκατάστασής 
τους, του τόπου συνήθους εργασίας των 
εργαζομένων και συγκεκριμένων ομάδων 
εργαζομένων, του τόπου στον οποίο 
οφείλονται οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, του αντικτύπου στις 
επαγγελματικές συντάξεις των 
εργαζομένων και των εμπορικών κινδύνων 
που αναλαμβάνει η διασπώμενη εταιρεία 
στα κράτη μέλη των επωφελούμενων 
εταιρειών.

Τροπολογία 180

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 θ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας δικαιούται 
να λαμβάνει από τη διασπώμενη εταιρεία 
όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα 
και να διεξάγει όλες τις απαραίτητες 
έρευνες για την επαλήθευση όλων των 
στοιχείων του σχεδίου ή των εκθέσεων 
διαχείρισης. Ο ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας δικαιούται επίσης να 
λαμβάνει παρατηρήσεις και απόψεις από 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων της 
εταιρείας ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
από τους ίδιους τους εργαζομένους, καθώς 
και από τους πιστωτές και τους εταίρους 
της εταιρείας.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αρμόδια αρχή λαμβάνει από τη 
διασπώμενη εταιρεία όλες τις σχετικές 
πληροφορίες και έγγραφα και διεξάγει 
όλες τις απαραίτητες έρευνες για την 
επαλήθευση όλων των στοιχείων του 
σχεδίου ή της έκθεσης διαχείρισης. Η 
αρμόδια αρχή μπορεί επίσης, όταν είναι 
αναγκαίο, να απευθύνει ερωτήσεις στην 
αρμόδια αρχή των κρατών μελών 
προορισμού, δικαιούται δε επίσης να 
λαμβάνει παρατηρήσεις και απόψεις από
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων της 
εταιρείας ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, 
από τους ίδιους τους εργαζομένους, καθώς 
και από τους πιστωτές και τους εταίρους 
της εταιρείας. Οι εν λόγω παρατηρήσεις 
και απόψεις επισυνάπτονται στην έκθεση 
ως παράρτημα.

Τροπολογία 181

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 θ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που υποβάλλονται στον 
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για τη σύνταξη της 
έκθεσης και ότι δεν αποκαλύπτονται 
εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών απορρήτων. Όταν 
ενδείκνυται, ο εμπειρογνώμονας μπορεί 
να υποβάλει στην αρμόδια αρχή 
που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 160ιε 
παράγραφος 1 χωριστό έγγραφο που 

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες και οι γνώμες που 
υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη 
σύνταξη της έκθεσης και ότι δεν 
αποκαλύπτονται εμπιστευτικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών απορρήτων. 



AD\1169158EL.docx 103/121 PE625.345v03-00

EL

περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες και 
αυτό το χωριστό έγγραφο τίθεται στη 
διάθεση μόνο της διασπώμενης εταιρείας 
και δεν αποκαλύπτεται σε τρίτους.

Τροπολογία 182

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ι – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την έκθεση ανεξάρτητου 
εμπειρογνώμονα που αναφέρεται στο 
άρθρο 160θ, κατά περίπτωση·

β) την έκθεση της αρμόδιας αρχής
που αναφέρεται στο άρθρο 160θ·

Τροπολογία 183

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ι – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) πληροφορίες σχετικά με τους 
πραγματικούς δικαιούχους πριν και μετά 
τη διασυνοριακή διάσπαση.

Τροπολογία 184

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ι – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 μπορούν να 
ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά στο σύνολό 
τους, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης 
εμφάνισης ενώπιον οποιασδήποτε 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3 μπορούν να 
ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά στο σύνολό 
τους, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης 
εμφάνισης ενώπιον οποιασδήποτε 
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αρμόδιας αρχής στα οικεία κράτη μέλη. αρμόδιας αρχής ή άλλου προσώπου ή 
φορέα αρμόδιου για τη διεκπεραίωση της 
αίτησης καταχώρισης στα οικεία κράτη 
μέλη.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η συνοχή με την πρόταση οδηγίας 
(COM (2018) 239 final) σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα 
του εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 185

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ι – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, σε περίπτωση πραγματικής 
υποψίας απάτης που βασίζεται σε 
εύλογους λόγους, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτήσουν φυσική παρουσία ενώπιον 
αρμόδιας αρχής.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές, δικαιολογημένες 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη 
μέλη μπορούν να απαιτήσουν φυσική 
παρουσία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας 
αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου ή οργανισμού που ασχολείται 
με τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο ή 
συνδράμει σε αυτή.

Αιτιολόγηση

Στον όρο suspicion of fraud δίνεται διαφορετική σημασία σε διάφορα κράτη μέλη. Είναι 
αμφίβολο αν το προτεινόμενο άρθρο καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις.

Τροπολογία 186

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ι – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες για τη διαδικτυακή 
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δημοσιοποίηση των εγγράφων και 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3. Το άρθρο 13στ 
παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζεται 
αναλόγως.

Τροπολογία 187

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ι – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
δεν αποκαλύπτονται εμπιστευτικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρηματικών απορρήτων, παρά μόνο 
στους εκπροσώπους των εργαζομένων, 
όταν αυτό προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία.

Τροπολογία 188

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιγ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν από το όργανο διεύθυνσης ή 
διοίκησης της διασπώμενης εταιρείας να 
υποβάλει, στο πλαίσιο του σχεδίου 
διασυνοριακής διάσπασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 160ε, δήλωση που να 
αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση της 
εταιρείας. Η δήλωση αναφέρει ότι το 
όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης της 
εταιρείας, με βάση τις πληροφορίες που 
διαθέτει κατά την ημερομηνία αυτής της 
δήλωσης και μετά τη διενέργεια εύλογων 
ερευνών, δεν γνωρίζει την ύπαρξη λόγων 
από τους οποίους να συνάγεται ότι 

1. Τα όργανα διεύθυνσης ή διοίκησης 
της διασπώμενης εταιρείας υποβάλλουν, 
στο πλαίσιο του σχεδίου διασυνοριακής 
διάσπασης που αναφέρεται στο άρθρο 
160ε, δήλωση που να αντικατοπτρίζει με 
ακρίβεια τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση της εταιρείας. Η δήλωση 
αναφέρει ότι το όργανο διεύθυνσης ή 
διοίκησης της εταιρείας, με βάση τις 
πληροφορίες που διαθέτει κατά την 
ημερομηνία αυτής της δήλωσης και μετά 
τη διενέργεια εύλογων ερευνών, δεν 
γνωρίζει την ύπαρξη λόγων από τους 
οποίους να συνάγεται ότι οποιαδήποτε 
επωφελούμενη εταιρεία και, σε περίπτωση 
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οποιαδήποτε επωφελούμενη εταιρεία και, 
σε περίπτωση μερικής διάσπασης, η 
διασπώμενη εταιρεία δεν θα είναι σε θέση, 
μετά την έναρξη ισχύος της διάσπασης, να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που θα 
αναλάβει βάσει του σχεδίου διασυνοριακής 
διάσπασης, όταν αυτές καταστούν 
απαιτητές. Η δήλωση γίνεται όχι νωρίτερα 
από έναν μήνα πριν από τη δημοσιοποίηση 
του σχεδίου διασυνοριακής διάσπασης 
σύμφωνα με το άρθρο 160ι.

μερικής διάσπασης, η διασπώμενη εταιρεία 
δεν θα είναι σε θέση, μετά την έναρξη 
ισχύος της διάσπασης, να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που θα αναλάβει βάσει του 
σχεδίου διασυνοριακής διάσπασης, όταν 
αυτές καταστούν απαιτητές. Η δήλωση 
γίνεται όχι νωρίτερα από έναν μήνα πριν 
από τη δημοσιοποίηση του σχεδίου 
διασυνοριακής διάσπασης σύμφωνα με το 
άρθρο 160ι.

Τροπολογία 189

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιγ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτές που είναι δυσαρεστημένοι από 
τον τρόπο με τον οποίο προστατεύει τα 
συμφέροντά τους το σχέδιο διασυνοριακής 
διάσπασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
160ε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από 
την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή 
επαρκείς εγγυήσεις εντός ενός μηνός από 
τη δημοσιοποίηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 160ι.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πιστωτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 
από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική 
αρχή επαρκείς εγγυήσεις εντός ενός μηνός 
από τη δημοσιοποίηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 160ι, εάν, παρά την προστασία των 
συμφερόντων τους που προβλέπεται στο 
άρθρο 160ε, θεωρούν ότι προκύπτουν 
μειονεκτήματα γι’ αυτούς.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «είναι δυσαρεστημένοι» αφήνει περιθώρια για υποκειμενική αξιολόγηση των 
πιστωτών. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί η αντικειμενικά επαληθεύσιμη έννοια 
«μειονεκτήματα».

Τροπολογία 190

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιγ – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν η εταιρεία δημοσιοποιεί, μαζί 
με το σχέδιο διάσπασης, έκθεση 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, η οποία 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει εύλογη πιθανότητα να θιγούν 
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα των 
πιστωτών. Ο ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας πρέπει να έχει διοριστεί 
ή εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 160θ 
παράγραφος 2·

α) όταν η εταιρεία δημοσιοποιεί, μαζί 
με το σχέδιο διάσπασης, έκθεση 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, η οποία 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει εύλογη πιθανότητα να θιγούν 
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα των 
πιστωτών. Ο ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας πρέπει να έχει διοριστεί 
ή εγκριθεί από την αρμόδια αρχή και είναι 
ανεξάρτητος από την εταιρεία που 
πραγματοποιεί τη διασυνοριακή 
μετατροπή, χωρίς καμία σύγκρουση 
συμφερόντων, και μπορεί να είναι φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, ανάλογα με το δίκαιο 
του κράτους μέλους αφετηρίας.

Τροπολογία 191

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιδ – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ωστόσο, οι κανόνες περί 
συμμετοχής των εργαζομένων, αν 
υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, που ισχύουν 
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την 
καταστατική της έδρα η εταιρεία που 
προκύπτει από τη διασυνοριακή διάσπαση, 
δεν εφαρμόζονται αν η διασπώμενη 
εταιρεία, κατά το εξάμηνο που προηγείται 
της δημοσίευσης του σχεδίου 
διασυνοριακής διάσπασης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 160ε της παρούσας 
οδηγίας, έχει μέσο αριθμό εργαζομένων 
ίσο με τα τέσσερα πέμπτα του ισχύοντος 
κατώτατου ορίου που προβλέπεται από το 
δίκαιο του κράτους μέλους 
της διασπώμενης εταιρείας και το οποίο 
ενεργοποιεί τη συμμετοχή 
των εργαζομένων, κατά την έννοια του 
άρθρου 2 στοιχείο ια) της οδηγίας 
2001/86/ΕΚ, ή αν το εθνικό δίκαιο που 
εφαρμόζεται σε καθεμία από 

2. Ωστόσο, οι κανόνες περί 
συμμετοχής των εργαζομένων, αν 
υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, που ισχύουν 
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την 
καταστατική της έδρα η εταιρεία που 
προκύπτει από τη διασυνοριακή διάσπαση, 
δεν εφαρμόζονται αν η διασπώμενη 
εταιρεία, κατά το εξάμηνο που προηγείται 
της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη 
διαθέσιμο το σχέδιο διασυνοριακής 
διάσπασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
160ε της παρούσας οδηγίας, έχει μέσο 
αριθμό εργαζομένων ίσο με τα τέσσερα 
πέμπτα του ισχύοντος κατώτατου ορίου 
που προβλέπεται από το δίκαιο του 
κράτους μέλους της διασπώμενης 
εταιρείας και το οποίο ενεργοποιεί τη 
συμμετοχή των εργαζομένων, κατά την 
έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ια) της 
οδηγίας 2001/86/ΕΚ, ή αν το εθνικό δίκαιο 
που εφαρμόζεται σε καθεμία από 
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τις επωφελούμενες εταιρείες: τις επωφελούμενες εταιρείες:

Τροπολογία 192

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν την εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια, αφενός, για τον 
έλεγχο της νομιμότητας των 
διασυνοριακών διασπάσεων, όσον αφορά 
το μέρος της διαδικασίας που διέπεται από 
το δίκαιο του κράτους μέλους της 
διασπώμενης εταιρείας, και, αφετέρου, για 
την έκδοση πιστοποιητικού προ της 
διασπάσεως το οποίο βεβαιώνει τη 
συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς 
όρους και την ορθή ολοκλήρωση όλων των 
διαδικασιών και διατυπώσεων στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν το 
δικαστήριο, τον συμβολαιογράφο ή την 
άλλη αρμόδια αρχή που, αφενός, ελέγχει 
τη νομιμότητα των διασυνοριακών 
διασπάσεων, όσον αφορά το μέρος της 
διαδικασίας που διέπεται από το δίκαιο του 
κράτους μέλους της διασπώμενης 
εταιρείας, και, αφετέρου, εκδίδει 
πιστοποιητικό προ της διασπάσεως το 
οποίο βεβαιώνει τη συμμόρφωση με όλους 
τους σχετικούς όρους και την ορθή 
ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και 
διατυπώσεων στο εν λόγω κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Συνοχή με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 για τη διασυνοριακή συγχώνευση, και ιδίως με το άρθρο 
127 παράγραφος 1.

Τροπολογία 193

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιε – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις εκθέσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 160ζ, 160η και 160θ, κατά 
περίπτωση·

β) τις εκθέσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 160ζ και 160θ·

Τροπολογία 194
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιε – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σχέδιο διάσπασης και οι εκθέσεις που 
έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 
160θ δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ 
νέου στην αρμόδια αρχή.

Το σχέδιο διάσπασης και οι εκθέσεις που 
έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 
160ι δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου 
στην αρμόδια αρχή.

Αιτιολόγηση

Είναι περισσότερο σκόπιμο να γίνει αναφορά στο άρθρο 86η.

Τροπολογία 195

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιε – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αίτηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 
οποιωνδήποτε πληροφοριών και εγγράφων 
της εταιρείας, μπορεί να ολοκληρωθεί 
ηλεκτρονικά στο σύνολό της, χωρίς την 
ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον 
της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αίτηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 
οποιωνδήποτε πληροφοριών και εγγράφων 
της εταιρείας, μπορεί να ολοκληρωθεί 
ηλεκτρονικά στο σύνολό της, χωρίς την 
ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον 
της αρμόδιας αρχής ή άλλου προσώπου ή 
φορέα αρμόδιου για τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η συνοχή με την πρόταση οδηγίας 
(COM (2018) 239 final) σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα 
του εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 196

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
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Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιε – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, σε περιπτώσεις πραγματικής 
υποψίας απάτης που βασίζεται σε 
εύλογους λόγους, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτήσουν φυσική παρουσία ενώπιον 
αρμόδιας αρχής στην οποία πρέπει να 
υποβληθούν σχετικές πληροφορίες και 
έγγραφα.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές, δικαιολογημένες 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη 
μέλη μπορούν να απαιτήσουν φυσική 
παρουσία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας 
αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου ή οργανισμού που ασχολείται 
με τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο ή 
συνδράμει σε αυτή. 

Αιτιολόγηση

Στον όρο suspicion of fraud δίνεται διαφορετική σημασία σε διάφορα κράτη μέλη. Είναι 
αμφίβολο αν το προτεινόμενο άρθρο καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις.

Τροπολογία 197

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιε – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες για τη διαδικτυακή 
δημοσιοποίηση των εγγράφων και 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3. Το άρθρο 13στ 
παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζεται 
αναλόγως.

Τροπολογία 198

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με 4. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με 
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τους κανόνες συμμετοχής των 
εργαζομένων, όπως αυτοί ορίζονται στο 
άρθρο 160ιδ, το κράτος μέλος της 
διασπώμενης εταιρείας επαληθεύει ότι το 
σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 160ε περιλαμβάνει 
πληροφορίες για τις διαδικασίες με τις 
οποίες καθορίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις 
και για τις πιθανές επιλογές σχετικά με τις 
εν λόγω ρυθμίσεις.

τους κανόνες συμμετοχής των 
εργαζομένων, όπως αυτοί ορίζονται στο 
άρθρο 160ιδ, το κράτος μέλος της 
διασπώμενης εταιρείας επαληθεύει ότι το 
σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης και οι 
εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 160ε 
περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις 
διαδικασίες με τις οποίες καθορίζονται οι 
σχετικές ρυθμίσεις και για τις πιθανές 
επιλογές σχετικά με τις εν λόγω ρυθμίσεις

Τροπολογία 199

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιε – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 μπορούν να προβαίνουν 
σε διαβουλεύσεις με άλλες αρχές που είναι 
αρμόδιες για τα επιμέρους ζητήματα που 
εγείρει η διασυνοριακή διάσπαση.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 μπορούν να προβαίνουν 
σε διαβουλεύσεις με άλλες αρχές, τόσο 
στο κράτος μέλος αφετηρίας όσο και στο 
κράτος μέλος προορισμού, που είναι 
αρμόδιες για τα επιμέρους ζητήματα που 
εγείρει η διασυνοριακή μετατροπή.

Τροπολογία 200

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιε – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή 
πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από τη 
λήψη της πληροφορίας σχετικά με την 
έγκριση της διασυνοριακής διάσπασης από 
τη γενική συνέλευση της εταιρείας. Η 
αξιολόγηση καταλήγει σε ένα από τα 
ακόλουθα αποτελέσματα:

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή 
πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από τη 
λήψη της πληροφορίας σχετικά με την 
έγκριση της διασυνοριακής διάσπασης από 
τη γενική συνέλευση της εταιρείας. Η 
αξιολόγηση καταλήγει σε ένα από τα 
ακόλουθα αποτελέσματα:
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Τροπολογία 201

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιε – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αν η αρμόδια αρχή έχει σοβαρές 
ανησυχίες που την κάνουν να πιστεύει ότι 
η διασυνοριακή διάσπαση ενδέχεται να 
αποτελεί τεχνητή μεθόδευση κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 160δ παράγραφος 
3, μπορεί να αποφασίσει να 
πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 160ιστ 
και ενημερώνει την εταιρεία για την 
απόφασή της να πραγματοποιήσει τέτοια 
αξιολόγηση και για το αποτέλεσμα αυτής.

γ) αν η αρμόδια αρχή έχει σοβαρές 
ανησυχίες που την κάνουν να πιστεύει ότι 
η διασυνοριακή διάσπαση ενδέχεται να 
αποτελεί τεχνητή μεθόδευση, αποφασίζει
να πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 160ιστ 
και ενημερώνει την εταιρεία για την 
απόφασή της να πραγματοποιήσει τέτοια 
αξιολόγηση και για το αποτέλεσμα αυτής.

Τροπολογία 202

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιστ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για να 
αξιολογήσει αν η διασυνοριακή διάσπαση 
αποτελεί τεχνητή μεθόδευση, κατά την 
έννοια του άρθρου 160δ παράγραφος 3 της 
παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή της 
διασπώμενης εταιρείας προβαίνει σε 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση όλων των 
σχετικών πραγματικών περιστατικών και 
περιστάσεων και λαμβάνει υπόψη, 
τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: τα 
χαρακτηριστικά της εγκατάστασης στα 
οικεία κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων 
του σκοπού, του τομέα, των επενδύσεων, 
του καθαρού κύκλου εργασιών και των 
κερδών ή ζημιών, του αριθμού των 
εργαζομένων, της σύνθεσης του 
ισολογισμού, της φορολογικής κατοικίας, 
των στοιχείων ενεργητικού και του τόπου 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για να 
αξιολογήσει αν η διασυνοριακή διάσπαση 
αποτελεί τεχνητή μεθόδευση, κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια 
αρχή της διασπώμενης εταιρείας προβαίνει 
σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση όλων των 
σχετικών πραγματικών περιστατικών και 
περιστάσεων και λαμβάνει υπόψη, 
τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: τα 
χαρακτηριστικά της εγκατάστασης στα 
οικεία κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων 
του τομέα, των επενδύσεων, του καθαρού 
κύκλου εργασιών και των κερδών ή 
ζημιών, του αριθμού των εργαζομένων, της 
σύνθεσης του ισολογισμού, της 
φορολογικής κατοικίας, των στοιχείων 
ενεργητικού και του τόπου εγκατάστασής 
τους, του τόπου συνήθους εργασίας των 
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εγκατάστασής τους, του τόπου συνήθους 
εργασίας των εργαζομένων και 
συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων, του 
τόπου στον οποίο οφείλονται οι εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και των εμπορικών 
κινδύνων που αναλαμβάνει η διασπώμενη 
εταιρεία στο κράτος μέλος της εταιρείας 
και στα κράτη μέλη των επωφελούμενων 
εταιρειών.

εργαζομένων και συγκεκριμένων ομάδων 
εργαζομένων, του τόπου στον οποίο 
οφείλονται οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και των εμπορικών κινδύνων 
που αναλαμβάνει η διασπώμενη εταιρεία 
στο κράτος μέλος της εταιρείας και στα 
κράτη μέλη των επωφελούμενων 
εταιρειών.

Τροπολογία 203

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιστ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, αν η 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
αποφασίσει να προβεί σε εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση, είναι σε θέση να ακούσει τις 
απόψεις της εταιρείας και όλων των μερών 
που έχουν υποβάλει παρατηρήσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160ι παράγραφος 1, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι αρμόδιες 
αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
μπορούν επίσης να ακούσουν τις απόψεις 
κάθε άλλου ενδιαφερόμενου τρίτου 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει την τελική της απόφαση 
σχετικά με την έκδοση του προ της 
διασπάσεως πιστοποιητικού εντός δύο 
μηνών από την έναρξη της 
εμπεριστατωμένης αξιολόγησης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, αν η 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
αποφασίσει να προβεί σε εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση, είναι σε θέση να ακούσει τις 
απόψεις της εταιρείας και όλων των μερών 
που έχουν υποβάλει παρατηρήσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 160ι παράγραφος 1, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι αρμόδιες 
αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
μπορούν επίσης να ακούσουν τις απόψεις 
κάθε άλλου ενδιαφερόμενου τρίτου 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Η αρμόδια 
αρχή λαμβάνει την τελική της απόφαση 
σχετικά με την έκδοση του προ της 
διασπάσεως πιστοποιητικού εντός τριών
μηνών από την έναρξη της 
εμπεριστατωμένης αξιολόγησης.

Τροπολογία 204

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιζ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Αν η αρμόδια αρχή δεν είναι 
δικαστήριο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι η απόφαση της αρμόδιας αρχής να 
εκδώσει ή να αρνηθεί να εκδώσει προ της 
διασπάσεως πιστοποιητικό υπόκειται σε 
δικαστικό έλεγχο σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι το προ της διασπάσεως 
πιστοποιητικό δεν παράγει αποτελέσματα 
πριν από την πάροδο ορισμένης περιόδου, 
ώστε να παρέχεται στα μέρη η δυνατότητα 
να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του 
αρμόδιου δικαστηρίου και να 
εξασφαλίσουν, κατά περίπτωση, τη λήψη 
προσωρινών μέτρων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απόφαση της αρμόδιας αρχής να εκδώσει ή 
να αρνηθεί να εκδώσει προ της 
διασπάσεως πιστοποιητικό υπόκειται σε 
δικαστικό έλεγχο σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι το προ της διασπάσεως 
πιστοποιητικό δεν παράγει αποτελέσματα 
πριν από την πάροδο ορισμένης περιόδου, 
ώστε να παρέχεται στα μέρη η δυνατότητα 
να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του 
αρμόδιου δικαστηρίου.

Αιτιολόγηση

Διερωτάται κανείς γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δικαστικού ελέγχου και για τις 
περιπτώσεις στις οποίες το προ της διασπάσεως πιστοποιητικό εκδίδεται από δικαστήριο.

Τροπολογία 205

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιζ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απόφαση έκδοσης του προ της διασπάσεως 
πιστοποιητικού διαβιβάζεται στις αρχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 160ιη 
παράγραφος 1 και ότι οι αποφάσεις 
έκδοσης ή άρνησης της έκδοσης του προ 
της διασπάσεως πιστοποιητικού 
διατίθενται μέσω του συστήματος 
διασύνδεσης των μητρώων που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 22.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απόφαση έκδοσης του προ της διασπάσεως 
πιστοποιητικού διαβιβάζεται στις αρχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 160ιη 
παράγραφος 1 και σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν υποβάλει 
παρατηρήσεις σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 160ι 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), ότι οι 
αποφάσεις έκδοσης ή άρνησης της 
έκδοσης του προ της διασπάσεως 
πιστοποιητικού διατίθενται μέσω του 
συστήματος διασύνδεσης των μητρώων 
που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 
22.
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Τροπολογία 206

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιη – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν αρχή που είναι 
αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας 
των διασυνοριακών διασπάσεων όσον 
αφορά το τμήμα της διαδικασίας που 
αφορά την ολοκλήρωση της 
διασυνοριακής διάσπασης που διέπεται 
από το δίκαιο των κρατών μελών των 
επωφελούμενων εταιρειών και για την 
έγκριση της διασυνοριακής διάσπασης, αν 
η διάσπαση πληροί όλους τους σχετικούς 
όρους και έχουν ολοκληρωθεί ορθά όλες οι 
σχετικές διαδικασίες και διατυπώσεις στο 
εν λόγω κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη ορίζουν το δικαστήριο, τον 
συμβολαιογράφο ή την άλλη αρμόδια
αρχή που ελέγχει τη νομιμότητα των 
διασυνοριακών διασπάσεων όσον αφορά 
το τμήμα της διαδικασίας που αφορά την 
ολοκλήρωση της διασυνοριακής 
διάσπασης που διέπεται από το δίκαιο των 
κρατών μελών των επωφελούμενων 
εταιρειών και εγκρίνει τη διασυνοριακή 
διάσπαση, αν η διάσπαση πληροί όλους 
τους σχετικούς όρους και έχουν 
ολοκληρωθεί ορθά όλες οι σχετικές 
διαδικασίες και διατυπώσεις στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Συνοχή με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 για τη διασυνοριακή συγχώνευση, και ιδίως με το άρθρο 
127 παράγραφος 1.

Τροπολογία 207

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιη – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 αίτηση 
την οποία υποβάλλει κάθε επωφελούμενη 
εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της 
υποβολής οποιωνδήποτε πληροφοριών και 
εγγράφων, μπορεί να ολοκληρωθεί 
ηλεκτρονικά στο σύνολό της, χωρίς την 
ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον 
της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στην 

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 αίτηση 
την οποία υποβάλλει κάθε επωφελούμενη 
εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της 
υποβολής οποιωνδήποτε πληροφοριών και 
εγγράφων, μπορεί να ολοκληρωθεί 
ηλεκτρονικά στο σύνολό της, χωρίς την 
ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον 
της αρμόδιας αρχής ή άλλου προσώπου ή 
φορέα αρμόδιου για τη διεκπεραίωση των 
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παράγραφο 1. αιτήσεων καταχώρισης.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί η συνοχή με την πρόταση οδηγίας 
(COM (2018) 239 final) σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα 
του εταιρικού δικαίου.

Τροπολογία 208

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιη – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, σε περιπτώσεις πραγματικής 
υποψίας απάτης που βασίζεται σε 
εύλογους λόγους, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτήσουν φυσική παρουσία ενώπιον 
αρμόδιας αρχής κράτους μέλους στην 
οποία πρέπει να υποβληθούν σχετικές 
πληροφορίες και έγγραφα. 

Ωστόσο, σε εξαιρετικές, δικαιολογημένες 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη 
μέλη μπορούν να απαιτήσουν φυσική 
παρουσία ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας 
αρχής στην οποία πρέπει να υποβληθούν 
σχετικές πληροφορίες και έγγραφα ή 
ενώπιον οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή 
οργανισμού που ασχολείται με τη 
δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο ή 
συνδράμει σε αυτήν. 

Τροπολογία 209

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιστ – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες για τη διαδικτυακή 
δημοσιοποίηση των εγγράφων και
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 3. Το άρθρο 13στ 
παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζεται 
αναλόγως.
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Τροπολογία 210

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 ιθ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) πληροφορίες σχετικά με τους 
πραγματικούς δικαιούχους πριν και μετά 
τη διασυνοριακή διάσπαση σύμφωνα με 
την οδηγία 2015/849.

Τροπολογία 211

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 160κα α

Αστική ευθύνη των μελών του οργάνου 
διοίκησης ή διεύθυνσης της διασπώμενης 

εταιρείας

Οι νομοθεσίες των κρατών μελών 
ρυθμίζουν, τουλάχιστον, την αστική 
ευθύνη από υπαίτια συμπεριφορά των 
μελών των οργάνων διοίκησης ή 
διεύθυνσης της εταιρείας που 
πραγματοποιεί διασυνοριακή διάσπαση 
έναντι των εταίρων αυτής της εταιρείας, 
κατά την προετοιμασία και την 
πραγματοποίηση της διάσπασης, 
συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 
ψευδούς δήλωσης σχετικά με τους 
τόπους εγκατάστασης που αναφέρονται 
στο άρθρο 160ζ παράγραφος 2α.

Τροπολογία 212

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132



PE625.345v03-00 118/121 AD\1169158EL.docx

EL

Άρθρο 86 ιε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που 
διέπουν τουλάχιστον την αστική ευθύνη 
των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι 
οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των 
εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
160θ και στο άρθρο 160ιγ παράγραφος 2 
στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένης της 
ευθύνης τους για τυχόν παραπτώματα στα 
οποία υποπίπτουν οι εμπειρογνώμονες 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που 
διέπουν τουλάχιστον την έναντι των 
πιστωτών αστική ευθύνη των 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη της 
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 160ιγ 
παράγραφος 3 στοιχείο α), σε σχέση με
τυχόν παραπτώματα στα οποία υποπίπτουν 
οι εν λόγω εμπειρογνώμονες κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τροπολογία 213

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20
Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2017/1132
Άρθρο 160 κβ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εάν κατά τη διάρκεια του έτους 
που έπεται της ημερομηνίας έναρξης 
ισχύος της διασυνοριακής διάσπασης, 
περιέλθουν στη γνώση των αρμοδίων 
αρχών νέες πληροφορίες σχετικά με τη 
συγκεκριμένη διασυνοριακή διάσπαση, 
στις οποίες εκφράζεται πραγματική 
υποψία απάτης, οι αρμόδιες αρχές 
προβαίνουν σε νέα αξιολόγηση των 
πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης 
και μπορούν να επιβάλουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε περιπτώσεις 
τεχνητών μεθοδεύσεων.

Τροπολογία 214

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο πέντε χρόνια μετά την 1. Το αργότερο πέντε χρόνια μετά την 
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[η Υπηρεσία Εκδόσεων να εισαγάγει την 
ημερομηνία λήξης της περιόδου 
μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] η 
Επιτροπή αξιολογεί την παρούσα οδηγία 
και υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματα της 
αξιολόγησής της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από νομοθετική πρόταση. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες 
που είναι αναγκαίες για την κατάρτιση της 
έκθεσης, ιδίως παρέχοντας στοιχεία 
σχετικά με τον αριθμό των διασυνοριακών 
μετατροπών, συγχωνεύσεων και 
διασπάσεων, τη διάρκειά τους και τα 
σχετικά έξοδα.

[η Υπηρεσία Εκδόσεων να εισαγάγει την 
ημερομηνία λήξης της περιόδου 
μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] η 
Επιτροπή αξιολογεί την παρούσα οδηγία 
και υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματα της 
αξιολόγησής της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από νομοθετική πρόταση. Η εν λόγω 
αξιολόγηση θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στον αντίκτυπο της παρούσας 
οδηγίας στον εντοπισμό και την πρόληψη 
περιπτώσεων διασυνοριακών 
μετατροπών, συγχωνεύσεων και 
διασπάσεων που αποτελούν τεχνητές 
μεθοδεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαβουλεύεται με τους Ευρωπαίους 
κοινωνικούς εταίρους. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες 
που είναι αναγκαίες για την κατάρτιση της 
έκθεσης, ιδίως παρέχοντας στοιχεία 
σχετικά με τον αριθμό των διασυνοριακών 
μετατροπών, συγχωνεύσεων και 
διασπάσεων, τη διάρκειά τους και τα 
σχετικά έξοδα.
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