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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego 
przekształcania, łączenia i podziału spółek ma na celu wspieranie transgranicznej mobilności 
spółek, a jednocześnie zapewnienie interesariuszom spółek odpowiedniej ochrony w celu 
zagwarantowania uczciwych warunków prowadzenia działalności na jednolitym rynku.

Sprawozdawca zgadza się, że istnieje potrzeba stymulowania transgranicznej mobilności 
spółek na jednolitym rynku, a co za tym idzie, lepszego wykorzystania potencjału tego rynku. 
Istotne jest jednak, aby wszelkie środki mające na celu ułatwienie transgranicznej mobilności 
były ściśle powiązane z silnymi zabezpieczeniami pozwalającymi zapobiec nadużyciom i 
fikcyjnym transferom służącym dumpingowi socjalnemu lub podatkowemu.

Wniosek Komisji Europejskiej jest ważny, zwłaszcza po orzeczeniu Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości dotyczącym Polbudu, i stanowi dobrą podstawę do dalszej dyskusji. Jasne 
jest jednak, że komisja ECON, w ramach swych uprawnień, może zaproponować dalsze 
uproszczenia wniosku i dalsze wyjaśnienia, przy jednoczesnym wzmocnieniu zabezpieczeń i 
zniesieniu wszelkich potencjalnych luk oraz zapewnieniu, że nowa dyrektywa nie ułatwi na 
przykład obchodzenia zobowiązań podatkowych i zobowiązań dotyczących ubezpieczeń 
społecznych. 

W związku z tym sprawozdawca proponuje włączenie definicji określającej sztuczne 
struktury. W przypadku braku jasnej definicji istnieje ryzyko, że państwa członkowskie będą 
interpretować przepisy w niespójny sposób. Ważne jest uniknięcie sytuacji, w której definicja 
może podlegać zaskarżeniu, aby zapobiegać tworzeniu się większej liczby „firm 
przykrywek”. Ponadto wniosek zostaje również zmieniony przez rozszerzenie koncepcji 
sztucznych struktur o połączenia transgraniczne. Chodzi o zapewnienie zharmonizowanych 
zasad dla różnych operacji transgranicznych, a także likwidację potencjalnej luki prawnej i 
zapewnienie większej przejrzystości. 

W związku ze sztucznymi strukturami wprowadzono również zmianę w art. 86c, która 
nakłada wymóg rzeczywistego związku gospodarczego z państwem rejestracji – faktycznego 
powiązania w celu dalszego wzmocnienia pewności prawa i zapobieżenia nadużywaniu 
swobody przedsiębiorczości w odniesieniu na przykład do unikania opodatkowania. 

Wniosek Komisji Europejskiej przewiduje w art. 86g badanie przez niezależnego biegłego. 
Jest to ważny przepis, jednak badanie takie powinno być przeprowadzane w ramach 
wykonywania władzy publicznej. W związku z tym zaproponowano szereg poprawek 
dotyczących tej kwestii, zmieniając koncepcję z badania przeprowadzanego przez
niezależnego biegłego na badanie przeprowadzane przez właściwy organ. 

Wniosek nie przewiduje żadnych możliwości monitorowania ex post i egzekwowania. Jest to 
istotna kwestia, biorąc pod uwagę, że wykrycie sztucznych struktur z wyprzedzeniem może 
być problematyczne. W związku z tym złożono poprawkę wprowadzającą koncepcję 
monitorowania ex post w odniesieniu do przekształceń transgranicznych, w tym sankcje w 
przypadku niespełnienia wymogów. 

Wreszcie sprawozdawca nie jest przekonany co do włączenia do wniosku podziałów 
transgranicznych. Propozycja dotycząca podziałów obejmuje tylko ograniczony zakres 
podziałów, czyli podział firmy na dwie lub większą liczbę nowych spółek. Istnieją 
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wątpliwości co do potrzeby uwzględnienia podziałów, a także obawy związane z ryzykiem i 
zagrożeniami związanymi z taką decyzją, dlatego sugeruje się usunięcie tej części z wniosku. 

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/11322

reguluje transgraniczne połączenia spółek 
kapitałowych. Przepisy te stanowią ważny 
etap w usprawnianiu funkcjonowania 
jednolitego rynku dla spółek 
i przedsiębiorstw oraz pozwalają na 
realizację swobody przedsiębiorczości. 
Jednak ocena tych przepisów wskazuje, że 
istnieje potrzeba wprowadzenia zmian 
w regulacjach dotyczących 
transgranicznych połączeń spółek. Ponadto 
istniej potrzeba, aby ustanowić przepisy 
regulujące transgraniczne przekształcenia
i podziały spółek.

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/11322

reguluje transgraniczne połączenia spółek 
kapitałowych. Przepisy te stanowią ważny 
etap w usprawnianiu funkcjonowania 
jednolitego rynku dla spółek 
i przedsiębiorstw oraz pozwalają na 
realizację swobody przedsiębiorczości, a 
także zapewniają odpowiednią ochronę 
zainteresowanym stronom, takim jak 
pracownicy, wierzyciele i wspólnicy 
mniejszościowi. Jednak ocena tych 
przepisów wskazuje, że istnieje potrzeba 
wprowadzenia zmian w regulacjach 
dotyczących transgranicznych połączeń 
spółek. Ponadto istniej potrzeba, aby 
ustanowić przepisy regulujące 
transgraniczne przekształcenia spółek.

__________________ __________________

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawa spółek (tekst jednolity) (Dz.U. L 
169 z 30.6.2017, s. 46).

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawa spółek (tekst jednolity) (Dz.U. L 
169 z 30.6.2017, s. 46).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(2) Swoboda przedsiębiorczości jest 
jedną z podstawowych zasad prawa Unii. 
Zgodnie z art. 49 akapit drugi Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w związku z art. 54 TFUE 
swoboda przedsiębiorczości spółek 
obejmuje między innymi prawo do 
zakładania takich spółek i zarządzania nimi 
na warunkach określonych 
w ustawodawstwie państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba spółki. Zgodnie z wykładnią 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej swoboda przedsiębiorczości 
obejmuje prawo spółki utworzonej zgodnie 
z ustawodawstwem jednego z państw 
członkowskich do przekształcenia się 
w spółkę podlegającą prawu innego 
państwa członkowskiego, o ile spełnione są 
warunki przewidziane w ustawodawstwie 
tego innego państwa członkowskiego, 
a w szczególności spełnione są warunki 
ustanowione przez to ostatnie państwo 
w celu ustalenia powiązania spółki lub 
przedsiębiorstwa z jego krajowym 
porządkiem prawnym.

(2) Swoboda przedsiębiorczości jest 
jedną z podstawowych zasad prawa Unii. 
Zgodnie z art. 49 akapit drugi Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w związku z art. 54 TFUE 
swoboda przedsiębiorczości spółek 
obejmuje między innymi prawo do 
zakładania takich spółek i zarządzania nimi 
na warunkach określonych 
w ustawodawstwie państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba spółki. Zgodnie z ekstensywną 
wykładnią Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej swoboda 
przedsiębiorczości obejmuje prawo spółki 
utworzonej zgodnie z ustawodawstwem 
jednego z państw członkowskich do 
przekształcenia się w spółkę podlegającą 
prawu innego państwa członkowskiego, 
o ile spełnione są warunki przewidziane 
w ustawodawstwie tego innego państwa 
członkowskiego, a w szczególności 
spełnione są warunki ustanowione przez to 
ostatnie państwo w celu ustalenia 
powiązania spółki lub przedsiębiorstwa 
z jego krajowym porządkiem prawnym. 
Ponadto szczególnie ważne jest 
uwzględnienie dodatkowych elementów, 
takich jak istnienie kryteriów charakteru 
ekonomicznego, aby uniknąć 
nadużywania tej podstawowej swobody do 
celów popełniania oszustw.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Choć konkurencja na jednolitym 
rynku i swoboda przedsiębiorczości to 
kluczowe zasady Unii, to swoboda 
przenoszenia przez spółki siedziby 
statutowej z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego opiera się na 
niepożądanej konkurencji systemowej 
między państwami członkowskimi, która 



PE625.345v03-00 6/116 AD\1169158PL.docx

PL

podsycają nierówne warunki konkurencji 
wynikające z różnych przepisów 
krajowych w zakresie polityki społecznej i 
podatkowej. Aby przestrzegać zasad 
zawartych w Traktacie i wartości 
europejskich, należy zatem unikać 
nadużywania przekształceń, łączenia lub 
podziałów prowadzących do powstawania 
sztucznych struktur lub dumpingu 
socjalnego, ale także do zmniejszania 
zobowiązań podatkowych lub 
ograniczania praw socjalnych 
pracowników. Można ubolewać nad 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości dotyczącym bardzo 
daleko idącego prawa do przekształcania 
transgranicznego, ponieważ możliwość 
przenoszenia przez spółki siedziby 
statutowej bez przenoszenia podstawowej 
działalności przyczyniła się do pojawienia 
się wśród pracowników i innych 
zainteresowanych stron poczucia 
niezrozumienia i nastrojów 
antyeuropejskich w odniesieniu do tej 
problematycznej formy konkurencji.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Przechodzenie na wspólny i 
skonsolidowany system opodatkowania 
przedsiębiorstw na szczeblu unijnym oraz 
zapewnienie minimalnych wspólnych 
standardów socjalnych we wszystkich 
państwach członkowskich powinno być 
warunkiem wspólnych przepisów 
dotyczących mobilności spółek, aby 
umożliwić uczciwą konkurencję i równe 
warunki działania, które nie stawiają w 
niekorzystnej sytuacji żadnego państwa 
członkowskiego ani żadnej z 
zainteresowanych stron.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W braku harmonizacji prawa Unii 
zdefiniowanie kryterium powiązania, która 
określa prawo krajowe mające 
zastosowanie do spółki lub 
przedsiębiorstwa należy, zgodnie z art. 54 
TFUE, do kompetencji każdego państwa 
członkowskiego, które kryterium to 
określa. Art. 54 TFUE zrównuje siedzibę 
statutową, zarząd i główne miejsce 
prowadzenia działalności spółki lub 
przedsiębiorstwa jako równoważne kryteria 
powiązania. W związku z tym, jak 
wyjaśniono w orzecznictwie42, 
w przypadku gdy państwo członkowskie 
nowej siedziby (tj. państwo członkowskie 
przeznaczenia) wymaga jedynie 
przeniesienia statutowej siedziby jako 
kryterium powiązania dla istnienia spółki 
zgodnie z jego prawem, okoliczność, że 
jedynie statutowa siedziba (a nie zarząd 
lub główne miejsce prowadzenia 
działalności) została przeniesiona, nie 
wyklucza zastosowania zasady swobody 
przedsiębiorczości na mocy art. 49 TFUE. 
Wybór szczególnej formy spółki w ramach 
transgranicznych połączeń, przekształceń 
i podziałów lub wybór państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności 
w celu korzystania z bardziej korzystnych 
przepisów jest nieodłącznie związany 
z korzystaniem na jednolitym rynku ze 
swobody przedsiębiorczości 
gwarantowanej TFUE.

(3) W braku harmonizacji prawa Unii 
zdefiniowanie kryterium powiązania, która 
określa prawo krajowe mające 
zastosowanie do spółki lub 
przedsiębiorstwa należy, zgodnie z art. 54 
TFUE, do kompetencji każdego państwa 
członkowskiego, które kryterium to 
określa. Art. 54 TFUE zrównuje siedzibę 
statutową, zarząd i główne miejsce 
prowadzenia działalności spółki lub 
przedsiębiorstwa jako równoważne kryteria 
powiązania. Biorąc pod uwagę 
sprzeczności wynikające ze swobody 
przedsiębiorczości i braku równych 
warunków działania w postaci spójnych 
wspólnych przepisów socjalnych i 
podatkowych w państwach członkowskich, 
kluczowe znaczenie ma osiągnięcie 
równowagi między prawem spółek do 
przekształcania, łączenia i podziału a 
innymi zasadami Traktatu. 
Przekształcenia transgraniczne powinny 
być uwarunkowane przeniesieniem 
statutowej siedziby spółki wraz z jej 
rzeczywistą siedzibą celu prowadzenia 
znacznej części działalności gospodarczej 
w państwie członkowskim przeznaczenia.

_________________

42 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25 
października 2017 r., Polbud –
Wykonawstwo, C-106/16, 
ECLI:EU:C:2017:804, pkt 29.

Poprawka 6
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ewoluujące orzecznictwo 
stworzyło nowe możliwości dla spółek 
i przedsiębiorstw na jednolitym rynku 
w celu wspierania wzrostu gospodarczego, 
skutecznej konkurencji i wydajności. 
Jednocześnie cel, jakim jest jednolity rynek 
bez granic wewnętrznych dla 
przedsiębiorstw, należy pogodzić z innymi 
celami integracji europejskiej, takimi jak 
ochrona socjalna (w szczególności ochrona 
pracowników), ochrona wierzycieli 
i wspólników . Cele te, wobec braku 
zharmonizowanych przepisów dotyczących 
przekształceń transgranicznych, państwa 
członkowskie realizują za pomocą szeregu 
różnorodnych regulacji prawnych i praktyk 
administracyjnych. W rezultacie podczas 
gdy przedsiębiorstwa mogą już łączyć się 
transgranicznie, te, które zamierzają 
dokonać przekształcenia transgranicznego, 
doświadczają szeregu prawnych 
i praktycznych trudności. Ponadto 
ustawodawstwa krajowe wielu państw 
członkowskich przewidują postępowanie 
dotyczące przekształcenia krajowego, nie 
zapewniając jednocześnie równoważnego 
postępowania dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

(4) Ewoluujące orzecznictwo 
stworzyło nowe możliwości dla spółek 
i przedsiębiorstw na jednolitym rynku 
w celu wspierania wzrostu gospodarczego, 
skutecznej konkurencji i wydajności. 
Jednocześnie cel, jakim jest jednolity rynek 
bez granic wewnętrznych dla 
przedsiębiorstw, należy pogodzić z innymi 
celami integracji europejskiej, takimi jak 
ochrona socjalna (w szczególności ochrona 
pracowników), ochrona wierzycieli i
wspólników, a także walka z zagrożeniami
interesów finansowych Unii wynikających 
np. z prania pieniędzy i oszustw 
podatkowych. Podobnie Unia zobowiązała 
się do przestrzegania Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
Swoboda przedsiębiorczości nie podważa 
w żaden sposób innych wartości i zasad 
gwarantowanych przez TFUE, takich jak 
wspieranie wysokiego poziomu 
zatrudnienia i zapewnienie odpowiedniej 
ochrony socjalnej (art. 9), poprawa 
warunków życia i pracy oraz dialog 
między kierownictwem a pracownikami, 
rozwój zasobów ludzkich pozwalający 
utrzymać wysoki poziom zatrudnienia i 
przeciwdziałanie marginalizacji (art. 151) 
czy zwalczanie nadużyć finansowych i 
wszelkich innych nielegalnych działań 
naruszających interesy finansowe Unii 
(art. 310). Cele te, wobec braku 
zharmonizowanych przepisów dotyczących 
przekształceń transgranicznych, państwa 
członkowskie realizują za pomocą szeregu 
różnorodnych regulacji prawnych i praktyk 
administracyjnych. W rezultacie podczas 
gdy przedsiębiorstwa mogą już łączyć się 
transgranicznie, te, które zamierzają 
dokonać przekształcenia transgranicznego, 
doświadczają szeregu prawnych 
i praktycznych trudności. Ponadto 
ustawodawstwa krajowe wielu państw 
członkowskich przewidują postępowanie 
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dotyczące przekształcenia krajowego, nie 
zapewniając jednocześnie równoważnego 
postępowania dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Potrzebne jest zatem zapewnienie 
regulacji proceduralnych 
i materialnoprawnych dotyczących 
przekształceń transgranicznych, które 
przyczyniłyby się do zniesienia ograniczeń 
swobody przedsiębiorczości, 
a jednocześnie zapewniłyby odpowiednią 
i proporcjonalną ochronę 
zainteresowanych stron, takich jak 
pracownicy, wierzyciele i wspólnicy 
mniejszościowi.

(6) Potrzebne jest zatem zapewnienie 
uregulowań proceduralnych 
i materialnoprawnych dotyczących 
przekształceń transgranicznych, które 
ułatwiłyby swobodę przedsiębiorczości, 
a jednocześnie zapewniły niezbędną
ochronę zainteresowanych stron, takich jak 
pracownicy, wierzyciele i wspólnicy 
mniejszościowi.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Prawo do przekształcenia spółki 
utworzonej w jednym państwie 
członkowskim w spółkę podlegającą 
systemowi prawnemu innego państwa 
członkowskiego może w pewnych
okolicznościach być wykorzystywane do 
nadużyć, takich jak obchodzenie 
standardów pracy, unikanie płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne 
i zobowiązań podatkowych, niweczenie 
praw wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych lub nierespektowanie 
przepisów dotyczących partycypacji 
pracowników. W celu zwalczania 
możliwych nadużyć, zgodnie z zasadą 
ogólną prawa UE, wymaga się od państw 

(7) Prawo do przekształcenia spółki 
utworzonej w jednym państwie 
członkowskim w spółkę podlegającą 
systemowi prawnemu innego państwa 
członkowskiego nie może w żadnych
okolicznościach być wykorzystywane do 
nadużyć, takich jak obchodzenie 
standardów pracy, unikanie płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne 
i zobowiązań podatkowych, niweczenie 
praw wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych lub nierespektowanie 
przepisów dotyczących partycypacji 
pracowników. W celu zwalczania 
możliwych nadużyć, zgodnie z zasadą 
ogólną prawa UE, wymaga się od państw 
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członkowskich zapewnienia, aby spółki nie 
wykorzystywały postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego dla tworzenia sztucznych 
struktur mających z zamiarem 
uzyskiwania nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawnego 
naruszania praw pracowników, 
wierzycieli lub wspólników, które 
wynikają z przepisów prawa lub umów.
W zakresie, w jakim stanowi ona
odstępstwo od podstawowych wolności, 
walka z nadużyciami powinna być 
interpretowana ściśle i opierać się na 
indywidualnej ocenie wszystkich istotnych 
okoliczności. Należy ustanowić ramy 
proceduralne i materialnoprawne 
określające margines swobody oraz 
umożliwiające państwom członkowskim 
stosowanie różnorodnych podejść w tym 
zakresie, a jednocześnie ustanawiające
wymagania, których celem jest 
usprawnienie działań organów krajowych 
ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć 
zgodnie z prawem Unii.

członkowskich zapewnienia, aby spółki nie 
wykorzystywały postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego dla tworzenia sztucznych 
struktur. Procedura określona w niniejszej 
dyrektywie ma na celu ochronę swobody 
państw członkowskich w zakresie 
nakładania na spółki podatków od 
przedsiębiorstw z tytułu wygenerowanego 
zysku i obowiązków dotyczących 
reprezentacji pracowników. Państwa 
członkowskie mogą w poszczególnych 
przypadkach stwierdzić, że 
przekształcenia, połączenia i podziały 
stanowią sztuczną strukturę i na tej 
podstawie podjąć decyzję o nieudzieleniu 
na nie zezwolenia. Jakiekolwiek
odstępstwo od podstawowych praw lub
wolności, walka z nadużyciami powinna 
być interpretowana ściśle i opierać się na 
indywidualnej ocenie wszystkich istotnych 
okoliczności. Należy ustanowić wspólne 
ramy proceduralne i materialnoprawne, 
aby określić wymagania, których celem 
jest usprawnienie działań organów 
krajowych ukierunkowanych na 
zwalczanie nadużyć zgodnie z prawem 
Unii. W celu uniemożliwienia popełnienia 
nadużycia podatkowego na szczeblu UE 
uchwalono już przepisy dotyczące 
przeciwdziałania unikaniu 
opodatkowania, takie jak dyrektywa (UE ) 
2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. 
ustanawiająca przepisy mające na celu 
przeciwdziałanie praktykom unikania 
opodatkowania, które mają bezpośredni 
wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. W odniesieniu do 
przekształcenia transgranicznego, 
państwa członkowskie muszą zadbać o to, 
aby spółka planująca takie przekształcenie 
przestrzegała tych przepisów.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Celem niniejszej dyrektywa nie jest 
wymuszenie obniżenia krajowych stawek 
podatku od przedsiębiorstw, wywarcie 
nacisku na krajowe systemy podatkowe i 
obowiązkową reprezentację pracowników 
na szczeblu zarządu, która ma zasadnicze 
znaczenie dla systemów ładu 
korporacyjnego w wielu państwach 
członkowskich. Ma ona na celu 
ułatwienie swobody przedsiębiorczości 
uzależnionej od rzeczywistej działalności 
gospodarczej w państwie członkowskim 
przeznaczenia. W przypadku gdy spółka 
nie może udowodnić prowadzenia 
rzeczywistej działalności gospodarczej w 
państwie członkowskim przeznaczenia, 
państwo członkowskie może orzec, że 
przekształcenie stanowi sztuczną strukturę 
i może nie wydać na nie zgody.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Biorąc pod uwagę złożoność 
przekształceń transgranicznych i wielość 
zaangażowanych interesów, należy 
ustanowić kontrolę ex ante takich operacji 
w celu zagwarantowania pewności 
prawnej. W tym celu należy ustanowić 
ustrukturyzowane i wielopoziomowe 
postępowanie, w ramach którego właściwe 
organy państwa członkowskiego wyjścia 
i przeznaczenia zapewniają, aby decyzja 
o przekształceniu transgranicznym została 
podjęta w sposób sprawiedliwy, 
obiektywny i niedyskryminujący na 
podstawie wszystkich istotnych elementów 
oraz z uwzględnieniem wszystkich 
uzasadnionych interesów publicznych, 
w szczególności ochrony pracowników, 
wspólników i wierzycieli.

(9) Biorąc pod uwagę złożoność 
przekształceń transgranicznych i wielość 
zaangażowanych interesów, należy 
ustanowić kontrolę ex ante takich operacji 
w celu zagwarantowania pewności 
prawnej. W tym celu należy ustanowić 
ustrukturyzowane i wielopoziomowe 
postępowanie, w ramach którego właściwe 
organy państwa członkowskiego wyjścia 
i przeznaczenia zapewniają, aby decyzja 
o przekształceniu transgranicznym została 
podjęta w sposób sprawiedliwy, 
obiektywny i niedyskryminujący na 
podstawie wszystkich istotnych elementów 
oraz z uwzględnieniem wszystkich 
uzasadnionych interesów publicznych, 
w szczególności ochrony pracowników, 
wspólników i wierzycieli. Należy również 
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wprowadzić procedury na wypadek 
sytuacji, w których dodatkowe informacje 
stałyby się dostępne po przekształceniu i 
budziłyby wątpliwości co do tego, czy 
przekształcenia nie przeprowadzono do 
celów nadużyć.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby umożliwić uwzględnienie 
uzasadnionych interesów wszystkich 
interesariuszy w postępowaniu 
regulującym przekształcenie 
transgraniczne, spółka powinna ujawnić 
plan przekształcenia transgranicznego,
zawierający najważniejsze informacje na 
temat proponowanego przekształcenia 
transgranicznego, w tym planowaną nową 
formę prawną spółki, akt założycielski oraz 
proponowany harmonogram 
przekształcenia. Należy zawiadomić 
wspólników, wierzycieli i pracowników 
spółki dokonującej przekształcenia 
transgranicznego o możliwości zgłaszania 
uwag dotyczących proponowanego 
przekształcenia.

(10) Aby umożliwić uwzględnienie 
uzasadnionych interesów wszystkich 
interesariuszy w postępowaniach 
regulujących przekształcenie 
transgraniczne, spółka powinna ujawnić 
plan przekształcenia transgranicznego 
zawierający najważniejsze informacje na 
temat proponowanego przekształcenia 
transgranicznego, w tym planowaną nową 
formę prawną spółki i motywy 
przekształcenia, akt założycielski oraz 
proponowany harmonogram 
przekształcenia. Należy zawiadomić 
wspólników, wierzycieli, związki 
zawodowe i pracowników spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego o możliwości zgłaszania 
uwag dotyczących proponowanego 
przekształcenia.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Spółki, które chcą w pełni 
wykorzystać korzyści płynące z rynku 
wewnętrznego za pośrednictwem 
przekształceń transgranicznych, 
zapewniają w zamian odpowiedni poziom 
przejrzystości i właściwego ładu 
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korporacyjnego. Obowiązek publicznej 
sprawozdawczości w podziale na kraje jest 
skutecznym i odpowiednim narzędziem 
zwiększania przejrzystości działań 
przedsiębiorstw wielonarodowych oraz 
umożliwiania ogółowi społeczeństwa 
dokonania oceny ich faktycznego wpływu 
na gospodarkę. Daje on również 
udziałowcom większą zdolność do 
dokonywania prawidłowej oceny ryzyka 
podejmowanego przez spółki, prowadzi do 
stosowania strategii inwestycyjnych 
opartych na rzetelnych informacjach oraz 
rozszerza możliwości decydentów w 
zakresie dokonywania oceny skuteczności 
i wpływu przepisów krajowych. Dlatego 
przed przeprowadzeniem operacji 
transgranicznej publikuje się zestaw 
informacji finansowych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby ocenić prawidłowość 
informacji zawartych w planie 
przekształcenia oraz w sprawozdaniach 
adresowanych do wspólników 
i pracowników, a także dostarczyć faktów 
niezbędnych do oceny, czy planowane 
przekształcenie prowadzi do ustanowienia 
sztucznej struktury, niezbędne jest 
sporządzenie przez niezależnego biegłego
sprawozdania z oceny przekształcenia 
transgranicznego. W celu zapewnienia 
niezależności biegłego, powinien on zostać 
powołany przez właściwy organ na 
wniosek spółki. W tym kontekście 
sprawozdanie biegłego powinno 
przedstawiać wszelkie istotne informacje 
pozwalające właściwemu organowi 
w kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej 
decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność przekształcenia. W tym 

(13) Aby ocenić prawidłowość 
informacji zawartych w planie 
przekształcenia i połączenia oraz 
w sprawozdaniu adresowanym do 
wspólników i pracowników, a także 
dostarczyć faktów niezbędnych do oceny, 
czy planowane przekształcenie prowadzi 
do ustanowienia sztucznej struktury, 
niezbędne jest sporządzenie przez 
właściwy organ sprawozdania z oceny 
transgranicznego przekształcenia i 
połączenia. W tym kontekście spółka 
powinna przedstawić wszelkie istotne 
informacje pozwalające właściwemu 
organowi w kraju wyjścia na podjęcie 
uzasadnionej decyzji o wydaniu bądź 
odmowie wydania zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia. W tym celu właściwy 
organ powinien mieć możliwość uzyskania 
wszelkich istotnych informacji 
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celu biegły powinien mieć możliwość 
uzyskania wszelkich istotnych informacji 
i dokumentów dotyczących spółki oraz 
przeprowadzenia wszelkich niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszelkich 
niezbędnych dowodów. Biegły powinien 
wykorzystać informacje, w szczególności 
o obrotach netto oraz zysku lub stracie, 
liczbie pracowników oraz strukturze 
bilansu sporządzonego przez spółkę na
potrzeby sporządzenia sprawozdań 
finansowych zgodnie z prawem unijnym 
i prawem państw członkowskich. W celu 
ochrony poufnych informacji, w tym 
tajemnic handlowych przedsiębiorstwa, 
informacje takie nie powinny jednak 
stanowić części ostatecznego 
sprawozdania biegłego, które byłoby 
publicznie dostępne.

i dokumentów dotyczących spółki oraz 
przeprowadzenia wszelkich niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszelkich 
niezbędnych dowodów. Właściwy organ 
państwa członkowskiego wyjścia może 
również kierować do właściwego organu 
w państwie członkowskim przeznaczenia 
zapytania w tym względzie. Właściwy 
organ powinien wykorzystać informacje, 
w szczególności o obrotach netto oraz 
zysku lub stracie, liczbie pracowników 
oraz strukturze bilansu sporządzonego 
przez spółkę na potrzeby sporządzenia 
sprawozdań finansowych zgodnie 
z prawem unijnym i prawem państw 
członkowskich. W celu ochrony poufnych 
informacji, w tym tajemnic handlowych 
przedsiębiorstwa, takie informacje nie 
powinny jednak być dostępne publicznie, 
powinny natomiast, zgodnie z wymogami 
poufności, być udostępniane właściwemu 
organowi i w stosownych przypadkach na 
mocy prawa krajowego –
przedstawicielom pracowników.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby uniknąć nieproporcjonalnych 
kosztów i obciążeń dla mniejszych 
przedsiębiorstw dokonujących 
transgranicznego przekształcenia, 
mikroprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa, o których mowa 
w zaleceniu Komisji 2003/361/WE45, 
powinny zostać zwolnione z wymogu 
posiadania sprawozdania niezależnego 
biegłego. Jednak spółki te mogą zwrócić 
się do niezależnego biegłego, aby zapobiec 
kosztom ewentualnych sporów sądowych 
z wierzycielami.

(14) Aby uniknąć nieproporcjonalnych 
kosztów i obciążeń dla mniejszych 
przedsiębiorstw dokonujących 
przekształcenia transgranicznego, 
mikroprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa, o których mowa w
zaleceniu Komisji 2003/361/WE45, 
powinny zostać zwolnione z wymogu 
uzyskania oceny właściwego organu. 
Jednak spółki te mogą wykorzystać taką 
ocenę, aby zapobiec kosztom 
ewentualnych sporów sądowych z
wierzycielami.

_________________ _________________

45 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 45 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 
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6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 
z 20.5.2003, s. 36).

6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 
z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Na podstawie planu przekształcenia 
i sprawozdań zgromadzenie wspólników 
spółki powinno podjąć uchwałę 
o zatwierdzeniu bądź odmowie 
zatwierdzenia tego planu. Ważne jest, aby 
wymóg dotyczący większości w takim 
głosowaniu zakładał wystarczająco wysoki 
próg, żeby zapewnić zbiorowe podjęcie 
decyzji o przekształceniu. Ponadto 
wspólnicy powinni również mieć prawo 
głosu w sprawie warunków partycypacji 
pracowników, jeżeli to prawo zastrzegli na 
zgromadzeniu wspólników.

(15) Na podstawie planu przekształcenia 
i sprawozdań zgromadzenie wspólników 
spółki powinno podjąć uchwałę 
o zatwierdzeniu bądź odmowie 
zatwierdzenia tego planu. Ważne jest, aby 
wymóg dotyczący większości w takim 
głosowaniu zakładał wystarczająco wysoki 
próg, żeby zapewnić zbiorowe podjęcie 
decyzji o przekształceniu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Właściwe jest, aby wspólnikom 
posiadającym prawa głosu, którzy nie 
głosowali za transgranicznym 
połączeniem się spółek oraz tym, którym 
prawo głosu nie przysługuje i którzy nie 
mogli wyrazić swojej opinii, przyznać 
prawo wyjścia ze spółki. Powinni oni móc 
wyjść ze spółki i otrzymać wynagrodzenie 
za swoje udziały bądź akcje, w wysokości 
odpowiadającej wartości tych udziałów lub 
akcji. Ponadto powinni oni mieć prawo do 
zakwestionowania wyliczenia 
i adekwatności zaproponowanego 
wynagrodzenia przed sądem.

(16) Właściwe jest, aby wspólnikom 
posiadającym prawa głosu, którzy 
wyraźnie opowiedzieli się przeciw planowi 
przekształcenia, przyznać prawo wyjścia 
ze spółki. Powinni oni móc wyjść ze spółki 
i otrzymać wynagrodzenie za swoje 
udziały bądź akcje, w wysokości 
odpowiadającej wartości tych udziałów lub 
akcji. Ponadto wspólnicy, którzy odrzucili 
ofertę wynagrodzenia na podstawie 
przekonania, iż jego wysokość nie jest 
odpowiednia, powinni mieć prawo do 
zakwestionowania wyliczenia i
adekwatności zaproponowanego 
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wynagrodzenia przed sądem.

Uzasadnienie

Właściwsze jest ograniczenie tego uprawnienia do roszczeń do wspólników, którzy wyraźnie 
opowiedzieli się przeciw planowi podziału. Ponadto jest dyskusyjne, dlaczego wspólnik, który 
przyjął ofertę wynagrodzenia, powinien móc mieć prawo wnioskowania o kontrolę sądową, 
choć wspólnik ten po przyjęciu oferty występuje ze spółki.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zagwarantowania 
odpowiedniej ochrony wierzycieli 
w przypadkach, gdy nie są oni zadowoleni 
z ochrony udzielonej przez spółkę w planie 
przekształcenia transgranicznego, 
wierzyciele mogą zwrócić się ustanowienie 
odpowiednich gwarancji do właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego 
państwa członkowskiego wyjścia. Aby 
ułatwić ocenę takich wniosków, należy 
ustanowić pewne założenie, zgodnie 
z którym wierzyciele nie ponoszą szkody 
z tytułu transgranicznego przekształcenia, 
jeżeli ryzyko straty dla wierzyciela jest 
niewielkie. Należy założyć, że 
przekształcenie transgraniczne nie 
przynosi szkody wierzycielom, jeżeli 
w sprawozdaniu niezależnego biegłego 
stwierdzono, że nie ma uzasadnionego 
prawdopodobieństwa, że wierzyciele 
ponieśliby szkodę, lub jeżeli zapewniono 
im skorzystanie z prawa do zapłaty od 
spółki lub gwarancję strony trzeciej 
o wartości równoważnej pierwotnemu 
roszczeniu wierzyciela, którego można 
dochodzić w ramach tej samej jurysdykcji 
co roszczenie pierwotne. Ochrona 
wierzycieli przewidziana w niniejszej 
dyrektywie powinna pozostawać bez 
uszczerbku dla przepisów krajowych 
państwa członkowskiego wyjścia 

(18) W celu zagwarantowania 
odpowiedniej ochrony wierzycieli 
w przypadkach, gdy nie są oni zadowoleni 
z ochrony udzielonej przez spółkę w planie 
przekształcenia transgranicznego, 
wierzyciele mogą zwrócić się ustanowienie 
odpowiednich gwarancji do właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego 
państwa członkowskiego wyjścia. Aby 
ułatwić ocenę takich wniosków, należy 
ustanowić pewne założenie, zgodnie 
z którym wierzyciele nie ponoszą szkody 
z tytułu transgranicznego przekształcenia, 
jeżeli ryzyko straty dla wierzyciela jest 
niewielkie. Należy założyć, że zapewniono 
wierzycielom skorzystanie z prawa do 
zapłaty od spółki lub gwarancję strony 
trzeciej o wartości równoważnej 
pierwotnemu roszczeniu wierzyciela, 
którego można dochodzić w ramach tej 
samej jurysdykcji co roszczenie pierwotne. 
Ochrona wierzycieli przewidziana 
w niniejszej dyrektywie powinna 
pozostawać bez uszczerbku dla przepisów 
krajowych państwa członkowskiego 
wyjścia w odniesieniu do świadczeń na 
rzecz organów publicznych, w tym 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne.
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w odniesieniu do świadczeń na rzecz 
organów publicznych, w tym podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zapewnienia, aby w wyniku 
przekształcenia transgranicznego nie 
nastąpiło nieuzasadnione naruszenie prawa 
partycypacji pracowników, w przypadku 
gdy spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego działa w ramach systemu 
partycypacji pracowników w państwie 
członkowskim wyjścia, spółka powinna 
zostać zobowiązana do przyjęcia formy 
prawnej umożliwiającej wykonywanie tego
uczestnictwa, w tym polegającego na 
obecności przedstawicieli pracowników we 
właściwym organie zarządzającym lub 
nadzorczym spółki w państwie 
członkowskim przeznaczenia. Ponadto 
w takim przypadku powinny odbyć się 
negocjacje prowadzone w dobrej wierze 
pomiędzy spółką a jej pracownikami, 
zgodnie z procedurą przewidzianą 
w dyrektywie 2001/86/WE, służące 
znalezieniu polubownego rozwiązania 
godzącego prawo spółki do przekształcenia 
transgranicznego z prawem pracowników 
do partycypacji. W wyniku takich 
negocjacji należy zastosować uzgodnione 
i odpowiadające stronom rozwiązanie 
bądź, w braku porozumienia, mutatis 
mutandisstandardowe zasady określone 
w załączniku do dyrektywy 2001/86/WE. 
W celu ochrony uzgodnionego rozwiązania 
bądź zastosowania standardowych zasad 
w okresie trzech lat spółka nie powinna 
mieć możliwości zniesienia prawa 
partycypacji poprzez przeprowadzanie 
kolejnych krajowych lub transgranicznych 
przekształceń, połączeń lub podziałów.

(19) W celu zapewnienia, aby w wyniku 
przekształcenia transgranicznego nie 
nastąpiło nieuzasadnione naruszenie prawa 
partycypacji pracowników, w przypadku 
gdy spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego działa w ramach systemu 
partycypacji pracowników w państwie 
członkowskim wyjścia, spółka powinna 
zostać zobowiązana do przyjęcia formy 
prawnej umożliwiającej wykonywanie 
równoważnego uczestnictwa, w tym 
polegającego na obecności przedstawicieli
pracowników we właściwym organie 
zarządzającym lub nadzorczym spółki 
w państwie członkowskim przeznaczenia. 
Ponadto w takim przypadku we właściwym 
czasie przed przekształceniem powinny 
odbyć się negocjacje prowadzone w dobrej 
wierze pomiędzy spółką a jej 
pracownikami, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w dyrektywie 2001/86/WE, 
służące znalezieniu polubownego 
rozwiązania godzącego prawo spółki do 
przekształcenia transgranicznego z prawem 
pracowników do partycypacji. W wyniku 
takich negocjacji należy zastosować 
uzgodnione i odpowiadające stronom 
rozwiązanie bądź, w braku porozumienia, 
mutatis mutandis standardowe zasady 
określone w załączniku do dyrektywy 
2001/86/WE. W celu ochrony 
uzgodnionego rozwiązania bądź 
zastosowania standardowych zasad 
w okresie dziesięciu lat spółka nie powinna 
mieć możliwości zniesienia prawa 
partycypacji poprzez przeprowadzanie 
kolejnych krajowych lub transgranicznych 
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przekształceń, połączeń lub podziałów.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapobiec obchodzeniu prawa 
partycypacji pracowników za pomocą 
transgranicznych przekształceń, spółka 
dokonująca przekształcenia, 
zarejestrowana w państwie członkowskim, 
które przewiduje prawo partycypacji 
pracowników, nie powinna mieć 
możliwości dokonania przekształcenia 
transgranicznego bez uprzedniego 
przeprowadzenia negocjacji 
z pracownikami lub ich przedstawicielami, 
jeżeli średnia liczba pracowników 
zatrudnionych przez spółkę jest równa 
czterem piątym krajowego progu 
partycypacji pracowników.

(20) Aby zapobiec obchodzeniu prawa 
partycypacji pracowników za pomocą 
transgranicznych przekształceń, spółka 
dokonująca przekształcenia, 
zarejestrowana w państwie członkowskim, 
które przewiduje prawo partycypacji 
pracowników, nie powinna mieć 
możliwości dokonania przekształcenia 
transgranicznego bez uprzedniego 
przeprowadzenia negocjacji 
z pracownikami lub ich przedstawicielami, 
jeżeli średnia liczba pracowników 
zatrudnionych przez spółkę jest 
przynajmniej równa czterem piątym 
krajowego progu partycypacji 
pracowników.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia właściwego 
podziału zadań między państwa 
członkowskie oraz skutecznej i wydajnej 
kontroli ex ante przekształceń 
transgranicznych, zarówno państwo 
członkowskie wyjścia, jak i państwo 
członkowskie przeznaczenia powinny 
wyznaczyć odpowiednie właściwe organy. 
W szczególności każdy właściwy organ 
państwa członkowskiego wyjścia powinien 
być uprawniony do wydania zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia, bez którego właściwe 
organy państwa członkowskiego 

(21) W celu zapewnienia właściwego 
podziału zadań między państwa 
członkowskie oraz skutecznej i wydajnej 
kontroli ex ante przekształceń 
transgranicznych, zarówno państwo 
członkowskie wyjścia, jak i państwo 
członkowskie przeznaczenia powinny 
wyznaczyć odpowiednie właściwe organy. 
W szczególności każdy właściwy organ 
państwa członkowskiego wyjścia powinien 
być uprawniony do wydania zaświadczenia
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia, bez którego właściwe 
organy państwa członkowskiego 
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przeznaczenia nie powinny mieć 
możliwości zakończenia postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

przeznaczenia nie powinny mieć 
możliwości zakończenia postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego. Komisja przygotowuje i 
publikuje wykaz krajowych właściwych 
organów w państwach członkowskich.
Oczekuje się, że właściwe organy państw 
członkowskich będą współpracować w 
przypadku przekształceń 
transgranicznych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia przez państwo 
członkowskie wyjścia powinno być 
poddane kontroli zgodności 
transgranicznego przekształcenia 
z prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia wniosku przez 
spółkę, chyba że ma poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury mającej na 
celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszanie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników wynikających z przepisów 
prawa lub umów. W takim przypadku 
właściwy organ powinien przeprowadzić 
pogłębioną ocenę. Taka szczegółowa ocena 
nie powinna być jednak przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, 
jeżeli istnieją poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych 
w niniejszej dyrektywie, które należy 

(22) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia przez państwo 
członkowskie wyjścia powinno być 
poddane kontroli zgodności 
transgranicznego przekształcenia 
z prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie dwóch miesięcy
od zgłoszenia wniosku przez spółkę, chyba 
że ma obawy co do utworzenia sztucznej 
struktury. W takim przypadku właściwy 
organ powinien przeprowadzić pogłębioną 
ocenę. Taka szczegółowa ocena nie 
powinna być jednak przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być 
wyłącznie oceną indywidualną dla każdego 
przypadku, jeżeli istnieją obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych 
w niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać spółek nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
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traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać spółek nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w ciągu dwóch miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka 
ocena będzie przeprowadzona.

szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w ciągu trzech miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka 
ocena będzie przeprowadzona. Ostateczną 
ocenę przeprowadzona przez państwa 
członkowskie wyjścia przekazuje się 
właściwym organom państwa 
członkowskiego przeznaczenia.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Po otrzymaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia oraz po sprawdzeniu, czy 
spełnione zostały wymogi dotyczące 
utworzenia spółki w państwie 
członkowskim przeznaczenia, właściwe 
organy państwa członkowskiego 
przeznaczenia powinny wpisać spółkę do 
rejestru przedsiębiorstw tego państwa. 
Dopiero po tej rejestracji właściwy organ 
państwa członkowskiego wyjścia powinien 
wykreślić spółkę ze swojego rejestru. 
Właściwy organ państwa członkowskiego 
przeznaczenia nie powinien mieć 
możliwości zakwestionowania dokładności 
informacji zawartych w zaświadczeniu 
potwierdzającym dopuszczalność 
przekształcenia. W wyniku przekształcenia 
transgranicznego przekształcona spółka 
powinna zachować swoją osobowość 
prawną, aktywa i pasywa oraz wszelkie 
prawa i obowiązki, w tym prawa 
i obowiązki wynikające z umów, działań 
lub zaniechań.

(23) Po otrzymaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia oraz po sprawdzeniu, czy 
spełnione zostały wymogi dotyczące 
utworzenia spółki w państwie 
członkowskim przeznaczenia, właściwe 
organy państwa członkowskiego 
przeznaczenia powinny wpisać spółkę do 
rejestru przedsiębiorstw tego państwa. 
Państwa członkowskie przeznaczenia 
powinny również na podstawie 
otrzymanych informacji zweryfikować 
tożsamość ostatecznych rzeczywistych 
właścicieli przekształconej spółki. Dopiero 
po tej rejestracji właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien 
wykreślić spółkę ze swojego rejestru. 
Właściwy organ państwa członkowskiego 
przeznaczenia powinien mieć możliwość 
kontaktowania się z właściwym organem 
w państwie członkowskim wyjścia oraz 
kierowania do niego pytań dotyczących
dokładności informacji zawartych 
w zaświadczeniu potwierdzającym 
dopuszczalność przekształcenia, w 
szczególności w celu uniknięcia powstania 
sztucznej struktury. Właściwy organ 
państwa członkowskiego wyjścia udziela 
odpowiedzi na te pytania bez zbędnej 
zwłoki. W wyniku przekształcenia 
transgranicznego przekształcona spółka 
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powinna zachować swoją osobowość 
prawną, aktywa i pasywa oraz wszelkie 
prawa i obowiązki, w tym prawa 
i obowiązki wynikające z umów, działań 
lub zaniechań.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ocena wdrażania przepisów 
dotyczących połączeń transgranicznych 
w państwach członkowskich wykazała, że 
liczba połączeń transgranicznych w Unii 
znacznie wzrosła. Ocena ta ujawniła 
jednak również pewne niedociągnięcia, 
szczególnie w odniesieniu do ochrony 
wierzycieli i wspólników, jak również brak 
procedur uproszczonych, co utrudnia pełną 
skuteczność i wydajność przepisów 
dotyczących połączeń transgranicznych.

(26) Ocena wdrażania przepisów 
dotyczących połączeń transgranicznych 
w państwach członkowskich wykazała, że 
liczba połączeń transgranicznych w Unii 
znacznie wzrosła. Ocena ta ujawniła 
jednak również pewne niedociągnięcia, 
szczególnie w odniesieniu do ochrony 
wierzycieli, wspólników i pracowników, 
jak również brak procedur uproszczonych, 
co utrudnia pełną skuteczność i wydajność 
przepisów dotyczących połączeń 
transgranicznych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W celu dalszego usprawnienia 
obowiązującego postępowania 
dotyczącego połączeń transgranicznych 
konieczne jest uproszczenie tych 
przepisów w stosownych przypadkach, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniej ochrony zainteresowanych 
stron, a w szczególności pracowników. 
Należy zatem wprowadzić zmiany 
w obowiązujących przepisach dotyczących 
połączeń transgranicznych, aby 
zobowiązać organy zarządzające lub 
administracyjne łączących się spółek do 
sporządzania oddzielnych sprawozdań, 

(28) W celu dalszego usprawnienia 
obowiązującego postępowania 
dotyczącego połączeń transgranicznych 
konieczne jest uproszczenie tych 
przepisów w stosownych przypadkach, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniej ochrony zainteresowanych 
stron, a w szczególności pracowników. 
Należy zatem wprowadzić zmiany w
obowiązujących przepisach dotyczących 
połączeń transgranicznych, aby 
zobowiązać organy zarządzające lub 
administracyjne łączących się spółek do 
sporządzania oddzielnego sprawozdania, 



PE625.345v03-00 22/116 AD\1169158PL.docx

PL

w których szczegółowo opisuje się prawne 
i ekonomiczne aspekty połączenia 
transgranicznego zarówno dla wspólników, 
jak i pracowników. Można odstąpić od 
spoczywającego na organie zarządzającym 
lub administrującym spółki obowiązku 
sporządzania sprawozdania dla 
wspólników w tych przypadkach, kiedy 
wspólnicy mogą być już poinformowani 
o prawnych i ekonomicznych aspektach 
proponowanego połączenia. Od 
sporządzenia sprawozdania dla 
pracowników można odstąpić jednak 
jedynie w przypadku, gdy łączące się 
spółki i ich spółki zależne nie zatrudniają 
pracowników innych niż ci, którzy 
wchodzą w skład organu zarządzającego 
lub administrującego.

w którym szczegółowo opisuje się prawne 
i ekonomiczne aspekty połączenia 
transgranicznego, a także podaje jego 
uzasadnienie zarówno dla wspólników, 
jak i pracowników.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Ponadto w celu zwiększenia 
ochrony pracowników spółki lub spółek 
dokonujących połączenia pracownicy lub 
ich przedstawiciele mogą wyrażać swoje 
opinie na temat sprawozdania spółki, 
przedstawiając skutki, jakie ma dla nich 
połączenie transgraniczne. Przekazanie 
sprawozdania nie powinno naruszać 
obowiązujących procedur informacyjnych 
i konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektywy Rady 2001/23/WE48, 
dyrektywy 2002/14/WE lub dyrektywy 
2009/38/WE.

(29) Ponadto w celu zwiększenia 
ochrony pracowników spółki lub spółek 
dokonujących połączenia pracownicy lub 
ich przedstawiciele wyrażają swoje opinie 
na temat sprawozdania spółki, 
przedstawiając skutki, jakie ma dla nich 
połączenie transgraniczne. Przekazanie 
sprawozdania nie powinno naruszać 
obowiązujących procedur informacyjnych 
i konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektywy Rady 2001/23/WE48, 
dyrektywy 2002/14/WE lub dyrektywy 
2009/38/WE.

_________________ _________________

48 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 

48 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 
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przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16).

przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16).

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Spółki, które chcą w pełni 
wykorzystać korzyści płynące z rynku 
wewnętrznego za pośrednictwem połączeń 
transgranicznych, zapewniają w zamian 
odpowiedni poziom przejrzystości i 
dobrego ładu korporacyjnego. Obowiązek 
upublicznionej sprawozdawczości w 
podziale na kraje jest skutecznym i 
odpowiednim narzędziem zwiększania 
przejrzystości działań przedsiębiorstw 
wielonarodowych oraz umożliwiania 
ogółowi społeczeństwa dokonania oceny 
ich faktycznego wpływu na gospodarkę.
Zapewnia on również wspólnikom większą 
zdolność do dokonywania prawidłowej 
oceny ryzyka podejmowanego przez 
spółki, prowadzi do stosowania strategii 
inwestycyjnych opartych na rzetelnych 
informacjach oraz rozszerza możliwości 
decydentów w zakresie dokonywania 
oceny skuteczności i wpływu przepisów 
krajowych. Dlatego przed 
przeprowadzeniem operacji 
transgranicznej publikowany jest zestaw 
informacji finansowych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) Aby zapobiec konfliktom interesów 
między członkami organu zarządzającego 
a spółką, ci pierwsi nie powinni być 
uprawnieni do czerpania korzyści 
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finansowych z połączenia w postaci 
wynagrodzenia zmiennego, premii lub 
rosnących cen akcji.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Aby uniknąć nieproporcjonalnych 
kosztów i obciążeń dla mniejszych 
przedsiębiorstw dokonujących połączenia 
transgranicznego, mikroprzedsiębiorstwa i 
małe przedsiębiorstwa, o których mowa w 
zaleceniu Komisji 2003/361/WE, powinny 
zostać zwolnione z wymogu uzyskania 
oceny właściwego organu. Jednak 
przedsiębiorstwa te mogą wykorzystać 
taką ocenę, aby zapobiec kosztom 
ewentualnych sporów sądowych z 
wierzycielami.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Różne zainteresowane strony 
stwierdziły, że brak harmonizacji 
zabezpieczeń dla wspólników lub 
wierzycieli stanowi przeszkodę dla 
połączeń transgranicznych. Wspólnikom 
i wierzycielom należy zapewnić ten sam 
poziom ochrony bez względu na to, 
w którym państwie członkowskim znajdują 
się łączące się spółki. Nie narusza to 
przepisów państw członkowskich 
dotyczących ochrony wierzycieli lub 
wspólników, którzy nie są objęci zakresem 
zharmonizowanych środków, takich jak 
wymogi przejrzystości.

(31) Różne zainteresowane strony 
stwierdziły, że brak harmonizacji 
zabezpieczeń dla wspólników, 
pracowników lub wierzycieli stanowi 
przeszkodę dla połączeń transgranicznych. 
Wspólnikom, pracownikom
i wierzycielom należy zapewnić ten sam 
poziom ochrony bez względu na to, 
w którym państwie członkowskim znajdują 
się łączące się spółki. Nie narusza to 
przepisów państw członkowskich 
dotyczących ochrony wierzycieli, 
pracowników lub wspólników, którzy nie 
są objęci zakresem zharmonizowanych 
środków, takich jak wymogi przejrzystości.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W celu zagwarantowania 
odpowiedniej ochrony wierzycieli 
w przypadkach, gdy nie są oni 
usatysfakcjonowani ochroną udzieloną 
przez spółkę we wspólnym planie 
połączenia transgranicznego, wierzyciele, 
którzy są narażeni na pokrzywdzenie 
w związku z transgranicznym łączeniem 
się spółek, mogą zwrócić się do 
właściwego organu administracyjnego lub 
sądowego państwa członkowskiego 
z wnioskiem o udzielenie zabezpieczeń, 
jakie uznają za odpowiednie. Aby ułatwić 
ocenę ryzyka narażenia na pokrzywdzenie, 
należy dokonać pewnych założeń, zgodnie 
z którymi wierzyciele nie są narażeni na 
szkodę wskutek transgranicznego podziału 
w przypadku, gdy ryzyko straty 
wierzyciela jest niewielkie. Należy 
założyć, że przekształcenie transgraniczne 
nie przynosi szkody wierzycielom, jeżeli
niezależny biegły stwierdził, że nie ma 
uzasadnionego prawdopodobieństwa, że 
wierzyciele ponieśliby szkodę, lub jeżeli 
zapewniono im skorzystanie z prawa do 
zapłaty od spółki powstałej w wyniku 
połączenia lub gwarancję strony trzeciej 
o wartości równoważnej pierwotnemu 
roszczeniu wierzyciela, którego można 
dochodzić w ramach tej samej jurysdykcji 
co roszczenie pierwotne.

(35) W celu zagwarantowania 
odpowiedniej ochrony wierzycieli 
w przypadkach, gdy nie są oni 
usatysfakcjonowani ochroną udzieloną 
przez spółkę we wspólnym planie 
połączenia transgranicznego, wierzyciele, 
którzy są narażeni na pokrzywdzenie 
w związku z transgranicznym łączeniem 
się spółek, mogą zwrócić się do 
właściwego organu administracyjnego lub 
sądowego państwa członkowskiego 
z wnioskiem o udzielenie zabezpieczeń, 
jakie uznają za odpowiednie. Aby ułatwić 
ocenę ryzyka narażenia na pokrzywdzenie, 
należy dokonać pewnych założeń, zgodnie 
z którymi wierzyciele nie są narażeni na 
szkodę wskutek transgranicznego podziału 
w przypadku, gdy ryzyko straty 
wierzyciela jest niewielkie. Należy 
założyć, że zapewniono wierzycielom
skorzystanie z prawa do zapłaty od spółki 
powstałej w wyniku połączenia lub 
gwarancję strony trzeciej o wartości 
równoważnej pierwotnemu roszczeniu 
wierzyciela, którego można dochodzić w
ramach tej samej jurysdykcji co roszczenie 
pierwotne.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Prawo spółek do przeprowadzenia 
podziału transgranicznego może 

(40) Prawo spółek do przeprowadzenia 
podziału transgranicznego nie może w



PE625.345v03-00 26/116 AD\1169158PL.docx

PL

w pewnych okolicznościach zostać 
wykorzystane do celów nadużyć, takich jak 
obchodzenie standardów pracy, unikanie 
płacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne, zobowiązań podatkowych, 
niweczenie praw wierzycieli lub 
wspólników lub obchodzenie przepisów 
dotyczących partycypacji pracowników. 
W celu zwalczania tego typu nadużyć, 
zgodnie z zasadą ogólną UE, od państw 
członkowskich wymaga się zapewnienia, 
aby spółki nie wykorzystywały 
postępowania dotyczącego podziału 
transgranicznego w celu tworzenia 
sztucznych struktur z zamiarem uzyskania 
nienależnych korzyści podatkowych lub 
bezpodstawnego naruszania praw 
pracowników, wierzycieli lub wspólników, 
wynikających z przepisów prawa lub 
umów. W zakresie, w jakim stanowi ona 
odstępstwo od podstawowych wolności, 
walka z nadużyciami powinna być 
interpretowana ściśle i powinna opierać się 
na indywidualnej ocenie wszelkich 
istotnych okoliczności. Należy ustanowić 
ramy proceduralne i materialnoprawne
określające margines swobody oraz 
umożliwiające państwom członkowskim 
stosowanie różnorodnych podejść w tym 
zakresie, a jednocześnie ustanawiające
wymagania, których celem jest 
usprawnienie działań organów krajowych 
ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć 
zgodnie z prawem Unii.

żadnych okolicznościach zostać 
wykorzystane do celów nadużyć, takich jak 
obchodzenie standardów pracy, unikanie 
płacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne, zobowiązań podatkowych, 
niweczenie praw wierzycieli lub 
wspólników lub obchodzenie przepisów 
dotyczących partycypacji 
pracowników. W celu zwalczania tego 
typu nadużyć, zgodnie z zasadą ogólną UE, 
od państw członkowskich wymaga się 
zapewnienia, aby spółki nie 
wykorzystywały postępowania 
dotyczącego podziału transgranicznego 
w celu tworzenia sztucznych struktur.
Jakiekolwiek odstępstwo od 
podstawowych praw lub wolności, walka z
nadużyciami musi być interpretowana 
ściśle i opierać się na indywidualnej ocenie 
wszelkich istotnych okoliczności. Należy 
ustanowić wspólne ramy proceduralne i 
materialnoprawne, aby określić
wymagania, których celem jest 
usprawnienie działań organów krajowych 
ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć 
zgodnie z prawem Unii.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W celu poinformowania swoich 
pracowników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie wyjaśniające 
skutki podziału transgranicznego dla 
pracowników. W sprawozdaniu należy 
w szczególności wyjaśnić wpływ 

(44) W celu poinformowania swoich 
pracowników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie wyjaśniające 
skutki podziału transgranicznego dla 
pracowników. W sprawozdaniu należy 
w szczególności wyjaśnić wpływ 
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proponowanego podziału transgranicznego 
na ochronę miejsc pracy pracowników, 
poinformować o ewentualnych istotnych 
zmianach warunków zatrudnienia 
i lokalizacji prowadzenia działalności 
przez spółkę, a także wyjaśnić wpływ 
każdego z tych czynników na wszelkie 
spółki zależne tej spółki. Przekazanie 
sprawozdania powinno pozostawać bez 
uszczerbku dla obowiązujących procedur 
informacyjnych i konsultacyjnych 
zainicjowanych na poziomie krajowym 
w następstwie wdrożenia dyrektyw 
2001/23/WE, 2002/14/WE 
lub 2009/38/WE.

proponowanego podziału transgranicznego 
na ochronę miejsc pracy pracowników, 
poinformować o ewentualnych istotnych 
zmianach warunków zatrudnienia 
i lokalizacji prowadzenia działalności 
przez spółkę, a także wyjaśnić wpływ 
każdego z tych czynników na wszelkie 
spółki zależne tej spółki. Przekazanie 
sprawozdania powinno pozostawać bez 
uszczerbku dla obowiązujących procedur 
informacyjnych i konsultacyjnych 
zainicjowanych na poziomie krajowym 
w następstwie wdrożenia dyrektyw 
2001/23/WE, 2002/14/WE 
lub 2009/38/WE. Należy z odpowiednim 
wyprzedzeniem powiadomić pracowników 
spółki dokonującej podziału 
transgranicznego, tak aby mogli oni 
zgłosić uwagi na temat proponowanego 
podziału.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Aby ocenić prawidłowość 
informacji zawartych w planie 
przekształcenia oraz w sprawozdaniach 
adresowanych do wspólników 
i pracowników, a także dostarczyć faktów 
niezbędnych do oceny, czy planowane 
przekształcenie prowadzi do ustanowienia 
sztucznej struktury, niezbędne jest 
sporządzenie przez niezależnego biegłego 
sprawozdania z oceny przekształcenia
transgranicznego. W celu zapewnienia
niezależności biegłego, powinien on zostać 
powołany przez właściwy organ na 
wniosek spółki. W tym kontekście 
sprawozdanie biegłego powinno 
przedstawiać wszelkie istotne informacje 
pozwalające właściwemu organowi 
w kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej 
decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 

(45) Aby ocenić prawidłowość 
informacji zawartych w planie 
przekształcenia oraz w sprawozdaniach 
adresowanych do wspólników 
i pracowników, a także dostarczyć faktów 
niezbędnych do oceny, czy planowane 
przekształcenie prowadzi do ustanowienia 
sztucznej struktury, niezbędne jest 
przeprowadzenie przez właściwy organ 
oceny podziału transgranicznego. W tym 
kontekście sprawozdanie biegłego powinno 
przedstawiać wszelkie istotne informacje 
pozwalające właściwemu organowi w
kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej 
decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność podziału. W tym celu 
właściwy organ powinien mieć możliwość 
uzyskania wszelkich istotnych informacji
i dokumentów dotyczących spółki oraz 
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dopuszczalność podziału. W tym celu 
biegły powinien mieć możliwość uzyskania 
wszelkich istotnych informacje
i dokumentów dotyczące spółki oraz 
przeprowadzenia wszelkie niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszelkich 
wymaganych dowodów. Biegły powinien 
wykorzystać informacje, w szczególności 
o obrotach netto oraz zysku lub stracie, 
liczbie pracowników oraz strukturze 
bilansu sporządzonego przez spółkę na 
potrzeby sporządzenia sprawozdań 
finansowych zgodnie z prawem unijnym 
i prawem państw członkowskich. W celu 
ochrony poufnych informacji, w tym 
tajemnic handlowych przedsiębiorstwa,
informacje takie nie powinny jednak 
stanowić części ostatecznego 
sprawozdania biegłego, które byłoby 
publicznie dostępne.

przeprowadzenia wszelkich niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszelkich 
niezbędnych dowodów. Właściwy organ
powinien wykorzystać informacje, 
w szczególności o obrotach netto oraz 
zysku lub stracie, liczbie pracowników 
oraz strukturze bilansu sporządzonego 
przez spółkę na potrzeby sporządzenia 
sprawozdań finansowych zgodnie 
z prawem unijnym i prawem państw 
członkowskich. W celu ochrony poufnych 
informacji, w tym tajemnic handlowych 
spółki, takie informacje nie powinny 
jednak być podawane do wiadomości 
publicznej, powinny natomiast, zgodnie z 
wymogami poufności, być udostępniane 
właściwemu organowi i w stosownych 
przypadkach na mocy prawa krajowego –
przedstawicielom pracowników.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W celu zagwarantowania 
odpowiedniej ochrony wierzycieli 
w przypadkach, gdy nie są oni 
usatysfakcjonowani ochroną udzieloną 
przez spółkę w planie podziału 
transgranicznego, wierzyciele, którzy są 
narażeni na pokrzywdzenie w związku 
z transgranicznym podziałem spółek, mogą 
zwrócić się z wnioskiem do właściwego 
organu administracyjnego lub sądowego 
państwa członkowskiego o udzielenie 
zabezpieczeń, jakie uznają za odpowiednie. 
Aby ułatwić ocenę ryzyka narażenia na 
pokrzywdzenie, należy dokonać pewnych 
założeń, zgodnie z którymi wierzyciele nie 
są narażeni na szkodę wskutek 
transgranicznego podziału w przypadku, 
gdy ryzyko straty wierzyciela jest 
niewielkie. Należy założyć, że 
transgraniczny podział nie przynosi 

(50) W celu zagwarantowania 
odpowiedniej ochrony wierzycieli 
w przypadkach, gdy nie są oni 
usatysfakcjonowani ochroną udzieloną 
przez spółkę w planie podziału 
transgranicznego, wierzyciele, którzy są 
narażeni na pokrzywdzenie w związku 
z transgranicznym podziałem spółek, mogą 
zwrócić się z wnioskiem do właściwego 
organu administracyjnego lub sądowego 
państwa członkowskiego o udzielenie 
zabezpieczeń, jakie uznają za odpowiednie. 
Aby ułatwić ocenę ryzyka narażenia na 
pokrzywdzenie, należy dokonać pewnych 
założeń, zgodnie z którymi wierzyciele nie 
są narażeni na szkodę wskutek 
transgranicznego podziału w przypadku, 
gdy ryzyko straty wierzyciela jest 
niewielkie. Należy przyjąć to założenie, 
jeżeli zapewniono wierzycielom
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szkody wierzycielom, jeżeli 
w sprawozdaniu niezależnego biegłego 
stwierdzono, że nie ma uzasadnionego 
prawdopodobieństwa, że wierzyciele 
ponieśliby szkodę, lub jeżeli zapewniono 
im skorzystanie z prawa do zapłaty od 
spółki powstającej w wyniku podziału lub 
gwarancję strony trzeciej o wartości 
równoważnej pierwotnemu roszczeniu 
wierzyciela, którego można dochodzić 
w ramach tej samej jurysdykcji co 
roszczenie pierwotne. Ochrona wierzycieli 
przewidziana w niniejszej dyrektywie 
powinna pozostawać bez uszczerbku dla 
prawa krajowego państwa członkowskiego 
spółki dzielonej w zakresie świadczeń na 
rzecz instytucji publicznych, w tym 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne.

skorzystanie z prawa do zapłaty od spółki 
powstającej w wyniku podziału lub 
gwarancję strony trzeciej o wartości 
równoważnej pierwotnemu roszczeniu 
wierzyciela, którego można dochodzić w
ramach tej samej jurysdykcji co roszczenie 
pierwotne. Ochrona wierzycieli 
przewidziana w niniejszej dyrektywie 
powinna pozostawać bez uszczerbku dla 
prawa krajowego państwa członkowskiego 
spółki dzielonej w zakresie świadczeń na 
rzecz instytucji publicznych, w tym 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
przez państwo członkowskie spółki 
dzielonej powinno być poddane kontroli 
zgodności transgranicznego podziału 
z prawem. Właściwy organ powinien 
podjąć decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
w terminie jednego miesiąca od złożenia 
wniosku przez spółkę, chyba że ma
poważne obawy co do utworzenia 
sztucznej struktury mającej na celu 
uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszanie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników, które wynikają 
z przepisów prawa lub z umów. W takim 
przypadku właściwy organ powinien 
przeprowadzić pogłębioną ocenę. 
Szczegółowa ocena nie powinna być 
przeprowadzana systematycznie, lecz 

(52) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
przez państwo członkowskie spółki 
dzielonej powinno być poddane kontroli 
zgodności transgranicznego podziału 
z prawem. Właściwy organ powinien 
podjąć decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
w terminie dwóch miesięcy od złożenia 
wniosku przez spółkę, chyba że ma obawy 
co do utworzenia sztucznej struktury. 
W takim przypadku właściwy organ 
powinien przeprowadzić pogłębioną ocenę. 
Szczegółowa ocena nie powinna być 
przeprowadzana systematycznie, lecz 
powinna być oceną indywidualną dla 
każdego przypadku, w którym istnieją 
obawy co do utworzenia sztucznej 
struktury. Dla dokonania tej oceny 
właściwe organy powinny wziąć pod 
uwagę co najmniej szereg czynników 
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powinna być oceną indywidualną dla
każdego przypadku, w którym istnieją
poważne obawy co do utworzenia 
sztucznej struktury. Dla dokonania tej 
oceny właściwe organy powinny wziąć pod 
uwagę co najmniej szereg czynników 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
które należy traktować jako orientacyjne 
wskaźniki dla oceny całościowej, dlatego 
nie powinny być one rozpatrywane osobno. 
Aby nie obciążać przedsiębiorstw 
nadmiernie przedłużającym się 
postępowaniem, szczegółową ocenę należy 
w każdym razie zakończyć w terminie 
dwóch miesięcy od poinformowania 
spółki, że ocena taka będzie 
przeprowadzona.

ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
które należy traktować jako orientacyjne 
wskaźniki dla oceny całościowej, dlatego 
nie powinny być one rozpatrywane osobno. 
Aby nie obciążać przedsiębiorstw 
nadmiernie przedłużającym się 
postępowaniem, szczegółową ocenę należy 
w każdym razie zakończyć w terminie 
trzech miesięcy od poinformowania spółki, 
że ocena taka będzie przeprowadzona. 
Ostateczną ocenę przeprowadzoną przez 
państwa członkowskie wyjścia przekazuje 
się właściwym organom państwa 
członkowskiego przeznaczenia.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Postanowienia niniejszej 
dyrektywy pozostają bez wpływu na 
przepisy prawa lub przepisy 
administracyjne prawa krajowego 
dotyczące podatków w państwach 
członkowskich lub jednostkach ich 
podziału administracyjnego, włączając
egzekucję przepisów podatkowych 
w przypadku transgranicznych 
przekształceń, połączeń i podziałów.

(58) Przepisy niniejszej dyrektywy 
pozostają bez wpływu na przepisy prawa 
lub przepisy administracyjne prawa 
krajowego dotyczące podatków 
w państwach członkowskich lub 
jednostkach ich podziału 
administracyjnego, w tym na egzekucję 
przepisów podatkowych w przypadku 
transgranicznych przekształceń, połączeń 
i podziałów. Zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej państwa członkowskie 
wyjścia mają na przykład prawo do 
nakładania podatków na ukryte rezerwy 
spółek wychodzących, które nie podlegały 
jeszcze opodatkowaniu w państwie 
członkowskim wyjścia.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 63
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Komisja powinna dokonać 
ewaluacji niniejszej dyrektywy. Zgodnie 
z pkt 22 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii 
Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
z dnia 13 kwietnia 2016 r.52 ewaluacja 
powinna opierać się na pięciu kryteriach: 
skuteczności, efektywności, 
odpowiedniości, spójności i unijnej 
wartości dodanej i powinna służyć jako 
podstawa dla oceny skutków dalszych 
możliwych działań.

(63) Komisja powinna dokonać oceny
niniejszej dyrektywy. W ocenie tej należy 
zwrócić szczególną uwagę na wpływ 
niniejszej dyrektywy na wykrywanie 
transgranicznych przekształceń, połączeń 
lub podziałów skutkujących stworzeniem 
sztucznej struktury oraz zapobieganie 
takim przypadkom. Komisja powinna 
konsultować się z europejskimi 
partnerami społecznymi. Zgodnie z pkt 22 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską 
w sprawie lepszego stanowienia prawa 
z dnia 13 kwietnia 2016 r.52 ewaluacja 
powinna opierać się na pięciu kryteriach: 
skuteczności, efektywności, 
odpowiedniości, spójności i unijnej 
wartości dodanej i powinna służyć jako 
podstawa dla oceny skutków dalszych 
możliwych działań.

__________________ __________________

52 Dz.U. L 123, 12.5. 2016, s. 1. 52 Dz.U. L 123, 12.5. 2016, s. 1.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) w ROZDZIALE I dodaje się art. 1a 
w brzmieniu:

„Artykuł 1a 

Interes spółki

Organ zarządzający lub administrujący 
spółki jest odpowiedzialny za zarządzanie 
spółką w najlepszym interesie spółki i 
społeczeństwa, co oznacza, że uwzględnia 
potrzeby zainteresowanych stron, takich 
jak wspólnicy, pracownicy oraz potrzeby 
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środowiskowe w sposób wyważony w celu 
trwałego tworzenia wartości.”;

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

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 b – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „sztuczna struktura” oznacza 
strukturę służącą zasadniczemu celowi, 
jakim jest obchodzenie obowiązków 
przedsiębiorstw wynikających z 
ustawowych lub umownych praw 
pracowników, wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych, unikanie płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne lub 
przenoszenie zysków z myślą o 
ograniczeniu obowiązków w zakresie 
opodatkowania przedsiębiorstw, a 
jednocześnie nieprowadzącą istotnej lub 
rzeczywistej działalności gospodarczej w 
państwie członkowskim przeznaczenia.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) gdy wystąpi prawnie udowodnione 
naruszenie praw pracowniczych 
ustanowionych przez sąd lub właściwy 
organ;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wobec spółki toczy się 
zapobiegawcze postępowanie 
restrukturyzacyjne wszczęte ze względu na 
prawdopodobieństwo upadłości;

skreśla się

Uzasadnienie

Ogólne wyłączenie przekształcenia lub podziału spółek, wobec których toczy się postępowanie 
restrukturyzacyjne, jest zbyt daleko idące, ponieważ przekształcenie lub podział same w sobie 
mogą mieć na celu restrukturyzację / zapobieżenie niewypłacalności.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) spółkę skazano w ciągu ostatnich 
trzech lat za oszustwo względem systemu 
zabezpieczenia społecznego, oszustwo 
podatkowe, uchylanie się od 
opodatkowania, pranie pieniędzy lub 
jakiekolwiek inne przestępstwo finansowe;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) którykolwiek z dyrektorów spółki 
podlega postępowaniu dyscyplinarnemu 
związanemu z jego działalnością 
zawodową w spółce, w szczególności w z 
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powodu przestępstw podatkowych, lub 
podlega sankcjom karnym w tym zakresie 
bądź został zdyskwalifikowany jako 
dyrektor w jakimkolwiek państwie 
członkowskim, w którym spółka prowadzi 
działalność;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przedstawiciele pracowników 
spółki nie wyrazili zgody na 
przekształcenie na podstawie 
sprawozdania organu zarządzającego 
spółki zgodnie z art. 86f niniejszej 
dyrektywy;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Spółka, wobec której toczy się 
zapobiegawcze postępowanie 
restrukturyzacyjne wszczęte ze względu na 
prawdopodobieństwo upadłości, podlega 
kontroli właściwych organów państw 
członkowskich w celu ustalenia, czy jej 
przekształcenie może służyć 
restrukturyzacji i uniknięciu 
niewypłacalności. W następstwie kontroli 
właściwe organy państw członkowskich 
podejmują niezależną decyzję w sprawie 
uprawnienia danej spółki do dokonania 
przekształcenia transgranicznego.
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Uzasadnienie

Ogólne wyłączenie przekształcenia lub podziału spółek, wobec których toczy się postępowanie 
restrukturyzacyjne, jest zbyt daleko idące, ponieważ przekształcenie lub podział same w sobie 
mogą mieć na celu restrukturyzację / zapobieżenie niewypłacalności.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na 
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku 
i uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że stanowi ona sztuczną strukturę mającą 
na celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszenie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników mniejszościowych 
wynikających z przepisów prawa lub 
umów.

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na 
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku 
i uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że przekształcenie to stanowi sztuczną 
strukturę. Spółka dokonująca 
przekształcenia transgranicznego 
wykazuje na podstawie możliwych do 
potwierdzenia obiektywnych czynników, 
że została faktycznie utworzona i prowadzi 
konkretną i rzeczywistą działalność 
gospodarczą w państwie członkowskim 
przeznaczenia.

Zakłada się, że spółka dokonująca 
przekształcenia transgranicznego ma 
faktyczną siedzibę i prowadzi rzeczywistą 
działalność gospodarczą w państwie 
członkowskim przeznaczenia, do którego 
przenosi siedzibę zarządu lub główne 
miejsce prowadzenia działalności, a jej 
operacje w tym państwie generują wartość 
oraz posiada ona tam aktywa materialne 
w postaci personelu, sprzętu, mienia i 
pomieszczeń. 

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wyjścia
mogą opodatkować niezrealizowane zyski 
kapitałowe w momencie transgranicznego 
przekształcenia spółki. W takiej sytuacji 
spółka może dokonać wyboru między 
niezwłoczną zapłatą wartości podatku a 
odroczoną płatnością tej wartości wraz z 
odsetkami, zgodnie z obowiązującym 
prawem krajowym. Jeżeli spółka wybierze 
tę drugą opcję, państwo członkowskie 
wyjścia może zażądać przedstawienia 
gwarancji bankowej.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) całkowity obrót i całkowity obrót 
podlegający opodatkowaniu;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dane dotyczące przeniesienia 
siedziby zarządu lub głównego miejsca 
prowadzenia działalności;

Poprawka 50
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) nazwa jednostki najwyższego 
szczebla i, w stosownych przypadkach, 
wykaz wszystkich jednostek zależnych, 
krótki opis charakteru prowadzonej przez 
nie działalności oraz ich położenie 
geograficzne;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jb) liczba pracowników w przeliczeniu na 
ekwiwalenty pełnego czasu pracy;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jc) aktywa trwałe inne niż środki 
pieniężne lub ich ekwiwalenty;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera j d (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jd) kwota naliczonego podatku 
dochodowego (w bieżącym roku), która 
jest bieżącym obciążeniem podatkowym 
uwzględnionym w dochodach 
podlegających opodatkowaniu lub w 
stratach w danym roku obrotowym przez 
jednostki i oddziały mające siedzibę w 
danej jurysdykcji podatkowej do celów 
podatkowych;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera j e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

je) kwotę zapłaconego podatku 
dochodowego, która jest kwotą podatku 
dochodowego zapłaconego w danym roku 
obrotowym przez jednostki i oddziały 
mające siedzibę w danej jurysdykcji 
podatkowej do celów podatkowych;

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wspólnicy, pracownicy lub 
wierzyciele mają możliwość 
przedstawienia uwag do planu 
przekształcenia spółki. Uwagi ujmuje się 
w sprawozdaniu końcowym. 

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 e – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników

Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników i 
pracowników

Uzasadnienie

Z punktu widzenia efektywności większy sens miałoby ujęcie sprawozdań organu 
zarządzającego lub administrującego w jednym dokumencie, zwłaszcza że oba sprawozdania 
mają i tak być udostępniane zarówno wspólnikom, jak i pracownikom.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
sporządza sprawozdanie wyjaśniające 
i uzasadniające aspekty prawne 
i ekonomiczne przekształcenia 
transgranicznego.

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
sporządza sprawozdanie wyjaśniające 
i uzasadniające aspekty prawne 
i ekonomiczne przekształcenia 
transgranicznego, a także wyjaśniające 
jego konsekwencje dla pracowników.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wpływ przekształcenia 
transgranicznego na przyszłą działalność 
spółki oraz na plan strategiczny zarządu;

a) uzasadnienie operacji
przekształcenia transgranicznego i wpływu 
tego przekształcenia na przyszłą 
działalność spółki oraz na plan strategiczny 
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zarządu;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wpływ przekształcenia 
transgranicznego na ochronę stosunków 
pracy;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wszelkie istotne zmiany 
w warunkach zatrudnienia, w tym zmiany 
stosunku zatrudnienia i układów 
zbiorowych, oraz zmiany miejsca 
prowadzenia działalności przez spółkę;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) czy elementy wymienione w lit. a), 
ca) i cb) odnoszą się również do jednostek 
zależnych lub oddziałów spółki.

Poprawka 62
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do sprawozdania, o którym mowa 
w ust. 1, dołącza się oświadczenie organu 
zarządzającego lub administrującego 
spółki dotyczące miejsc prowadzenia 
działalności po przekształceniu 
transgranicznym, w tym informacje o 
częściowym lub całkowitym prowadzeniu 
działalności gospodarczej w państwie 
członkowskim wyjścia oraz, w 
odpowiednich okolicznościach, 
stwierdzenie faktu dalszego prowadzenia 
działalności wyłącznie w państwie 
członkowskim wyjścia.

Uzasadnienie

Dodatkowe oświadczenie pozwoli właściwym organom dokonać prawidłowej oceny, aby 
zapobiec tworzeniu sztucznych struktur mających na celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub naruszenie praw pracowników, wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych. Jest to zgodne z realizacją opodatkowania zysku kapitałowego w 
przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałej siedziby, jak określono w 
dyrektywie Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r., i wspiera takie działanie.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie, o którym mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, udostępnia 
się wspólnikom, co najmniej drogą 
elektroniczną, nie później niż na dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i. 
Sprawozdanie to jest udostępnia się 
również w podobny sposób 
przedstawicielom pracowników spółki 

3. Sprawozdanie, o którym mowa 
w ust. 1, udostępnia się, co najmniej drogą 
elektroniczną, wspólnikom, związkom 
zawodowym oraz przedstawicielom 
pracowników spółki lub, w przypadku 
braku takich przedstawicieli, samym 
pracownikom nie później niż na dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
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dokonującej przekształcenia 
transgranicznego lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, samym 
pracownikom.

wspólników, o którym mowa w art. 86i.

Uzasadnienie

Proponowany termin odbiega od odnośnych przepisów dotyczących połączeń 
transgranicznych. Należy ujednolicić terminy wszystkich działań restrukturyzacyjnych.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy organ 
zarządzający lub administrujący spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego otrzyma we właściwym 
czasie opinię od przedstawicieli 
pracowników lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, od samych 
pracowników zgodnie z prawem 
krajowym, informuje o tym wspólników, 
a opinię tę załącza do tego sprawozdania.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdanie to nie jest jednak 
wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego zgodzili się na 
zwolnienie z tego wymogu.

skreśla się
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy spółka 
dokonująca przekształcenia 
transgranicznego i jej spółki zależne, 
jeżeli takie istnieją, nie zatrudniają jednak 
innych pracowników niż ci, którzy 
wchodzą w skład organu zarządzającego 
lub administrującego, sprawozdanie może 
ograniczać się do elementów 
wymienionych w ust. 2 lit. a), b) i c).

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Niniejszy artykuł obowiązuje z 
zastrzeżeniem odnośnych praw do 
informacji i konsultacji oraz postępowań 
wszczętych na szczeblu krajowym po 
transpozycji dyrektyw 2002/14/WE 
lub 2009/38/WE.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86 f skreśla się

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki dokonującej 
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przekształcenia transgranicznego 
sporządza sprawozdanie wyjaśniające 
skutki przekształcenia transgranicznego 
dla pracowników. 

2. W sprawozdaniu, o którym mowa 
w ust. 1, wyjaśnia się w szczególności:

a) wpływ przekształcenia 
transgranicznego na przyszłą działalność 
spółki oraz na plan strategiczny zarządu;

b) wpływ przekształcenia 
transgranicznego na ochronę stosunków 
pracy;

c) wszelkie istotne zmiany 
w warunkach zatrudnienia oraz co do 
lokalizacji prowadzenia działalności przez 
spółkę;

d) czy elementy wymienione w lit. a), 
b) i c) odnoszą się również do jednostek 
zależnych spółki.

3. Sprawozdanie, o którym mowa 
w ust. 1, udostępnia się, co najmniej 
drogą elektroniczną, przedstawicielom 
pracowników spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego lub, 
w przypadku braku takich przedstawicieli, 
samym pracownikom nie później niż na 
dwa miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i. 
Sprawozdanie to udostępnia się również 
wspólnikom spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego.

4. W przypadku gdy organ 
zarządzający lub administrujący spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego otrzyma we właściwym 
czasie opinię od przedstawicieli swoich 
pracowników lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, od samych 
pracowników, zgodnie z prawem 
krajowym, wspólników informuję się 
o tym, a opinię tę załącza się do 
sprawozdania.

5. W przypadku gdy spółka 
dokonująca przekształcenia 
transgranicznego i jej spółki zależne, 
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jeżeli takie istnieją, nie zatrudniają jednak 
innych pracowników niż ci, którzy 
wchodzą w skład organu zarządzającego 
lub administrującego, sprawozdanie, 
o którym mowa w ust. 1, nie jest 
wymagane.

6. Ustępy 1–6 pozostają bez 
uszczerbku dla mających zastosowanie 
praw do informacji i konsultacji oraz 
postępowań wszczętych na szczeblu 
krajowym po transpozycji dyrektyw 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.

Uzasadnienie

Skreślenie z powodu włączenia art. 86f do art. 86e.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 g – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie przez niezależnego biegłego Badanie przez właściwy organ

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 g – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego składa, nie później niż na 
dwa miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i, do 
właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 86m ust. 1 wniosek o wyznaczenie 
biegłego, który zbada i oceni plan
przekształcenia transgranicznego oraz 

Państwa członkowskie zapewniają, że 
spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego składa, nie później niż na 
dwa miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i, do 
właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 86m ust. 1 wniosek o ocenę przez ten 
organ planu przekształcenia 
transgranicznego oraz sprawozdań, 
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sprawozdania, o których mowa w art. 86e
i 86f, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego 
artykułu.

o których mowa w art. 86e, 
z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego artykułu.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 g – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wniosku o wyznaczenie biegłego
dołącza się:

Do wniosku do właściwego organu
dołącza się:

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 g – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdania, o których mowa 
w art. 86e i 86f.

b) sprawozdanie, o którym mowa w
art. 86e.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 g – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ wyznacza 
niezależnego biegłego w terminie pięciu 
dni roboczych od daty wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, i od otrzymania planu 
przekształcenia i sprawozdań. Biegły jest 
niezależny od spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego i może 
być osobą fizyczną lub prawną, 
w zależności od prawa państwa 

2. Właściwy organ przystępuje do 
pracy nad wnioskiem, o którym mowa w
ust. 1, w terminie dziesięciu dni roboczych
od otrzymania planu przekształcenia i
sprawozdania.
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członkowskiego wyjścia. Oceniając 
niezależność biegłego, państwa 
członkowskie uwzględniają ramy 
ustanowione w art. 22 i 22b dyrektywy 
2006/43/WE.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 g – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Biegły sporządza pisemne 
sprawozdanie zawierające co najmniej:

3. Po skonsultowaniu się ze osobami 
trzecimi wykazującymi uzasadnione 
zainteresowanie przekształceniem spółki 
właściwy organ sporządza pisemne 
sprawozdanie zawierające co najmniej:

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 g – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szczegółową ocenę dokładności
sprawozdań i informacji przedstawionych 
przez spółkę dokonującą transgranicznego 
przekształcenia;

a) szczegółową ocenę formalnej i 
materialnej poprawności sprawozdań 
i informacji przedstawionych przez spółkę 
dokonującą transgranicznego 
przekształcenia;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 g – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis wszelkich faktów niezbędnych b) opis wszelkich faktów zgodnie 
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dla właściwego organu wyznaczonego 
zgodnie z art. 86m ust. 1 w celu 
przeprowadzenia pogłębionej oceny, aby 
określić czy zamierzony transgraniczny 
podział stanowi sztuczną strukturę, zgodnie 
z art. 86n, w tym zawierający co najmniej: 
cechy przedsiębiorstwa w państwie 
członkowskim przeznaczenia, w tym cel, 
sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk 
lub stratę, liczbę pracowników, strukturę 
bilansu, rezydencję podatkową, aktywa 
i ich lokalizację, miejsce wykonywania 
pracy przez pracowników i określonych 
grup pracowników, miejsce opłacania 
składek na ubezpieczenie społeczne, 
a także ryzyko handlowe przejęte przez 
przekształconą spółkę w państwie 
członkowskim przeznaczenia oraz 
w państwie członkowskim wyjścia.

z art. 86m ust. 1 w celu przeprowadzenia 
pogłębionej oceny, aby określić czy 
zamierzony transgraniczny podział stanowi 
sztuczną strukturę, zgodnie z art. 86n, 
w tym zawierający co najmniej: cechy 
przedsiębiorstwa w państwie 
członkowskim przeznaczenia, w tym cel, 
sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk 
lub stratę, liczbę pracowników, strukturę 
bilansu, rezydencję podatkową, aktywa
i ich lokalizację, miejsce wykonywania 
pracy przez pracowników i określone 
grupy pracowników, miejsce opłacania 
składek na ubezpieczenie społeczne, wpływ 
na zakładowe emerytury pracowników, 
a także ryzyko handlowe podjęte przez 
przekształconą spółkę w państwie 
członkowskim przeznaczenia oraz 
w państwie członkowskim wyjścia.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 g – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby niezależny biegły był uprawniony do 
uzyskiwania od spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego wszelkich 
istotnych informacji i dokumentów oraz 
do przeprowadzania wszelkich 
niezbędnych czynności w celu 
zweryfikowania wszystkich elementów 
planu przekształcenia lub sprawozdań
z działalności. Biegły ma również prawo 
do otrzymywania uwag i opinii od 
przedstawicieli pracowników spółki lub, 
w przypadku braku takich przedstawicieli, 
od samych pracowników, a także od 
wierzycieli i wspólników spółki.

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
że właściwy organ uzyska od spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego wszelkie istotne 
informacje i dokumenty oraz 
przeprowadzi wszelkie niezbędne
czynności w celu zweryfikowania 
wszystkich elementów planu 
przekształcenia lub sprawozdania
z działalności. Właściwy organ ma 
ponadto w stosownych przypadkach 
możliwość kierowania pytań do 
właściwego organu państwa 
członkowskiego przeznaczenia, a także
prawo do otrzymywania uwag i opinii od 
związków zawodowych, przedstawicieli 
pracowników spółki lub, w przypadku 
braku takich przedstawicieli, od samych 
pracowników, a także od wierzycieli 



AD\1169158PL.docx 49/116 PE625.345v03-00

PL

i wspólników spółki. Dołącza się je do 
sprawozdania w formie załączników.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 g – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby informacje przekazywane 
niezależnemu biegłemu mogły być 
wykorzystywane wyłącznie do celów 
sporządzenia sprawozdania, a poufne 
informacje, w tym tajemnice handlowe, nie 
były ujawniane. W stosownych 
przypadkach biegły może przedłożyć 
właściwemu organowi wyznaczonemu 
zgodnie z art. 86m ust. 1 oddzielny 
dokument zawierający te poufne 
informacje, a dokument taki zostanie 
udostępniony jedynie spółce dokonującej 
przekształcenia transgranicznego, bez 
ujawniania go jakiejkolwiek innej stronie.

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
że informacje i opinie przedstawiane 
właściwemu organowi będą mogły być 
wykorzystywane wyłącznie do celów 
sporządzenia sprawozdania, a poufne 
informacje, w tym tajemnice handlowe, nie 
będą ujawniane.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 h – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosownych przypadkach 
sprawozdanie niezależnego biegłego, 
o którym mowa w art. 86g;

b) sprawozdanie właściwego organu 
państwa członkowskiego wyjścia, o którym 
mowa w art. 86g;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
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Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 h – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zawiadomienie informujące 
wspólników, wierzycieli i pracowników 
spółki dokonującej przekształcenia 
transgranicznego, o możliwości 
przedłożenia spółce i właściwemu 
organowi powołanemu zgodnie z art. 86m 
ust. 1, przed datą zgromadzenia 
wspólników, uwag dotyczących 
dokumentów, o których mowa w lit. a) i b) 
akapitu pierwszego.

c) zawiadomienie wspólników, 
wierzycieli, związków zawodowych
i pracowników spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
o możliwości przedłożenia spółce 
i właściwemu organowi powołanemu 
zgodnie z art. 86m ust. 1, przed datą 
zgromadzenia wspólników, uwag 
dotyczących dokumentów, o których mowa 
w lit. a) i b) akapitu pierwszego.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 h – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dane dotyczące jej rzeczywistych 
właścicieli przed przekształceniem 
transgranicznym i po nim.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 h – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość spełnienia wymogów, o których 
mowa w ust. 1 i 3, w całości w trybie 
online bez konieczności osobistego 
stawiennictwa przed właściwym organem 
w państwie członkowskim wyjścia.

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość spełnienia wymogów, o których 
mowa w ust. 1 i 3, w całości w trybie 
online bez konieczności osobistego 
stawiennictwa przed właściwym organem 
lub przed jakąkolwiek inną osobą lub 
jakimkolwiek innym organem, którym 
powierzono rozpatrzenie wniosku w
państwie członkowskim wyjścia.
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie spójności z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w 
odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (COM(2018)0239 
final).

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 h – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach uzasadnionego 
podejrzenia nadużycia finansowego 
opartego na solidnych podstawach
państwa członkowskie mogą jednak 
wymagać osobistego stawiennictwa przed 
właściwym organem.

W uzasadnionych wyjątkowych 
przypadkach nadrzędnego interesu 
publicznego państwa członkowskie mogą 
jednak wymagać osobistego stawiennictwa 
przed jakimkolwiek właściwym organem
lub przed jakąkolwiek inną osobą lub 
organem zajmującymi się ujawnianiem w 
internecie, dokonującymi ujawniania w 
internecie lub pomagającymi w takim 
ujawnianiu. 

Uzasadnienie

Pojęcie „podejrzenie nadużycia finansowego” ma różne znaczenie w poszczególnych 
państwach członkowskich. Ponadto wątpliwe jest, czy proponowane sformułowanie obejmuje 
wszystkie przewidziane sytuacje.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 h – akapit 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają 
szczegółowe zasady ujawniania w 
internecie dokumentów i informacji, o 
których mowa w ust. 1 i 3. Odpowiednio 
stosuje się przepisy art. 13f ust. 3 i 4.
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Uzasadnienie

Pojęcie „podejrzenie nadużycia finansowego” ma różne znaczenie w poszczególnych 
państwach członkowskich. Ponadto wątpliwe jest, czy proponowane sformułowanie obejmuje 
wszystkie przewidziane sytuacje.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 h – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie zapewniają, 
że informacje poufne, w tym tajemnice 
handlowe, nie będą ujawniane nikomu 
innemu niż przedstawicielom 
pracowników, gdy ma to zastosowanie na 
mocy przepisów prawa krajowego.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 i – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zatwierdzenie przez zgromadzenie 
wspólników

Zatwierdzenie przez zgromadzenie 
wspólników i ogólne zebranie 
pracowników

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 i – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniami, o których mowa 

1. Po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniami, o których mowa 
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w art. 86e, 86f i 86g, w stosownych 
przypadkach, zgromadzenie wspólników 
spółki dokonującej przekształcenia 
podejmuje w formie uchwały decyzję 
w przedmiocie zatwierdzenia planu 
przekształcenia transgranicznego. Spółka 
informuje właściwy organ powołany 
zgodnie z art. 86m ust. 1 o uchwale 
zgromadzenia wspólników .

w art. 86e, 86f i 86g, w stosownych 
przypadkach, zgromadzenie wspólników i 
ogólne zebranie pracowników spółki 
dokonującej przekształcenia podejmuje 
w formie uchwały decyzję w przedmiocie 
zatwierdzenia planu przekształcenia 
transgranicznego. Spółka informuje 
właściwy organ powołany zgodnie 
z art. 86m ust. 1 o uchwale zgromadzenia 
wspólników i ogólnego zebrania 
pracowników.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 i – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgromadzenie wspólników spółki 
dokonującej przekształcenia może zastrzec 
prawo do uzależnienia transgranicznego 
przekształcenia od wyraźnego 
zatwierdzenia przez nie zasad, o których 
mowa w art. 86l.

2. Zgromadzenie wspólników spółki 
dokonującej przekształcenia oraz ogólne 
zebranie pracowników mogą zastrzec 
prawo do uzależnienia transgranicznego 
przekształcenia od wyraźnego 
zatwierdzenia przez nie zasad, o których 
mowa w art. 86l.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 j – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby następujący wspólnicy spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego mieli prawo do 
zbywania swoich udziałów lub akcji 
zgodnie z warunkami ustanowionymi 
w ust. 2–6:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
wspólnikom, którzy sprzeciwiają się 
przekształceniu transgranicznemu, prawo 
do zbywania swoich udziałów lub akcji 
zgodnie z warunkami ustanowionymi w
ust. 2–6:
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Uzasadnienie

Bardziej stosowne jest, by uprawnienia do roszczenia ograniczyć do wspólników, którzy 
wyraźnie sprzeciwili się uchwale w sprawie przekształcenia, co przewidziano już również w 
art. 86e ust. 2 lit. c).

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 i – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby każdy wspólnik, który przyjął ofertę
wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, 
ale który uważa, że wynagrodzenie to nie 
zostało właściwie określone, był
w terminie jednego miesiąca od przyjęcia 
oferty uprawniony do złożenia do sądu 
krajowego wniosku o ponowne 
przeliczenie zaoferowanego 
wynagrodzenia.

5. Państwa członkowskie zapewniają
każdemu wspólnikowi, który nie przyjął 
oferty wynagrodzenia, o której mowa w
ust. 3, i który uważa, że wynagrodzenie to 
nie zostało właściwie określone, możliwość 
złożenia do sądu krajowego w terminie 
jednego miesiąca od terminu 
wyznaczonego na przyjęcie oferty wniosku 
o ponowne przeliczenie zaoferowanego 
wynagrodzenia.

Uzasadnienie

Większy sens miałoby ustalenie jednakowego terminu dla wszystkich wspólników. Poza tym 
nie jest jasne, dlaczego wspólnik, który przyjął ofertę wynagrodzenia, powinien móc 
wnioskować o przeprowadzenie kontroli sądowej, mimo że po przyjęciu odszedłby ze spółki.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 k – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wymagać od organów zarządzających lub 
administrujących spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
dostarczenia oświadczenia 

1. Organy zarządzające lub 
administrujące spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
dostarczają oświadczenie 
odzwierciedlające rzeczywisty status 
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odzwierciedlającego rzeczywisty status 
finansowy spółki, jako części planu 
przekształcenia transgranicznego, o którym 
mowa w art. 86d. Oświadczenie to zawiera 
deklarację, że na podstawie informacji 
dostępnych organom zarządzającym lub 
administrującym spółki w dniu złożenia 
oświadczenia, po dokonaniu wszelkich 
niezbędnych ustaleń, nie są im znane 
jakiekolwiek przyczyny, dla których 
spółka, po dniu, w którym przekształcenie 
stanie się skuteczne, byłaby niezdolna do 
spełniania zobowiązań, gdy staną się one 
wymagalne. Oświadczenie powinno być 
złożone nie wcześniej niż jeden miesiąc 
przed ujawnieniem planu przekształcenia 
transgranicznego zgodnie z art. 86h.

finansowy spółki, jako części planu 
przekształcenia transgranicznego, o którym 
mowa w art. 86d. Oświadczenie to zawiera 
deklarację, że na podstawie informacji 
dostępnych organom zarządzającym lub 
administrującym spółki w dniu złożenia 
oświadczenia, po dokonaniu wszelkich 
niezbędnych ustaleń, nie są im znane 
jakiekolwiek przyczyny, dla których 
spółka, po dniu, w którym przekształcenie 
stanie się skuteczne, byłaby niezdolna do 
spełniania zobowiązań, gdy staną się one 
wymagalne. Oświadczenie powinno być 
złożone nie wcześniej niż jeden miesiąc 
przed ujawnieniem planu przekształcenia 
transgranicznego zgodnie z art. 86h.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 k – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wierzyciele, którzy są niezadowoleni 
z ochrony ich interesów przewidzianej
w planie przekształcenia 
transgranicznego, jak stanowi art. 86d 
lit. f), w ciągu jednego miesiąca od dnia 
ujawnienia, o którym mowa w art. 86h, 
mogli złożyć wniosek do właściwego 
organu administracyjnego lub sądowego 
o udzielenie odpowiednich gwarancji.

2. Państwa członkowskie zapewniają
wierzycielom, że w terminie jednego 
miesiąca od dnia ujawnienia, o którym 
mowa w art. 86h, będą mogli złożyć 
wniosek do właściwego organu 
administracyjnego lub sądowego o
udzielenie odpowiednich gwarancji, jeżeli 
mimo ochrony ich interesów zgodnie z art. 
86d będą zdania, że ponieśli szkodę.

Uzasadnienie

Sformułowanie „są niezadowoleni” pozostawia pole do formułowania subiektywnych ocen 
przez oceny wierzycieli. Większy sens miałoby tutaj pojęcie „szkoda”.
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Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 k – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli spółka ujawni wraz z planem 
podziału sprawozdanie niezależnego 
biegłego, który stwierdza, że brak 
uzasadnionego prawdopodobieństwa 
bezpodstawnego naruszenia praw 
wierzycieli. Niezależny biegły powinien 
zostać powołany lub zatwierdzony przez 
właściwy organ i powinien spełniać 
wymagania określone w art. 86g ust. 2;

a) jeżeli spółka ujawni wraz z planem 
podziału sprawozdanie niezależnego 
biegłego, który stwierdza, że brak 
uzasadnionego prawdopodobieństwa 
bezpodstawnego naruszenia praw 
wierzycieli. Niezależny biegły powinien 
zostać powołany lub zatwierdzony przez 
właściwy organ i jest on niezależny od 
spółki dokonującej przekształcenia 
transgranicznego, nie pozostaje w 
konflikcie interesów i może być osobą 
fizyczną lub prawną, w zależności od 
prawa państwa członkowskiego wyjścia.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 l – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyznają specjalnemu zespołowi 
negocjacyjnemu prawo podejmowania, 
większością dwóch trzecich głosów jego 
członków reprezentujących przynajmniej 
dwie trzecie pracowników, decyzji 
o nierozpoczynaniu negocjacji lub 
zakończeniu negocjacji już rozpoczętych 
oraz o stosowaniu zasad partycypacji 
obowiązujących w państwie członkowskim 
przeznaczenia;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 m – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wskażą 
organ właściwy dla przeprowadzania 
kontroli zgodności z prawem 
przekształcenia transgranicznego 
w odniesieniu do tej części postępowania, 
którą reguluje prawo państwa 
członkowskiego wyjścia oraz do wydania 
zaświadczenia o dopuszczalności 
przekształcenia, potwierdzającego 
spełnienie odpowiednich warunków 
i należyte dopełnienie wszelkich procedur 
i formalności w państwie członkowskim 
wyjścia.

1. Państwa członkowskie wskażą 
organ sądowy, notarialny lub inny organ 
właściwy dla przeprowadzania kontroli 
zgodności z prawem przekształcenia 
transgranicznego w odniesieniu do tej 
części postępowania, którą reguluje prawo 
państwa członkowskiego wyjścia oraz do 
wydania zaświadczenia o dopuszczalności 
przekształcenia, potwierdzającego 
spełnienie odpowiednich warunków 
i należyte dopełnienie wszelkich procedur 
i formalności w państwie członkowskim 
wyjścia.

Uzasadnienie

Dla spójności z dyrektywą (UE) 2017/1132 dotyczącą połączeń transgranicznych, zwłaszcza 
jej art. 127 ust. 1.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 m – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdania, o których mowa 
odpowiednio w art. 86e i 86f i 86g;

b) sprawozdania, o których mowa 
w art. 86e i 86g;

Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 m – ustęp 2 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan przekształcenia i sprawozdania 
złożone zgodnie z art. 86g nie wymagają 
ponownego przedłożenia właściwemu 
organowi.

Plan przekształcenia i sprawozdania 
złożone zgodnie z art. 86h nie wymagają 
ponownego przedłożenia właściwemu 
organowi.

Uzasadnienie

Większy sens ma odniesienie do art. 86h.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 m – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
wniosek, o którym mowa w ust. 2, w tym 
przedkładanie wszelkich informacji 
i dokumentów, może być w całości 
zrealizowany w trybie online, bez 
konieczności osobistego stawiennictwa 
przed właściwym organem, o którym 
mowa w ust. 1.

Państwa członkowskie zapewniają, że 
wniosek, o którym mowa w ust. 2, w tym 
przedkładanie wszelkich informacji 
i dokumentów, może być w całości 
zrealizowany w trybie online, bez 
konieczności osobistego stawiennictwa 
przed właściwym organem lub przed 
jakąkolwiek inną osobą lub jakimkolwiek 
innym organem, któremu powierzono 
rozpatrzenie wniosku o rejestrację.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie spójności z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w 
odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (COM(2018)0239 
final).

Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 m – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AD\1169158PL.docx 59/116 PE625.345v03-00

PL

W przypadkach uzasadnionego 
podejrzenia nadużycia finansowego 
opartego na solidnych podstawach,
państwa członkowskie mogą jednak 
wymagać osobistego stawiennictwa przed 
właściwym organem, tam gdzie wymaga
się przedłożenia odpowiednich informacji 
i dokumentów.

W uzasadnionych wyjątkowych 
przypadkach nadrzędnego interesu 
publicznego państwa członkowskie mogą 
jednak wymagać osobistego stawiennictwa 
przed jakimkolwiek właściwym organem
lub przed jakąkolwiek inną osobą lub 
organem zajmującymi się ujawnianiem w 
internecie albo dokonującymi ujawniania 
w internecie lub pomagającymi w takim
ujawnianiu, jeżeli wymagane jest 
przedłożenie odpowiednich informacji i
dokumentów. Państwa członkowskie 
określają szczegółowe zasady ujawniania 
w internecie dokumentów i informacji, o 
których mowa w ust. 1 i 3. Odpowiednio 
stosuje się przepisy art. 13f ust. 3 i 4.

Uzasadnienie

Pojęcie „podejrzenie nadużycia finansowego” ma różne znaczenie w poszczególnych 
państwach członkowskich. Wątpliwe jest, czy proponowany artykuł obejmuje wszystkie 
przewidziane sytuacje.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 m – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do zgodności 
z przepisami dotyczącymi partycypacji 
pracowników, określonymi w art. 86l 
państwo członkowskie wyjścia sprawdza, 
czy plan przekształcenia transgranicznego, 
o którym mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu, zawiera informacje 
o procedurach, na podstawie których 
dokonuje się odpowiednich uzgodnień, 
oraz o możliwych wariantach takich 
uzgodnień.

4. W odniesieniu do zgodności z
przepisami dotyczącymi partycypacji 
pracowników, określonymi w art. 86l 
państwo członkowskie wyjścia sprawdza, 
czy plan przekształcenia transgranicznego i 
sprawozdania, o których mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu, zawiera informacje o
procedurach, na podstawie których 
dokonuje się odpowiednich uzgodnień, 
oraz o możliwych wariantach takich 
uzgodnień.
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Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 m – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
że właściwe organy wyznaczone zgodnie 
z ust. 1 mogą konsultować się z innymi 
odpowiednimi organami kompetentnymi 
w różnych obszarach objętych 
transgranicznym przekształceniem.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy wyznaczone zgodnie 
z ust. 1 mogły konsultować się z innymi 
odpowiednimi organami – zarówno w 
państwie członkowskim wyjścia, jak i w 
państwie członkowskim przeznaczenia –
kompetentnymi w różnych obszarach 
objętych transgranicznym 
przekształceniem.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 m – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ dokonał oceny 
transgranicznego przekształcenia 
w terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania informacji dotyczącej 
zatwierdzenia przekształcenia przez 
zgromadzenie wspólników spółki. Ocena ta 
wywołuje jeden z następujących skutków:

7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ dokonał oceny 
transgranicznego przekształcenia 
w terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania informacji dotyczącej 
zatwierdzenia przekształcenia przez 
zgromadzenie wspólników spółki. Ocena ta 
wywołuje jeden z następujących skutków:

Poprawka 103

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 m – ustęp 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli właściwy organ ma poważne c) jeżeli właściwy organ ma poważne 
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obawy, że przekształcenie transgraniczne 
stanowi sztuczną strukturę, o której mowa 
w art. 86c ust. 3, może podjąć decyzję 
o przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
zgodnie z art. 86n i informuje spółkę 
o swoim rozstrzygnięciu w tym zakresie 
oraz o wynikach tej oceny.

obawy, że przekształcenie transgraniczne 
stanowi sztuczną strukturę, podejmuje
decyzję o przeprowadzeniu szczegółowej 
oceny zgodnie z art. 86n i informuje spółkę 
o swoim rozstrzygnięciu w tym zakresie 
oraz o wynikach tej oceny.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 n – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby dokonać oceny, czy transgraniczne 
przekształcenie spółki stanowi sztuczną 
strukturę w rozumieniu art. 86c ust. 3 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie zapewniają, że właściwy 
organ państwa członkowskiego wyjścia 
przeprowadzi szczegółową ocenę 
wszystkich istotnych faktów i okoliczności 
i uwzględni co najmniej: cechy 
przedsiębiorstwa w państwie 
członkowskim przeznaczenia, w tym cel,
sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk 
lub stratę, liczbę pracowników, strukturę 
bilansu, rezydencję podatkową, aktywa 
i ich lokalizację, miejsce wykonywania 
pracy przez pracowników i określonych 
grup pracowników, miejsce opłacania 
składek na ubezpieczenie społeczne, 
a także ryzyko handlowe przejęte przez 
przekształconą spółkę w państwie 
członkowskim przeznaczenia oraz 
w państwie członkowskim wyjścia.

Aby dokonać oceny, czy transgraniczne 
przekształcenie spółki stanowi sztuczną 
strukturę, państwa członkowskie 
zapewniają, aby właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia przeprowadził
szczegółową ocenę wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności i uwzględnił co 
najmniej: cechy przedsiębiorstwa 
w państwie członkowskim przeznaczenia, 
w tym sektor, inwestycje, obrót netto oraz 
zysk lub stratę, liczbę pracowników, 
strukturę bilansu, rezydencję podatkową, 
aktywa i ich lokalizację, miejsce 
wykonywania pracy przez pracowników 
i określonych grup pracowników, miejsce 
opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne, a także ryzyko handlowe 
przejęte przez przekształconą spółkę 
w państwie członkowskim przeznaczenia 
oraz w państwie członkowskim wyjścia.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 n – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ, o którym mowa 
w ust. 1, podejmując decyzję 
o przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
zgodnie z prawem krajowym, uwzględnił 
wszelkie przedłożone przez spółkę 
i wszystkie strony uwagi zgodnie z art. 86h 
ust. 1 lit. c). Właściwe organy, o których 
mowa w ust. 1, mogą również wysłuchać 
innych zainteresowanych stron trzecich 
zgodnie z prawem krajowym. Właściwy 
organ podejmuje decyzję ostateczną 
w sprawie wydania zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie dwóch miesięcy 
od rozpoczęcia szczegółowej oceny.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ, o którym mowa 
w ust. 1, podejmując decyzję 
o przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
zgodnie z prawem krajowym, uwzględnił 
wszelkie przedłożone przez spółkę 
i wszystkie strony uwagi zgodnie z art. 86h 
ust. 1 lit. c). Właściwe organy, o których 
mowa w ust. 1, mogą również wysłuchać 
innych zainteresowanych stron trzecich 
zgodnie z prawem krajowym. Właściwy 
organ podejmuje decyzję ostateczną 
w sprawie wydania zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie trzech miesięcy 
od rozpoczęcia szczegółowej oceny.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 o – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby decyzja właściwego organu państwa 
członkowskiego wyjścia niebędącego 
organem sądowym o wydaniu lub 
odmowie wydania zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia podlegała kontroli sądowej 
zgodnie z prawem krajowym. Ponadto 
państwa członkowskie zapewniają, że 
zaświadczenie potwierdzające 
dopuszczalność przekształcenia nie 
wywołuje jakichkolwiek skutków 
prawnych przed upływem wskazanego 
okresu, aby umożliwić zainteresowanym 
stronom wniesienie sprawy przed właściwy 
sąd i uzyskanie, w stosownych 
przypadkach, środków tymczasowych.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby decyzja właściwego organu o wydaniu 
lub odmowie wydania zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia podlegała kontroli sądowej 
zgodnie z prawem krajowym. Ponadto 
państwa członkowskie zapewniają, że 
zaświadczenie potwierdzające 
dopuszczalność przekształcenia nie 
wywołuje jakichkolwiek skutków 
prawnych przed upływem wskazanego 
okresu, aby umożliwić zainteresowanym 
stronom wniesienie sprawy przed właściwy 
sąd i uzyskanie, w stosownych 
przypadkach, środków tymczasowych.
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Uzasadnienie

Wątpliwe jest, dlaczego możliwość kontroli sądowej nie miałaby istnieć również w 
przypadkach, w których zaświadczenie potwierdzające dopuszczalność przekształcenia jest 
wydawane przez sąd.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 o – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby decyzja o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia była przesłana organom, 
o których mowa w art. 86m ust. 1 oraz aby 
decyzje o wydaniu lub odmowie wydania 
zaświadczenia poprzedzającego 
przekształcenie były dostępne za 
pośrednictwem systemu integracji 
rejestrów ustanowionego zgodnie z art. 22.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby decyzja o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia była przesłana organom, o
których mowa w art. 86p ust. 1, i 
wszystkim zainteresowanym stronom, 
które na podstawie art. 86h ust. 1 lit. c) 
przedłożyły uwagi zgodnie z prawem 
krajowym, oraz aby decyzje o wydaniu lub 
odmowie wydania zaświadczenia 
poprzedzającego przekształcenie były 
dostępne za pośrednictwem systemu 
integracji rejestrów ustanowionego zgodnie 
z art. 22. 

Poprawka 108

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 p – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wskażą organ 
właściwy dla przeprowadzania kontroli 
zgodności z prawem transgranicznego 
przekształcenia w odniesieniu do tej części 
postępowania, którą reguluje prawo 
państwa członkowskiego przeznaczenia 
oraz do zatwierdzenia przekształcenia, 
jeżeli spełnia ono wszystkie odpowiednie 

Państwa członkowskie wskażą organ 
sądowy, notarialny lub inny organ 
właściwy dla przeprowadzania kontroli 
zgodności z prawem transgranicznego 
przekształcenia w odniesieniu do tej części 
postępowania, którą reguluje prawo 
państwa członkowskiego przeznaczenia,
oraz do zatwierdzenia przekształcenia, 
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warunki oraz jeżeli wszelkie procedury 
i formalności w państwie członkowskim 
przeznaczenia zostały należycie 
dopełnione.

jeżeli spełnia ono wszystkie odpowiednie 
warunki oraz jeżeli wszelkie procedury i
formalności w państwie członkowskim 
przeznaczenia zostały należycie 
dopełnione.

Uzasadnienie

Dla spójności z dyrektywą (UE) 2017/1132 dotyczącą połączeń transgranicznych, zwłaszcza 
art. 127 ust. 1.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 p – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wniosek, o którym mowa w ust. 1, 
pochodzący od spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego, 
uwzględniający przedłożenie wszelkich 
informacji i dokumentów, mógł być 
w całości wypełniony w trybie online, bez 
konieczności osobistego stawiennictwa 
przed właściwym organem, o którym 
mowa w ust. 1.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wniosek, o którym mowa w ust. 1, 
pochodzący od spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego, 
uwzględniający przedłożenie wszelkich 
informacji i dokumentów, mógł być w
całości wypełniony w trybie online, bez 
konieczności osobistego stawiennictwa 
przed właściwym organem lub przed 
jakąkolwiek inną osobą lub jakimkolwiek 
innym organem zajmującym się 
rozpatrywaniem wniosku o rejestrację.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie spójności z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w 
odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (COM(2018)0239 
final).

Poprawka 110

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 p – ustęp 3 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach uzasadnionego 
podejrzenia nadużycia finansowego 
opartego na solidnych podstawach,
państwa członkowskie mogą jednak 
wymagać osobistego stawiennictwa przed 
właściwym organem państwa 
członkowskiego, jeżeli wymagane jest 
dostarczenie odpowiednich informacji 
i dokumentów.

W uzasadnionych wyjątkowych 
przypadkach nadrzędnych względów 
interesu publicznego państwa 
członkowskie mogą jednak wymagać 
osobistego stawiennictwa przed 
jakimkolwiek właściwym organem lub 
przed jakąkolwiek inną osobą lub 
organem zajmującymi się ujawnianiem w 
internecie bądź dokonującymi lub 
pomagającymi w dokonaniu ujawnienia w 
internecie, w danym państwie 
członkowskim, jeżeli wymagane jest 
dostarczenie odpowiednich informacji 
i dokumentów.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 p – akapit 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
szczegółowe zasady dotyczące ujawniania 
w internecie dokumentów i informacji, o 
których mowa w ust. 1 i 3. Przepisy art. 
13f ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 s a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86sa

Odpowiedzialność cywilna członków 
organów administrujących i 

zarządzających spółki przekształcanej
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Przepisy państw członkowskich określają 
co najmniej zasady dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej członków 
organów administrujących i 
zarządzających spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego wobec 
akcjonariuszy i wierzycieli tej spółki, w 
odniesieniu do zawinionego zachowania 
tych członków podczas przygotowania 
oraz realizacji przekształcenia, w tym do 
przedstawienia niezgodnego z prawdą 
oświadczenia o miejscach działalności, o 
którym mowa w art. 86e ust. 2a.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 t – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają P co 
najmniej przepisy dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej niezależnego 
biegłego za sporządzenie sprawozdania, 
o którym mowa w art. 86g i art. 86k ust. 2
lit. a), w tym za zawinione zachowanie 
podczas wykonywania przez niego 
obowiązków.

Państwa członkowskie określają co 
najmniej przepisy dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej niezależnego 
biegłego odpowiedzialnego za 
sporządzenie sprawozdania, o którym 
mowa w art. 86k ust. 3 lit. a), wobec 
wierzycieli, za zawinione zachowanie 
podczas wykonywania przez niego 
obowiązków. 

Uzasadnienie

Potrzebne jest doprecyzowanie, że odpowiedzialność obowiązuje wobec wspólników i 
wierzycieli.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 t – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają P co 
najmniej przepisy dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej niezależnego 
biegłego za sporządzenie sprawozdania, 
o którym mowa w art. 86g i art. 86k ust. 2
lit. a), w tym za zawinione zachowanie 
podczas wykonywania przez niego 
obowiązków.

Państwa członkowskie określają co 
najmniej przepisy dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej niezależnego 
biegłego odpowiedzialnego za 
sporządzenie sprawozdania, o którym 
mowa w art. 86k ust. 3 lit. a), w tym za 
zawinione zachowanie podczas 
wykonywania przez niego obowiązków.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 86 u – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednak w ciągu dwóch lat od dnia 
wejścia w życie przekształcenia 
transgranicznego właściwym organom 
zostaną przekazane nowe informacje w 
sprawie tego przekształcenia, dotyczące 
uzasadnionego podejrzenia nadużycia 
finansowego, właściwe organy dokonują 
poprawionej oceny okoliczności 
faktycznych sprawy i w przypadku 
sztucznych struktur mogą nałożyć 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 119 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) w art. 119 dodaje się punkt w 
brzmieniu:

2a) „sztuczna struktura” oznacza 
strukturę służącą zasadniczemu celowi, 
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jakim jest obchodzenie obowiązków 
przedsiębiorstw wynikających z 
ustawowych lub umownych praw 
pracowników, wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych, unikanie płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne lub 
przenoszenie zysków z myślą o 
ograniczeniu obowiązków w zakresie 
opodatkowania przedsiębiorstw, a
jednocześnie nieprowadzącą istotnej lub 
rzeczywistej działalności gospodarczej w 
państwie członkowskim przeznaczenia.

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

Poprawka 117

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 120 – ustęp 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) gdy wystąpi prawnie udowodnione 
naruszenie praw pracowniczych 
ustanowionych przez sąd lub właściwy 
organ;

Poprawka 118

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 120 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wobec spółki toczy się zapobiegawcze 
postępowanie restrukturyzacyjne wszczęte 
ze względu na prawdopodobieństwo 
upadłości;

skreśla się
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Poprawka 119

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 120 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w ciągu ostatnich trzech lat spółkę 
skazano za oszustwo względem systemu 
zabezpieczenia społecznego, oszustwo 
podatkowe, uchylanie się od 
opodatkowania, pranie pieniędzy lub 
jakiekolwiek inne przestępstwo finansowe;

Poprawka 120

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 120 – ustęp 4 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) jeżeli którykolwiek z dyrektorów 
spółki podlega postępowaniu 
dyscyplinarnemu związanemu z jego 
działalnością zawodową w spółce, w 
szczególności przestępstwami 
podatkowymi lub wykroczeniami 
podatkowymi, lub podlega sankcjom 
karnym w tym zakresie lub został 
zdyskwalifikowany jako dyrektor w 
jakimkolwiek państwie członkowskim, w 
którym spółka prowadzi działalność;

Poprawka 121

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 120 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) w art. 120 dodaje się ust. 4a 
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w brzmieniu:

4a. Spółka, wobec której toczy się 
zapobiegawcze postępowanie 
restrukturyzacyjne wszczęte ze względu na 
prawdopodobieństwo upadłości, podlega 
kontroli właściwych organów państw 
członkowskich w celu ustalenia, czy samo 
połączenie może służyć restrukturyzacji i 
uniknięciu niewypłacalności. W 
następstwie kontroli właściwe organy 
państw członkowskich podejmują 
niezależną decyzję w sprawie uprawnienia 
danej spółki do dokonania połączenia 
transgranicznego.

Poprawka 122

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a a (nowa)
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 122 – ustęp 1 – litery l a do l f (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się litery la–lf w brzmieniu:

la) całkowity obrót i całkowity obrót 
podlegający opodatkowaniu;

lb) nazwę jednostki najwyższego 
szczebla i, w stosownym przypadku, wykaz 
wszystkich jednostek zależnych, krótki 
opis charakteru prowadzonej przez nie 
działalności oraz ich położenie 
geograficzne;

lc) liczbę pracowników w przeliczeniu 
na ekwiwalenty pełnego czasu pracy;

ld) aktywa trwałe inne niż środki 
pieniężne lub ich ekwiwalenty;

le) kwotę naliczonego podatku 
dochodowego (w bieżącym roku), która 
jest bieżącym obciążeniem podatkowym 
uwzględnionym w dochodach 
podlegających opodatkowaniu lub w 
stratach w danym roku obrotowym przez 
jednostki i oddziały mające siedzibę w 
danej jurysdykcji podatkowej do celów 
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podatkowych;

lf) kwotę zapłaconego podatku 
dochodowego, która jest kwotą podatku 
dochodowego zapłaconego w danym roku 
obrotowym przez jednostki i oddziały 
mające siedzibę w danej jurysdykcji 
podatkowej do celów podatkowych;

Poprawka 123

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera c a (nowa)
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 122 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ustęp w brzmieniu:

Wspólnicy, pracownicy lub wierzyciele 
mają możliwość przedstawienia uwag do 
tego planu. Uwagi ujmuje się w 
sprawozdaniu końcowym.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 122 a – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od akapitu pierwszego, dzień 
księgowania przewidziany we wspólnym 
planie połączenia transgranicznego,
powinien być dniem, w którym 
transgraniczne łączenie się spółek stało 
się skuteczne, o czym mowa w art. 129, 
chyba że łączące się spółki określą inną 
datę w celu ułatwienia procesu połączenia. 
W takim przypadku każdy dzień 
księgowania powinien spełniać następujące 
wymogi:

Niezależnie od akapitu pierwszego, dzień 
księgowania przewidziany we wspólnym 
planie połączenia transgranicznego 
powinien być dniem, w którym spółka 
zmieniająca formę prawną księguje 
ostatni raz w swoim bilansie końcowym, 
chyba że łączące się spółki określą inną 
datę w celu ułatwienia procesu połączenia. 
W takim przypadku każdy dzień 
księgowania powinien spełniać następujące 
wymogi:
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Uzasadnienie

Dzień księgowania musi wypadać przed uskutecznieniem się połączenia, ponieważ organy 
spółki przejętej muszą być jeszcze zdolne do działania.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 123 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) informacje dotyczące jej 
uprawnionych właścicieli przed 
połączeniem transgranicznym i po nim.

Poprawka 126

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 123 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wymogi, o których mowa w ust. 1 i 3 
mogły być w całości wypełnione w trybie 
online, bez konieczności osobistego 
stawiennictwa przed właściwym organem 
któregokolwiek z państw członkowskich.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wymogi, o których mowa w ust. 1 i 3,
mogły być w całości wypełnione w trybie 
online, bez konieczności osobistego 
stawiennictwa przed właściwym organem 
lub przed jakąkolwiek inną osobą lub 
jakimkolwiek innym organem zajmującym 
się rozpatrywaniem wniosku o rejestrację 
w którymkolwiek z państw członkowskich.

Poprawka 127

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 123 – ustęp 4 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach uzasadnionego 
podejrzenia nadużycia finansowego 
opartego na solidnych podstawach
państwa członkowskie mogą jednak 
wymagać osobistego stawiennictwa przed 
właściwym organem.

W uzasadnionych wyjątkowych 
przypadkach nadrzędnych względów 
interesu publicznego państwa 
członkowskie mogą jednak wymagać 
osobistego stawiennictwa przed 
jakimkolwiek właściwym organem lub 
przed jakąkolwiek inną osobą lub 
organem zajmującymi się ujawnianiem w 
internecie bądź dokonującymi lub 
pomagającymi w dokonaniu ujawnienia w 
internecie.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 123 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
szczegółowe zasady dotyczące ujawniania 
w internecie dokumentów i informacji, o 
których mowa w ust. 1 i 3. Przepisy art. 
13f ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Poprawka 129

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 123 – ustęp 4 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, że 
informacje poufne, w tym tajemnice 
handlowe, nie będą ujawniane nikomu 
innemu niż przedstawicielom 
pracowników, gdy ma to zastosowanie na 
mocy przepisów prawa krajowego.
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Poprawka 130

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 123 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 123a

Zapobieganie konfliktom interesów 
spowodowanym wynagrodzeniem zarządu

Aby zapobiec konfliktowi interesów 
między interesem członków organu 
zarządzającego lub administrującego a 
interesem spółki, w świetle art. 1a (nowy) 
niniejszej dyrektywy członkowie tych 
organów nie są uprawnieni do osiągania 
korzyści finansowych z połączenia w 
formie podniesienia ceny akcji w 
pakietach akcji ich (zmiennego) 
wynagrodzenia lub wypłaty premii w 
świetle połączenia. W przypadku 
jakiegokolwiek wynagrodzenia 
wypłaconego członkom organu 
zarządzającego lub administrującego w 
formie akcji spółki w ciągu pierwszego 
roku po połączeniu podniesienie cen akcji 
w wyniku połączenia odlicza się od 
wartości wypłacanej organowi 
zarządzającemu, gdzie cena akcji w dniu 
upublicznienia połączenia będzie służyła 
jako punkt odniesienia.

Poprawka 131

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 124 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników

Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników i 
pracowników
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Uzasadnienie

Z punktu widzenia nakładów większy sens miałoby ujęcie sprawozdań organu zarządzającego 
lub administrującego w jednym sprawozdaniu, zwłaszcza że oba sprawozdania w każdym 
przypadku mają być udostępniane zarówno wspólnikom, jak i pracownikom.

Poprawka 132

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 124 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) skutki połączenia 
transgranicznego dla ochrony stosunków 
pracy;

Poprawka 133

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 124 – ustęp 2 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) wszelkie istotne zmiany 
w warunkach zatrudnienia, w tym 
układach zbiorowych, oraz 
w lokalizacjach prowadzenia działalności 
przez spółki;

Poprawka 134

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 124 – ustęp 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) w jaki sposób elementy określone 
w lit. a), ea) i ec) odnoszą się również do 
którejkolwiek ze spółek zależnych 
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łączących się spółek.

Poprawka 135

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 124 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do sprawozdania, o którym mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, dołącza się 
oświadczenie organu zarządzającego lub 
administrującego każdej ze spółek 
podlegających połączeniu dotyczące 
miejsc prowadzenia działalności po 
połączeniu transgranicznym, w tym 
informacje o częściowym lub całkowitym 
prowadzeniu działalności gospodarczej w 
państwie członkowskim wyjścia i, w 
odpowiednich okolicznościach, 
zaznaczenie faktu dalszego prowadzenia 
działalności wyłącznie w państwie 
członkowskim wyjścia.

Poprawka 136

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132 WE
Artykuł 124 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie udostępnia się, co 
najmniej w formie elektronicznej, 
wspólnikom każdej z łączących się spółek 
nie później niż jeden miesiąc przed datą 
zgromadzenia wspólników, o którym 
mowa w art. 126. Sprawozdanie należy 
również udostępnić przedstawicielom 
pracowników każdej z łączących się spółek 
lub, w braku takich przedstawicieli, 
samymi pracownikom. Jeżeli jednak 
zatwierdzenie połączenia przez 
zgromadzenie wspólników spółki 

3. Sprawozdanie udostępnia się, co 
najmniej w formie elektronicznej, 
wspólnikom, związkom zawodowym i 
przedstawicielom pracowników spółki lub, 
gdy nie ma takich przedstawicieli, samym 
pracownikom każdej z łączących się 
spółek nie później niż dwa miesiące przed 
datą zgromadzenia wspólników, o którym 
mowa w art. 126.  Jeżeli jednak 
zatwierdzenie połączenia przez 
zgromadzenie wspólników spółki 
przejmującej nie jest wymagane zgodnie 
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przejmującej nie jest wymagane zgodnie 
z art. 126 ust. 3, sprawozdanie, powinno 
być ono udostępnione co najmniej miesiąc 
przed datą zgromadzenia wspólników 
pozostałych spółek podlegających 
łączeniu.

z art. 126 ust. 3, sprawozdanie, powinno 
być ono udostępnione co najmniej miesiąc 
przed datą zgromadzenia wspólników 
pozostałych spółek podlegających 
łączeniu.

Poprawka 137

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132 WE
Artykuł 124 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli organ zarządzający lub 
administrujący jednej lub kilku łączących 
się spółek otrzyma w odpowiednim czasie 
opinię od przedstawicieli jej pracowników 
lub, gdy nie ma takich przedstawicieli, od 
samych pracowników, zgodnie z prawem 
krajowym, wspólnicy powinni zostać o 
niej poinformowani, a opinię tę dołącza 
się do tego sprawozdania. 

Poprawka 138

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 124 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdanie, o którym mowa 
w ust. 1 nie jest jednak wymagane, jeżeli 
wszyscy wspólnicy łączących się spółek 
wyrazili zgodę na uchylenie tego 
wymogu.”;

skreśla się

Poprawka 139

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9



PE625.345v03-00 78/116 AD\1169158PL.docx

PL

Dyrektywa (UE) nr 2017/1132 WE
Artykuł 124 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli jednak łączące się spółki i 
ich spółki zależne, gdy takie istnieją, nie 
zatrudniają innych pracowników niż ci, 
którzy wchodzą w skład organu 
zarządzającego lub administrującego, 
sprawozdanie może ograniczać się do 
elementów wymienionych w ust. 2 lit. a), 
b), c), d) i e).

Poprawka 140

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132 WE
Artykuł 124 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Przedłożenie sprawozdania 
obowiązuje z zastrzeżeniem odnośnych 
praw do informacji i konsultacji oraz 
postępowań wszczętych na szczeblu 
krajowym po wdrożeniu dyrektyw 
2001/23/WE, 2002/14/WE 
lub 2009/38/WE.

Poprawka 141

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 124 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Poprawka 142

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
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Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 125 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) w art. 125 ust. 1 dodaje się akapit 
drugi w brzmieniu:

skreśla się

„Oceniając niezależność biegłego, 
państwa członkowskie uwzględniają ramy 
ustanowione w art. 22 i 22b dyrektywy 
2006/43/WE.”;

Poprawka 143

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 125

Tekst obowiązujący Poprawka

11a) art. 125 otrzymuje brzmienie:

Opinia niezależnego biegłego Badanie przez właściwe organy

1. Dla każdej z łączących się spółek 
sporządzana jest opinia niezależnego 
biegłego przeznaczona dla wspólników i 
udostępniana nie później niż miesiąc
przed datą zgromadzenia wspólników, o 
którym mowa w art. 126. W zależności od 
prawa każdego państwa członkowskiego, 
biegłymi mogą być osoby fizyczne lub 
osoby prawne.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzenie przez właściwe organy 
sprawozdania z oceny dla każdej z 
łączących się spółek nie później niż dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 126. 
Na wspólny wniosek spółek właściwym 
organem może być organ w państwie 
członkowskim jednej z łączących się 
spółek lub spółki powstającej w wyniku 
połączenia transgranicznego.

2. Zamiast powołania biegłych 
działających na rzecz każdej z łączących 
się spółek, badanie wspólnego planu 
połączenia transgranicznego i 
sporządzenie pojedynczej pisemnej opinii 
przeznaczonej dla wszystkich wspólników 
może zostać dokonane przez jednego lub 
wielu niezależnych biegłych, którzy zostali 
powołani lub zatwierdzeni w tym celu na 
wspólny wniosek tych spółek przez organ 
sądowy lub administracyjny w państwie 
członkowskim jednej z łączących się 

2. Właściwy organ jest uprawniony do 
uzyskania od każdej z łączących się spółek 
wszystkich informacji, które uzna za 
niezbędne do dokonania oceny. Właściwy 
organ ma również prawo do otrzymywania 
uwag i opinii od przedstawicieli 
pracowników łączących się spółek lub,
gdy nie ma takich przedstawicieli, od 
samych pracowników, a także od 
wierzycieli i wspólników spółki.
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spółek lub spółki powstającej w wyniku 
połączenia transgranicznego.

3. Opinia biegłych zawiera co najmniej 
informacje określone w art. 96 ust. 2. 
Biegli są uprawnieni do uzyskania od 
każdej z łączących się spółek wszystkich 
informacji, które uznają za niezbędne dla 
wykonania swoich obowiązków.

3. Właściwy organ sporządza pisemne 
sprawozdanie zawierające co najmniej:

a) szczegółową ocenę dokładności 
sprawozdań i informacji przedstawionych 
przez spółkę dokonującą połączenia 
transgranicznego;

b) opis wszelkich faktów w celu 
przeprowadzenia pogłębionej oceny, aby 
określić czy zamierzone połączenie 
transgraniczne stanowi sztuczną strukturę 
zgodnie z niniejszą dyrektywą;”;

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

Poprawka 144

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 126 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby każdy wspólnik, który przyjął ofertę 
wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, ale 
który uważa, że wynagrodzenie to nie 
zostało właściwie ustalone, był uprawniony 
w terminie jednego miesiąca od przyjęcia 
oferty do złożenia do sądu krajowego 
wniosku o ponowne przeliczenie 
zaoferowanego wynagrodzenia.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby każdy wspólnik, który przyjął ofertę 
wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, ale 
który uważa, że wynagrodzenie to nie 
zostało właściwie ustalone, był uprawniony 
w terminie jednego miesiąca od przyjęcia 
oferty do złożenia do sądu krajowego 
wniosku o ponowne przeliczenie 
zaoferowanego wynagrodzenia lub 
rozstrzygnięcie sporu w drodze arbitrażu.

Poprawka 145

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 126 b – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli łączące się spółki ujawnią 
wraz z planem połączenia 
transgranicznego sprawozdanie 
niezależnego biegłego, który stwierdza, że 
brak jest uzasadnionego 
prawdopodobieństwa bezpodstawnego 
naruszenia praw wierzycieli. Niezależny 
biegły powinien zostać powołany lub 
zatwierdzony przez właściwy organ 
i powinien spełniać wymagania określone 
w art. 125 ust. 1.

skreśla się

Poprawka 146

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14 – litera -a (nowa)
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 127 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
sąd, notariusza lub inny organ właściwy 
dla przeprowadzania kontroli zgodności z 
prawem połączenia transgranicznego w 
odniesieniu do tej części procedury, która 
dotyczy każdej z łączących się spółek, 
podlegającej prawu krajowemu tego 
państwa członkowskiego.

"1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza sąd, notariusza lub inny organ 
właściwy dla przeprowadzania kontroli 
zgodności z prawem połączenia 
transgranicznego w odniesieniu do tej 
części procedury, która dotyczy każdej z 
łączących się spółek, podlegającej prawu 
krajowemu tego państwa członkowskiego.
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
właściwy organ nie zezwolił na połączenie 
transgraniczne, jeżeli po zbadaniu 
konkretnego przypadku i uwzględnieniu 
wszystkich istotnych faktów i okoliczności 
organ ten stwierdzi, że stanowi ono 
sztuczną strukturę. "

Poprawka 147

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera a
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Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 127 – ustęp 1 – akapity 1 a i 1 b(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wniosek o uzyskanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
połączenia przez spółki podlegające 
łączeniu, w tym przedkładanie wszelkich 
informacji i dokumentów, mógł być 
w całości wypełniony w trybie online, bez 
konieczności osobistego stawiennictwa 
przed właściwym organem, o którym
mowa w ust. 1.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wniosek o uzyskanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
połączenia przez spółki podlegające 
łączeniu, w tym przedkładanie wszelkich 
informacji i dokumentów, mógł być w
całości wypełniony w trybie online, bez 
konieczności osobistego stawiennictwa 
przed właściwym organem lub przed 
jakąkolwiek inną osobą lub jakimkolwiek 
innym organem zajmującym się 
rozpatrywaniem wniosku o rejestrację, o
których mowa w ust. 1.

W przypadkach uzasadnionego 
podejrzenia nadużycia finansowego 
opartego na solidnych podstawach,
państwa członkowskie mogą jednak 
wymagać osobistego stawiennictwa przed 
właściwym organem, tam gdzie wymaga 
się przedłożenia odpowiednich informacji 
i dokumentów.”;

W uzasadnionych wyjątkowych 
przypadkach nadrzędnych względów 
interesu publicznego państwa 
członkowskie mogą jednak wymagać 
osobistego stawiennictwa przed 
jakimkolwiek właściwym organem lub 
przed jakąkolwiek inną osobą lub 
organem zajmującymi się ujawnianiem w 
internecie bądź dokonującymi lub 
pomagającymi w dokonaniu ujawnienia w 
internecie, tam gdzie wymaga się 
przedłożenia odpowiednich informacji 
i dokumentów. Państwa członkowskie 
ustanawiają szczegółowe zasady dotyczące 
ujawniania w internecie dokumentów i 
informacji, o których mowa w ust. 1 i 3. 
Przepisy art. 13f ust. 3 i 4 stosuje się 
odpowiednio. "

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

Poprawka 148

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 128 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wniosek o ukończenie postępowania, 
o którym mowa w ust. 1, pochodzący od 
łączących się spółek, uwzględniający 
przedłożenie wszelkich informacji, danych 
lub dokumentów, mógł być w całości 
wypełniony w trybie online, bez 
konieczności osobistego stawiennictwa 
przed właściwym organem.

„3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wniosek o ukończenie postępowania, o
którym mowa w ust. 1, pochodzący od 
łączących się spółek, uwzględniający 
przedłożenie wszelkich informacji, danych 
lub dokumentów, mógł być w całości 
wypełniony w trybie online, bez 
konieczności osobistego stawiennictwa 
przed właściwym organem lub przed 
jakąkolwiek inną osobą lub jakimkolwiek 
innym organem zajmującym się 
rozpatrywaniem wniosku o rejestrację.

W przypadkach uzasadnionego 
podejrzenia nadużycia finansowego 
opartego na solidnych podstawach
państwa członkowskie mogą jednak 
wymagać osobistego stawiennictwa przed 
właściwym organem państwa 
członkowskiego, jeżeli wymagane jest 
przedstawienie istotnych informacji lub 
dokumentów.

W uzasadnionych wyjątkowych 
przypadkach nadrzędnych względów 
interesu publicznego państwa 
członkowskie mogą jednak wymagać 
osobistego stawiennictwa przed 
jakimkolwiek właściwym organem lub 
przed jakąkolwiek inną osobą lub 
organem zajmującymi się ujawnianiem w 
internecie bądź dokonującymi lub 
pomagającymi w dokonaniu ujawnienia w 
internecie, jeżeli wymagane jest 
przedstawienie istotnych informacji lub 
dokumentów. Państwa członkowskie 
ustanawiają szczegółowe zasady dotyczące 
ujawniania w internecie dokumentów i 
informacji, o których mowa w ust. 1 i 3. 
Przepisy art. 13f ust. 3 i 4 stosuje się 
odpowiednio.

Poprawka 149

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 133 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy państw członkowskich określają 
przepisy dotyczące odpowiedzialności 
cywilnej niezależnego biegłego za 
sporządzenie sprawozdania, o którym 

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące odpowiedzialności cywilnej 
niezależnego biegłego za sporządzenie 
sprawozdania, o którym mowa w art. 126b 
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mowa w art. 125 i art. 126b ust. 2 lit. a), 
w tym za zawinione zachowanie podczas 
wykonywania przez niego obowiązków.

ust. 2 lit. a), wobec wierzycieli, za 
zawinione zachowanie podczas 
wykonywania przez niego obowiązków.

Poprawka 150

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 133 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19a) dodaje się art. 133b w brzmieniu:

Artykuł 133b

Odpowiedzialność cywilna członków 
organów administrujących lub 

zarządzających łączonych spółek

Przepisy państw członkowskich określają 
co najmniej zasady dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej członków 
organów administrujących i 
zarządzających spółek dokonujących 
połączenia transgranicznego wobec 
akcjonariuszy i wierzycieli tych spółek, w 
odniesieniu do zawinionego zachowania 
tych członków podczas przygotowania 
oraz realizacji połączenia, w tym do 
przedstawienia niezgodnego z prawdą 
oświadczenia o miejscach działalności, o 
którym mowa w art. 124 ust. 2a.

Poprawka 151

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 b – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) „sztuczna struktura” oznacza 
strukturę służącą zasadniczemu celowi, 
jakim jest obchodzenie obowiązków 
przedsiębiorstw wynikających z 
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ustawowych lub umownych praw 
pracowników, wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych, unikanie płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne lub 
przenoszenie zysków z myślą o 
ograniczeniu obowiązków w zakresie 
opodatkowania przedsiębiorstw, a 
jednocześnie nieprowadzącą istotnej lub 
rzeczywistej działalności gospodarczej w 
państwie członkowskim przeznaczenia.

Poprawka 152

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 d – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wobec spółki toczy się 
zapobiegawcze postępowanie 
restrukturyzacyjne wszczęte ze względu na 
prawdopodobieństwo upadłości;

skreśla się

Uzasadnienie

Ogólne wyłączenie przekształcenia lub podziału spółek, wobec których toczy się postępowanie 
restrukturyzacyjne, jest zbyt daleko idące, ponieważ przekształcenie lub podział same w sobie 
mogą mieć na celu restrukturyzację / zapobieżenie niewypłacalności.

Poprawka 153

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 d– ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Spółka, wobec której toczy się 
zapobiegawcze postępowanie 
restrukturyzacyjne wszczęte ze względu na 
prawdopodobieństwo upadłości, podlega 
kontroli właściwych organów państw 
członkowskich w celu ustalenia, czy sam 
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podział może służyć restrukturyzacji i 
uniknięciu niewypłacalności. W 
następstwie kontroli właściwe organy 
państw członkowskich podejmują 
niezależną decyzję w sprawie uprawnienia 
danej spółki do dokonania podziału 
transgranicznego.

Uzasadnienie

Ogólne wyłączenie przekształcenia lub podziału spółek, wobec których toczy się postępowanie 
restrukturyzacyjne, jest zbyt daleko idące, ponieważ przekształcenie lub podział same w sobie 
mogą mieć na celu restrukturyzację / zapobieżenie niewypłacalności.

Poprawka 154

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 d – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie dzielonej 
spółki zapewni, aby właściwy organ nie 
zezwolił na podział, jeżeli stwierdzi, po 
zbadaniu konkretnego przypadku 
i uwzględnieniu wszelkich istotnych 
faktów i okoliczności, że stanowi on 
sztuczną strukturę mającą na celu 
uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszanie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników, które wynikają 
z przepisów prawa lub umów.

3. Państwo członkowskie dzielonej 
spółki zapewni, aby właściwy organ nie 
zezwolił na podział, jeżeli stwierdzi, po 
zbadaniu konkretnego przypadku 
i uwzględnieniu wszelkich istotnych 
faktów i okoliczności, że stanowi on 
sztuczną strukturę. Spółka dokonująca 
podziału transgranicznego wykazuje na 
podstawie możliwych do potwierdzenia, 
obiektywnych czynników, że została 
faktycznie ustanowiona i prowadzi 
konkretną i rzeczywistą działalność 
gospodarczą w państwie członkowskim 
przeznaczenia na czas nieokreślony.

Zakłada się, że spółka dokonująca 
podziału transgranicznego ma faktyczną 
siedzibę i prowadzi rzeczywistą działalność 
gospodarczą w państwie członkowskim 
przeznaczenia, do którego przenosi 
siedzibę zarządu lub główne miejsce 
prowadzenia działalności.

Poprawka 155
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 d– ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą 
opodatkować niezrealizowane zyski 
kapitałowe w czasie podziału 
transgranicznego spółki. W takiej sytuacji 
spółka może dokonać wyboru między 
niezwłoczną zapłatą wartości podatku a 
odroczoną płatnością tej wartości wraz z 
odsetkami, zgodnie z obowiązującym 
prawem krajowym. Jeżeli spółka wybierze 
tę drugą opcję, państwo członkowskie 
wyjścia może zażądać przedstawienia 
gwarancji bankowej.

Poprawka 156

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 e – ustęp 1 – litery r a do r g (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ra) całkowity obrót i całkowity obrót 
podlegający opodatkowaniu;

rb) informacje na temat przeniesienia 
siedziby zarządu lub głównego miejsca 
prowadzenia działalności;

rc) nazwa jednostki najwyższego 
szczebla i, w stosownym przypadku, wykaz 
wszystkich jednostek zależnych, krótki 
opis charakteru prowadzonej przez nie 
działalności oraz ich rozkład 
geograficzny;

rd) liczba pracowników w przeliczeniu 
na ekwiwalenty pełnego czasu pracy; 

re) aktywa trwałe inne niż środki 
pieniężne lub ich ekwiwalenty;

rf) kwota naliczonego podatku 
dochodowego (w bieżącym roku), która 
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jest bieżącym obciążeniem podatkowym 
uwzględnionym w dochodach 
podlegających opodatkowaniu lub w 
stratach w danym roku obrotowym przez 
jednostki i oddziały mające siedzibę do 
celów podatkowych w danej jurysdykcji 
podatkowej;

rg) kwota zapłaconego podatku 
dochodowego, która jest kwotą podatku 
dochodowego zapłaconego w danym roku 
obrotowym przez jednostki i oddziały 
mające siedzibę w danej jurysdykcji 
podatkowej do celów podatkowych; 

Poprawka 157

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 e – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Oprócz języków urzędowych 
każdego państwa członkowskiego spółek 
przejmujących i dzielonej spółki państwa 
członkowskie powinny zezwolić spółce na 
stosowanie języka zwyczajowo przyjętego 
w sferze międzynarodowych stosunków 
gospodarczych i finansów w celu 
sporządzenia planu podziału 
transgranicznego i wszelkich związanych 
z tym dokumentów. Państwa członkowskie 
określą, który język będzie miał 
pierwszeństwo w przypadku wystąpienia 
rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami 
językowymi tych dokumentów.

4. Oprócz języków urzędowych 
każdego państwa członkowskiego spółek 
przejmujących i dzielonej spółki państwa 
członkowskie powinny zezwolić spółce na 
stosowanie języka zwyczajowo przyjętego 
w sferze międzynarodowych stosunków 
gospodarczych i finansów w celu 
sporządzenia planu podziału 
transgranicznego i wszelkich związanych 
z tym dokumentów. Państwa członkowskie 
określają, który język będzie miał 
pierwszeństwo w przypadku wystąpienia 
rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami 
językowymi tych dokumentów. Wspólnicy, 
pracownicy lub wierzyciele mają 
możliwość przedstawienia uwag do tego 
planu. Uwagi ujmuje się w sprawozdaniu 
końcowym.

Poprawka 158

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20



AD\1169158PL.docx 89/116 PE625.345v03-00

PL

Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 f – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dzień księgowania przewidziany w planie 
podziału transgranicznego będzie dniem, 
w którym podział transgraniczny stał się 
skuteczny, o czym mowa w art. 160t, 
chyba że spółka określi inne daty w celu 
ułatwienia procesu podziału.

Dzień księgowania przewidziany w planie 
podziału transgranicznego będzie dniem, w
którym spółka dokonująca podziału 
księguje ostatni raz w swoim bilansie 
końcowym, chyba że spółka określi inne 
daty w celu ułatwienia procesu podziału.

Uzasadnienie

Dzień księgowania musi wypadać przed uskutecznieniem się podziału, ponieważ organy 
spółki wyjściowej muszą być jeszcze zdolne do działania.

Poprawka 159

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 g – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników

Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników i 
pracowników

Uzasadnienie

Z punktu widzenia nakładów większy sens miałoby ujęcie sprawozdań organu zarządzającego 
lub administrującego w jednym sprawozdaniu, zwłaszcza że oba sprawozdania w każdym 
przypadku mają być udostępniane zarówno wspólnikom, jak i pracownikom.

Poprawka 160

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 g – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ zarządzający lub 1. Organ zarządzający lub 
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administrujący dzielonej spółki sporządza 
sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające 
prawne i ekonomiczne aspekty podziału 
transgranicznego.

administrujący dzielonej spółki sporządza 
sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające 
prawne i ekonomiczne aspekty podziału 
transgranicznego, a także wyjaśniające 
skutki połączenia dla pracowników.

Uzasadnienie

Sprawozdania mają na celu nie tylko ochronę interesów wspólników, ale mogą także być 
przydatne do dokonania oceny w przedmiocie ustalenia, czy sztuczną strukturę utworzono w 
celu uzyskania nienależnych korzyści podatkowych lub naruszenia praw pracowników, 
wierzycieli lub wspólników mniejszościowych obowiązujących na podstawie przepisów prawa 
oraz praw wynikających z umowy, o których mowa w art. 86c ust. 3 i art. 160d ust. 3.

Poprawka 161

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 g – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skutki podziału transgranicznego 
dla przyszłej działalności spółek 
przejmujących oraz w przypadku podziału 
częściowego, również dzielonej spółki oraz 
dla planu strategicznego organu 
zarządzającego;

a) uzasadnienie czynności i skutki 
podziału transgranicznego dla przyszłej 
działalności spółek przejmujących oraz w
przypadku podziału częściowego, również 
dzielonej spółki oraz dla planu 
strategicznego organu zarządzającego;

Poprawka 162

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 g – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) skutki podziału transgranicznego 
dla ochrony stosunków pracy;

Poprawka 163

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 g – ustęp 2 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) wszelkie istotne zmiany 
w warunkach zatrudnienia oraz 
w lokalizacjach prowadzenia działalności 
przez spółki;

Poprawka 164

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 g – ustęp 2 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) czy czynniki określone w lit. a), ea) 
i eb) również odnoszą się do którejkolwiek 
ze spółek zależnych dzielonej spółki. 

Poprawka 165

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 g– ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do sprawozdania, o którym mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, dołącza się 
oświadczenie organu zarządzającego lub 
administrującego spółki dotyczące miejsc 
prowadzenia działalności po podziale 
transgranicznym, w tym informacje o 
częściowym lub całkowitym prowadzeniu 
działalności gospodarczej w państwie 
członkowskim wyjścia i, w odpowiednich 
okolicznościach, zaznaczenie faktu 
dalszego prowadzenia działalności 
wyłącznie w państwie członkowskim 
wyjścia.
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Uzasadnienie

Dodatkowe oświadczenie pozwoli organom dokonać prawidłowej oceny, aby zapobiec 
utworzeniu sztucznych struktur mających na celu uzyskanie niezależnych korzyści 
podatkowych lub naruszenie praw pracowników, wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych. Pozostaje to w zgodzie z opodatkowaniem zysku kapitałowego w 
przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu, jak określono 
w dyrektywie Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r., i wspiera takie działanie.

Poprawka 166

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 g – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie, o którym mowa 
w ust. 1 udostępnia się, co najmniej 
w formie elektronicznej, wspólnikom 
dzielonej spółki nie później niż dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 160k.
Sprawozdanie należy również udostępnić 
przedstawicielom pracowników dzielonej 
spółki lub, w braku takich przedstawicieli, 
samymi pracownikom.

3. Sprawozdanie, o którym mowa 
w ust. 1, udostępnia się, co najmniej formie 
elektronicznej, wspólnikom, związkom 
zawodowym oraz przedstawicielom 
pracowników spółki lub, gdy nie ma 
takich przedstawicieli, samym 
pracownikom dzielonej spółki nie później 
niż dwa miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 160k. 

Poprawka 167

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 g– ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli organ zarządzający lub 
administrujący dzielonej spółki otrzyma 
w odpowiednim czasie opinię od 
przedstawicieli jej pracowników, lub, gdy 
nie ma takich przedstawicieli, od samych 
pracowników, zgodnie z prawem 
krajowym, wspólnicy powinni zostać 
o niej poinformowani, a opinię tę załącza 
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się do sprawozdania.

Poprawka 168

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 g – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdanie, o którym mowa 
w ust. 1 nie jest jednak wymagane, jeżeli 
wszyscy wspólnicy dzielonej spółki 
wyrazili zgodę na uchylenie tego wymogu.

skreśla się

Poprawka 169

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 g– ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli jednak dzielona spółka i 
wszystkie jej spółki zależne, gdy takie 
istnieją, nie zatrudniają innych 
pracowników niż ci, którzy wchodzą w 
skład organu zarządzającego lub 
administrującego, sprawozdanie może 
ograniczać się do elementów 
wymienionych w ust. 2 lit. a), b), c), d) i 
e).

Poprawka 170

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 g – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Niniejszy artykuł obowiązuje z 
zastrzeżeniem odnośnych praw do 
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informacji i konsultacji oraz postępowań 
wszczętych na szczeblu krajowym po 
wdrożeniu dyrektyw 2001/23/WE, 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.

Poprawka 171

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Uzasadnienie

Skreślenie z powodu włączenia art. 160h do art.160g.

Poprawka 172

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 i – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badanie przez niezależnego biegłego Badanie przez właściwy organ

Poprawka 173

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 i – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dzielona spółka złożyła, nie później niż na 
dwa miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 160k,
do właściwego organu wyznaczonego 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
dzielona spółka złożyła wniosek – nie 
później niż na dwa miesiące przed datą 
zgromadzenia wspólników, o którym 
mowa w art. 160k – do właściwego organu 
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zgodnie z art. 160o ust. 1 wniosek 
o wyznaczenie biegłego, który zbada
i oceni plan transgranicznego podziału, 
oraz sprawozdania, o których mowa 
w art. 160g i 160h, z zastrzeżeniem ust. 6 
niniejszego artykułu.

wyznaczonego zgodnie z art. 160o ust. 1.
Właściwy organ bada i ocenia plan 
podziału transgranicznego oraz 
sprawozdania, o których mowa w art. 
160g, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego 
artykułu.

Uzasadnienie

Dyrektywa (UE) 2017/1132 nie przewiduje jak dotąd w odniesieniu do połączeń terminu na 
złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego. Regulacje dotyczące terminu powinny zostać 
zharmonizowane również tutaj.

Poprawka 174

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 i – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do wniosku o wyznaczenie biegłego
dołącza się:

Do wniosku składanego do właściwego 
organu dołącza się:

Poprawka 175

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 i – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdania, o których mowa 
w art. 160g i 160h.

b) sprawozdanie, o którym mowa w
art. 160g.

Poprawka 176

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 i – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ wyznacza 
niezależnego biegłego w terminie pięciu 
dni roboczych od daty wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, i od otrzymania planu oraz 
sprawozdań. Biegły jest niezależny od 
dzielonej spółki i może być osobą fizyczną 
lub prawną w zależności od uregulowań 
obowiązujących w zainteresowanym 
państwie członkowskim. Oceniając 
niezależność biegłego, państwa 
członkowskie uwzględniają ramy 
ustanowione w art. 22 i 22b dyrektywy 
2006/43/WE.

2. Właściwy organ przystępuje do 
pracy nad wnioskiem, o którym mowa w
ust. 1, w terminie dziesięciu dni roboczych
od otrzymania planu oraz sprawozdania.

Poprawka 177

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 i – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Biegły sporządza pisemne 
sprawozdanie zawierające co najmniej:

3. Po skonsultowaniu się ze stronami 
trzecimi wykazującymi uzasadnione 
zainteresowanie podziałem spółki 
właściwy organ sporządza pisemne 
sprawozdanie zawierające co najmniej:

Poprawka 178

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 i – ustęp 3 – litera e 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) szczegółową ocenę dokładności 
sprawozdań i informacji przedłożonych 
przez spółkę;

e) szczegółową ocenę dokładności 
sprawozdań i informacji przedłożonych 
przez spółkę zarówno pod względem 
formy, jak i treści;

Poprawka 179
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 i – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) opis wszystkich faktów 
niezbędnych właściwemu organowi 
wyznaczonemu zgodnie z art. 160o ust. 1 
dla przeprowadzenia pogłębionej oceny 
służącej określeniu, czy planowany 
transgraniczny podział stanowi sztuczną 
strukturę, zgodnie z art. 160p, zawierający 
co najmniej: cechy przedsiębiorstw 
w zainteresowanych państwach 
członkowskich spółek przejmujących, 
w tym cel, sektor, inwestycje, obrót netto 
oraz zysk lub stratę, liczbę pracowników, 
strukturę bilansu, rezydencję podatkową, 
aktywa i ich lokalizację, miejsce 
wykonywania pracy przez pracowników 
i określone grupy pracowników, miejsce 
opłacania składek należnych na 
ubezpieczenie społeczne, a także ryzyko 
handlowe przejęte przez dzieloną spółkę 
w państwach członkowskich spółek 
przejmujących.

f) opis wszystkich faktów zgodnie z
art. 160o ust. 1 dla przeprowadzenia 
pogłębionej oceny służącej określeniu, czy 
planowany transgraniczny podział stanowi 
sztuczną strukturę, zgodnie z art. 160p, 
zawierający co najmniej: cechy 
przedsiębiorstw w zainteresowanych 
państwach członkowskich spółek 
przejmujących, w tym cel, sektor, 
inwestycje, obrót netto oraz zysk lub stratę, 
liczbę pracowników, strukturę bilansu, 
rezydencję podatkową, aktywa i ich 
lokalizację, miejsce wykonywania pracy 
przez pracowników i określone grupy 
pracowników, miejsce opłacania składek 
należnych na ubezpieczenie społeczne, 
wpływ na zakładowe emerytury 
pracowników, a także ryzyko handlowe 
przejęte przez dzieloną spółkę 
w państwach członkowskich spółek 
przejmujących.

Poprawka 180

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 i – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby niezależny biegły był uprawniony do 
uzyskiwania od dzielonej spółki wszelkich 
istotnych informacji i dokumentów oraz 
do przeprowadzenia wszelkich 
niezbędnych badań w celu sprawdzenia 
elementów planu lub sprawozdań organu 
zarządzającego. Niezależny biegły jest 
również uprawniony do przyjmowania 
uwag i opinii od przedstawicieli 

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ uzyskiwał od dzielonej 
spółki wszelkie istotne informacje i
dokumenty oraz przeprowadzał wszelkie 
niezbędne badania w celu sprawdzenia 
elementów planu lub sprawozdania organu 
zarządzającego. Właściwy organ ma 
ponadto możliwość zadawania pytań 
właściwemu organowi państw 
członkowskich przeznaczenia w razie 
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pracowników spółki lub, jeżeli nie ma 
takich przedstawicieli, samych 
pracowników, a także od wierzycieli 
i wspólników spółki.

potrzeby, a także jest uprawniony do 
przyjmowania uwag i opinii od związków 
zawodowych, przedstawicieli pracowników 
spółki lub, jeżeli nie ma takich 
przedstawicieli, od samych pracowników, 
a także od wierzycieli i wspólników spółki. 
Załącza się je do sprawozdania.

Poprawka 181

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 i – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby informacje przedstawiane 
niezależnemu biegłemu mogły być 
wykorzystywane do celów sporządzenia 
sprawozdania oraz aby informacje poufne, 
w tym tajemnice handlowe, nie były 
ujawniane. W stosownych przypadkach 
biegły może przedłożyć właściwemu 
organowi wyznaczonemu zgodnie 
z art. 160o ust. 1 osobny dokument 
zawierający te informacje poufne, 
a dokument ten może zostać udostępniony 
jedynie dzielonej spółce, bez ujawniania 
go stronom trzecim.

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby informacje i opinie przedstawiane 
właściwemu organowi mogły być 
wykorzystywane wyłącznie do celów 
sporządzenia sprawozdania oraz aby 
informacje poufne, w tym tajemnice 
handlowe, nie były ujawniane. 

Poprawka 182

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 j – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosownych przypadkach, 
sprawozdanie niezależnego biegłego, 
o którym mowa w art. 160i;

b) sprawozdanie właściwego organu, 
o którym mowa w art. 160i;

Poprawka 183
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 j – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) informacje dotyczące jej 
uprawnionych właścicieli przed podziałem 
transgranicznym i po nim.

Poprawka 184

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 j – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość spełnienia wymogów, o których 
mowa w ust. 1 i 3, w całości w trybie 
online, bez konieczności osobistego 
stawiennictwa przed właściwym organem 
któregokolwiek z zainteresowanych państw 
członkowskich.

Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość spełnienia wymogów, o których 
mowa w ust. 1 i 3, w całości w trybie 
online bez konieczności osobistego 
stawiennictwa przed właściwym organem 
lub przed jakąkolwiek inną osobą lub 
jakimkolwiek innym organem 
zajmującymi się rozpatrywaniem wniosku 
o rejestrację w którymkolwiek z
zainteresowanych państw członkowskich.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie spójności z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w 
odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (COM(2018)0239 
final).

Poprawka 185

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 j – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach uzasadnionego W uzasadnionych wyjątkowych 
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podejrzenia nadużycia finansowego 
opartego na solidnych podstawach,
państwa członkowskie mogą jednak 
wymagać osobistego stawiennictwa przed 
właściwym organem.

przypadkach nadrzędnych względów 
interesu publicznego państwa 
członkowskie mogą jednak wymagać 
osobistego stawiennictwa przed 
jakimkolwiek właściwym organem lub 
przed jakąkolwiek inną osobą lub 
organem zajmującymi się ujawnianiem w 
internecie bądź dokonującymi lub 
pomagającymi w dokonaniu ujawnienia w 
internecie.

Uzasadnienie

Pojęcie „podejrzenie nadużycia finansowego” ma różne znaczenie w poszczególnych 
państwach członkowskich. Wątpliwe jest, czy proponowany artykuł obejmuje wszystkie 
pomyślane sytuacje.

Poprawka 186

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 j – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
szczegółowe zasady dotyczące ujawniania 
w internecie dokumentów i informacji, o 
których mowa w ust. 1 i 3. Przepisy art. 
13f ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Poprawka 187

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 j – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby informacje poufne, w tym tajemnice 
handlowe, nie były ujawniane nikomu 
innemu niż przedstawiciele pracowników, 
gdy ma to zastosowanie na mocy prawa 



AD\1169158PL.docx 101/116 PE625.345v03-00

PL

krajowego.

Poprawka 188

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 m – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
wymagać od organu zarządzającego lub 
administrującego dzielonej spółki 
przedstawienia oświadczenia 
odzwierciedlającego rzeczywisty status 
finansowy spółki będącego częścią planu 
podziału transgranicznego, o którym mowa 
w art. 160e. Oświadczenie to zawiera 
deklarację, że, na podstawie informacji 
dostępnych organowi zarządzającemu lub 
administrującemu spółki w dniu złożenia 
oświadczenia, po dokonaniu wszelkich 
niezbędnych ustaleń, nie są mu znane 
jakiekolwiek przyczyny, dla których spółka 
przejmująca oraz, w przypadku podziału 
częściowego, spółka podlegająca 
podziałowi, po dniu, w którym podział 
stanie się skuteczny, byłyby niezdolne do 
spełniania zobowiązań, gdy staną się one 
wymagalne. Oświadczenie powinno zostać 
złożone nie wcześniej niż jeden miesiąc 
przed ujawnieniem planu podziału 
transgranicznego zgodnie z art. 160j.

1. Organ zarządzający lub 
administrujący dzielonej spółki 
przedstawia oświadczenie 
odzwierciedlające rzeczywisty status 
finansowy spółki będące częścią planu 
podziału transgranicznego, o którym mowa 
w art. 160e. Oświadczenie to zawiera 
deklarację, że, na podstawie informacji 
dostępnych organowi zarządzającemu lub 
administrującemu spółki w dniu złożenia 
oświadczenia, po dokonaniu wszelkich 
niezbędnych ustaleń, nie są mu znane 
jakiekolwiek przyczyny, dla których spółka 
przejmująca oraz, w przypadku podziału 
częściowego, spółka podlegająca 
podziałowi, po dniu, w którym podział 
stanie się skuteczny, byłyby niezdolne do 
spełniania zobowiązań, gdy staną się one 
wymagalne. Oświadczenie powinno zostać 
złożone nie wcześniej niż jeden miesiąc 
przed ujawnieniem planu podziału 
transgranicznego zgodnie z art. 160j.

Poprawka 189

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 m – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wierzyciele, którzy są niezadowoleni 
z ochrony ich interesów przewidzianej

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wierzyciele w terminie jednego 
miesiąca od dnia ujawnienia, o którym 



PE625.345v03-00 102/116 AD\1169158PL.docx

PL

w planie podziału transgranicznego 
zgodnie z art. 160e, w terminie jednego 
miesiąca od dnia ujawnienia, o którym 
mowa w art. 160j, mogli złożyć wniosek 
do właściwego organu administracyjnego 
lub sądowego o udzielenie odpowiednich 
gwarancji.

mowa w art. 160j, mogli złożyć wniosek 
do właściwego organu administracyjnego 
lub sądowego o udzielenie odpowiednich 
gwarancji, jeżeli mimo przewidzianej 
ochrony ich interesów zgodnie z art. 160e 
uważają, że ponoszą szkodę.

Uzasadnienie

Sformułowanie „są niezadowoleni” pozostawia przestrzeń na subiektywne oceny wierzycieli. 
Lepiej zastosować sformułowanie „ponoszą szkodę”, co jest możliwe do obiektywnego 
zweryfikowania.

Poprawka 190

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 m – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli spółka wraz z planem 
podziału ujawni sprawozdanie 
niezależnego biegłego stwierdzające brak 
uzasadnionego prawdopodobieństwa 
bezpodstawnego naruszenia praw 
wierzycieli. Niezależny biegły powinien 
zostać powołany lub zatwierdzony przez 
właściwy organ i powinien spełniać 
wymagania określone w art. 160i ust. 2;

a) jeżeli spółka wraz z planem 
podziału ujawni sprawozdanie 
niezależnego biegłego stwierdzające brak 
uzasadnionego prawdopodobieństwa 
bezpodstawnego naruszenia praw 
wierzycieli. Niezależny biegły powinien 
zostać powołany lub zatwierdzony przez 
właściwy organ i powinien być niezależny 
od spółki dokonującej przekształcenia 
transgranicznego, nie może występować 
konflikt interesów i biegły może być osobą 
fizyczną lub prawną, w zależności od 
prawa państwa członkowskiego wyjścia.

Poprawka 191

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 n – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Przepisy obowiązujące w państwie 
członkowskim, w którym ma siedzibę 
spółka powstająca w wyniku podziału 
transgranicznego, dotyczące partycypacji 
pracowników, jeżeli takie przepisy 
ustanowiono, nie mają jednak 
zastosowania w przypadku gdy spółka 
ulegająca podziałowi w okresie sześciu 
miesięcy przed opublikowaniem planu 
podziału transgranicznego, o którym mowa 
w art. 160e niniejszej dyrektywy, posiadała 
średnio liczbę pracowników równoważną 
czterem piątym stosownej wartości 
progowej określonej w prawie państwa 
członkowskiego, która uruchamia system 
partycypacji pracowników w rozumieniu 
art. 2 lit. k) dyrektywy 2001/86/WE, lub 
w przypadku gdy prawo krajowe właściwe 
dla każdej spółki przejmującej nie 
przewiduje:

2. Przepisy obowiązujące w państwie 
członkowskim, w którym ma siedzibę 
spółka powstająca w wyniku podziału 
transgranicznego, dotyczące partycypacji 
pracowników, jeżeli takie przepisy 
ustanowiono, nie mają jednak 
zastosowania w przypadku gdy spółka 
ulegająca podziałowi w okresie sześciu 
miesięcy przed datą udostępnienia planu 
podziału transgranicznego, o którym mowa 
w art. 160e niniejszej dyrektywy, posiadała 
średnio liczbę pracowników równoważną 
czterem piątym stosownej wartości 
progowej określonej w prawie państwa 
członkowskiego, która uruchamia system 
partycypacji pracowników w rozumieniu 
art. 2 lit. k) dyrektywy 2001/86/WE, lub 
w przypadku gdy prawo krajowe właściwe 
dla każdej spółki przejmującej nie 
przewiduje:

Poprawka 192

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 o – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wskazują 
organ krajowy właściwy dla 
przeprowadzania kontroli zgodności 
z prawem podziałów transgranicznych 
w odniesieniu do tej części procedury, 
którą reguluje prawo państwa 
członkowskiego dzielonej spółki oraz do 
wydawania zaświadczeń potwierdzających 
dopuszczalność podziału,
potwierdzającego spełnienie odpowiednich 
warunków i należyte dopełnienie 
wszelkich procedur i formalności w tym 
państwie członkowskim.

1. Państwa członkowskie wskazują 
organ sądowy, notarialny lub inny organ
właściwy dla przeprowadzania kontroli 
zgodności z prawem podziałów 
transgranicznych w odniesieniu do tej 
części procedury, którą reguluje prawo 
państwa członkowskiego dzielonej spółki 
oraz do wydawania zaświadczeń 
potwierdzających dopuszczalność 
podziału, potwierdzającego spełnienie 
odpowiednich warunków i należyte 
dopełnienie wszelkich procedur i
formalności w tym państwie 
członkowskim.

Uzasadnienie

Dla spójności z dyrektywą (UE) 2017/1132 dotyczącą połączeń transgranicznych, zwłaszcza 
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art. 127 ust. 1.

Poprawka 193

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 o – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdania, o których mowa 
odpowiednio w art. 160g, 160h i 160i;

b) sprawozdania, o których mowa 
w art. 160g i 160i;

Poprawka 194

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 o – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan i sprawozdania złożone zgodnie 
z art. 160i nie wymagają ponownego 
przedłożenia właściwemu organowi.

Plan i sprawozdania złożone zgodnie z art.
160j nie wymagają ponownego 
przedłożenia właściwemu organowi.

Uzasadnienie

Większy sens ma odniesienie do art. 86h.

Poprawka 195

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 o – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wniosek, o którym mowa w ust. 2, co 
dotyczy również wszelkich informacji 
i dokumentów spółki, mógł być w całości 
wypełniony w trybie online, bez 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wniosek, o którym mowa w ust. 2, co 
dotyczy również wszelkich informacji i
dokumentów spółki, mógł być w całości 
wypełniony w trybie online, bez 
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konieczności osobistego stawiennictwa 
przed właściwym organem, o którym 
mowa w ust. 1.

konieczności osobistego stawiennictwa 
przed właściwym organem lub przed 
jakąkolwiek inną osobą lub jakimkolwiek 
innym organem zajmującym się 
rozpatrywaniem wniosku o rejestrację.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie spójności z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w 
odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (COM(2018)0239 
final).

Poprawka 196

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 o – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach uzasadnionego 
podejrzenia nadużycia finansowego 
opartego na solidnych podstawach,
państwa członkowskie mogą jednak 
wymagać osobistego stawiennictwa przed 
właściwym organem, tam gdzie wymaga
się przedłożenia odpowiednich informacji 
i dokumentów.

W uzasadnionych wyjątkowych 
przypadkach nadrzędnych względów 
interesu publicznego państwa 
członkowskie mogą jednak wymagać 
osobistego stawiennictwa przed 
jakimkolwiek właściwym organem lub 
przed jakąkolwiek inną osobą lub 
organem zajmującymi się ujawnianiem w 
internecie bądź dokonującymi lub 
pomagającymi w dokonaniu ujawnienia w 
internecie. 

Uzasadnienie

Pojęcie „podejrzenie nadużycia finansowego” ma różne znaczenie w poszczególnych 
państwach członkowskich. Wątpliwe jest, czy proponowany artykuł obejmuje wszystkie 
pomyślane sytuacje.

Poprawka 197

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 o – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
szczegółowe zasady dotyczące ujawniania 
w internecie dokumentów i informacji, o 
których mowa w ust. 1 i 3. Przepisy art. 
13f ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Poprawka 198

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 o – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W związku z przestrzeganiem 
zasad dotyczących partycypacji 
pracowników określonych w art. 160n 
państwo członkowskie dzielonej spółki 
sprawdza, czy plan podziału 
transgranicznego, o którym mowa 
w art. 160e, zawiera informacje 
o procedurach, na podstawie których 
dokonuje się odpowiednich ustaleń, oraz 
informacje o możliwych wariantach dla 
takich ustaleń.

4. W związku z przestrzeganiem 
zasad dotyczących partycypacji 
pracowników określonych w art. 160n 
państwo członkowskie dzielonej spółki 
sprawdza, czy plan i sprawozdania
dotyczące podziału transgranicznego, o
którym mowa w art. 160e, zawierają
informacje o procedurach, na podstawie 
których dokonuje się odpowiednich 
ustaleń, oraz informacje o możliwych 
wariantach dla takich ustaleń.

Poprawka 199

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 o – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy wyznaczone zgodnie 
z ust. 1 mogły konsultować się z innymi 
odpowiednimi organami właściwymi 
w różnych obszarach objętych 
transgranicznym podziałem.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy wyznaczone zgodnie 
z ust. 1 mogły konsultować się z innymi 
odpowiednimi organami zarówno w 
państwie członkowskim wyjścia, jak i w 
państwie członkowskim przeznaczenia 
właściwymi w różnych obszarach objętych 
transgranicznym podziałem.
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Poprawka 200

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 o – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ dokonał oceny 
operacji w terminie jednego miesiąca od 
otrzymania informacji dotyczącej 
zatwierdzenia transgranicznego podziału 
przez zgromadzenie wspólników spółki. 
Ocena ta wywołuje jeden z następujących 
skutków:

7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ dokonał oceny 
operacji w terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania informacji dotyczącej 
zatwierdzenia transgranicznego podziału 
przez zgromadzenie wspólników spółki. 
Ocena ta wywołuje jeden z następujących 
skutków:

Poprawka 201

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 o – ustęp 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli właściwy organ ma poważne 
obawy, że podział transgraniczny stanowi 
sztuczną strukturę, o której mowa 
w art. 160d ust. 3, może podjąć decyzję 
o przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
zgodnie z art. 160p oraz informuje spółkę 
o swoim rozstrzygnięciu co do 
przeprowadzenia takiej oceny oraz o jej 
wynikach.

c) jeżeli właściwy organ ma poważne 
obawy, że podział transgraniczny stanowi 
sztuczną strukturę, podejmuje decyzję 
o przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
zgodnie z art. 160p oraz informuje spółkę 
o swoim rozstrzygnięciu co do 
przeprowadzenia takiej oceny oraz o jej 
wynikach.

Poprawka 202

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 p – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby dokonania oceny, czy Na potrzeby dokonania oceny, czy 
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transgraniczny podział spółki stanowi 
sztuczną strukturę w rozumieniu art. 160d 
ust. 3 niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie zapewniają, aby właściwy 
organ państwa członkowskiego spółki 
dzielonej przeprowadził szczegółową 
ocenę wszystkich istotnych faktów 
i okoliczności oraz uwzględnił co najmniej: 
cechy przedsiębiorstw w zainteresowanych 
państwach członkowskich, w tym cel, 
sektor, inwestycje, obrót netto oraz zysk 
lub stratę, liczbę pracowników, strukturę 
bilansu, rezydencję podatkową, aktywa 
i ich lokalizację, miejsce wykonywania 
pracy przez pracowników i określone 
grupy pracowników, miejsce opłacania 
należnych składek na ubezpieczenie 
społeczne, a także ryzyko handlowe 
przejęte przez dzieloną spółkę w jej 
państwie członkowskim i państwach 
członkowskich spółek przejmujących.

transgraniczny podział spółki stanowi 
sztuczną strukturę w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie 
zapewniają, aby właściwy organ państwa 
członkowskiego spółki dzielonej 
przeprowadził szczegółową ocenę 
wszystkich istotnych faktów i okoliczności 
oraz uwzględnił co najmniej: cechy 
przedsiębiorstw w zainteresowanych 
państwach członkowskich, w tym, sektor, 
inwestycje, obrót netto oraz zysk lub stratę, 
liczbę pracowników, strukturę bilansu, 
rezydencję podatkową, aktywa i ich 
lokalizację, miejsce wykonywania pracy 
przez pracowników i określone grupy 
pracowników, miejsce opłacania należnych 
składek na ubezpieczenie społeczne, a
także ryzyko handlowe przejęte przez
dzieloną spółkę w jej państwie 
członkowskim i państwach członkowskich 
spółek przejmujących.

Poprawka 203

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 p – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
właściwy organ, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, podejmując decyzję 
o przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
zgodnie z prawem krajowym, uwzględnił 
wszelkie przedłożone przez spółkę 
i wszystkie strony uwagi zgodnie 
z art. 160j ust. 1. Właściwe organy, 
o których mowa w ust. 1, mogą również 
wysłuchać innych zainteresowanych stron
trzecich zgodnie z prawem krajowym. 
Właściwy organ podejmuje decyzję 
ostateczną w sprawie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność podziału w ciągu dwóch
miesięcy od rozpoczęcia szczegółowej 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
właściwy organ, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, podejmując decyzję 
o przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
zgodnie z prawem krajowym, uwzględnił 
wszelkie przedłożone przez spółkę 
i wszystkie strony uwagi zgodnie 
z art. 160j ust. 1. Właściwe organy, 
o których mowa w ust. 1, mogą również 
wysłuchać innych zainteresowanych stron 
trzecich zgodnie z prawem krajowym. 
Właściwy organ podejmuje decyzję 
ostateczną w sprawie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność podziału w ciągu pięciu
miesięcy od rozpoczęcia szczegółowej 
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oceny. oceny.

Poprawka 204

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 q – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby decyzja właściwego organu państwa 
członkowskiego niebędącego organem 
sądowym o wydaniu lub odmowie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność podziału podlegała 
kontroli sądowej zgodnie z prawem 
krajowym. Ponadto państwa członkowskie 
zapewniają, aby zaświadczenie 
potwierdzające dopuszczalność podziału 
nie wywoływało jakichkolwiek skutków 
prawnych przed upływem wskazanego 
okresu, w celu umożliwienia 
zainteresowanym stronom wniesienia 
sprawy przed właściwy sąd oraz 
uzyskania, w stosownych przypadkach, 
środków tymczasowych.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby decyzja właściwego organu o wydaniu 
lub odmowie wydania zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
podlegała kontroli sądowej zgodnie z
prawem krajowym. Ponadto państwa 
członkowskie zapewniają, aby 
zaświadczenie potwierdzające 
dopuszczalność podziału nie wywoływało 
jakichkolwiek skutków prawnych przed 
upływem wskazanego okresu, w celu 
umożliwienia stronom wniesienia sprawy 
przed właściwy sąd.

Uzasadnienie

Wątpliwe jest, dlaczego możliwość kontroli sądowej nie miałaby istnieć również w 
przypadkach, w których zaświadczenie potwierdzające dopuszczalność przekształcenia jest 
wydawane przez sąd.

Poprawka 205

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 q – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby decyzja o wydaniu zaświadczenia 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby decyzja o wydaniu zaświadczenia 
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potwierdzającego dopuszczalność podziału 
została przesłana organom, o których 
mowa w art. 160r ust.1 oraz aby decyzje 
o wydaniu lub odmowie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność podziału były 
udostępnione za pośrednictwem systemu 
integracji rejestrów ustanowionego zgodnie 
z art. 22.

potwierdzającego dopuszczalność podziału 
została przesłana organom, o których 
mowa w art. 160r ust. 1, i wszystkim 
zainteresowanym stronom, które na 
podstawie art. 160j ust. 1 lit. c) przedłożyły 
uwagi zgodnie z prawem krajowym, oraz 
aby decyzje o wydaniu lub odmowie 
wydania zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność podziału były 
udostępnione za pośrednictwem systemu 
integracji rejestrów ustanowionego zgodnie 
z art. 22.

Poprawka 206

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 r – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wskazują organ 
właściwy dla przeprowadzania kontroli 
zgodności z prawem podziału 
transgranicznego w odniesieniu do tej 
części postępowania, którą reguluje prawo 
państw członkowskich spółek 
przejmujących, oraz do zaakceptowania 
podziału, jeżeli spełnia on wszystkie 
odpowiednie warunki oraz jeżeli wszelkie 
procedury i formalności w tym państwie 
członkowskim zostały należycie 
dopełnione.

Państwa członkowskie wskazują organ 
sądowy, notarialny lub inny organ 
właściwy dla przeprowadzania kontroli 
zgodności z prawem podziału 
transgranicznego w odniesieniu do tej 
części postępowania, którą reguluje prawo 
państw członkowskich spółek 
przejmujących, oraz do zaakceptowania 
podziału, jeżeli spełnia on wszystkie 
odpowiednie warunki oraz jeżeli wszelkie 
procedury i formalności w tym państwie 
członkowskim zostały należycie 
dopełnione.

Uzasadnienie

Dla spójności z dyrektywą (UE) 2017/1132 dotyczącą połączeń transgranicznych, zwłaszcza 
art. 127 ust. 1.

Poprawka 207

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
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Artykuł 160 r – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wniosek, o którym mowa w ust. 1, 
pochodzący od którejkolwiek ze spółek 
przejmujących, uwzględniający wszelkie 
informacje i dokumenty, mógł być 
w całości wypełniony w trybie online bez 
konieczności osobistego stawiennictwa 
przed właściwym organem, o którym 
mowa w ust. 1.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wniosek, o którym mowa w ust. 1, 
pochodzący od którejkolwiek ze spółek 
przejmujących, uwzględniający wszelkie 
informacje i dokumenty, mógł być w
całości wypełniony w trybie online bez 
konieczności osobistego stawiennictwa 
przed właściwym organem lub przed 
jakąkolwiek inną osobą lub jakimkolwiek 
innym organem zajmującym się 
rozpatrywaniem wniosku o rejestrację.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie spójności z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w 
odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (COM(2018)0239 
final).

Poprawka 208

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 r – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach uzasadnionego 
podejrzenia nadużycia finansowego 
opartego na solidnych podstawach
państwa członkowskie mogą jednak 
wymagać osobistego stawiennictwa przed 
właściwym organem państwa 
członkowskiego, jeżeli wymagane jest 
przedłożenie odpowiednich informacji 
i dokumentów. 

W uzasadnionych wyjątkowych 
przypadkach nadrzędnych względów 
interesu publicznego państwa 
członkowskie mogą jednak wymagać 
osobistego stawiennictwa przed 
jakimkolwiek właściwym organem lub 
przed jakąkolwiek inną osobą lub 
organem zajmującymi się ujawnianiem w 
internecie bądź dokonującymi lub 
pomagającymi w dokonaniu ujawnienia w 
internecie, jeżeli wymagane jest 
przedłożenie odpowiednich informacji 
i dokumentów. 

Poprawka 209
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 r – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
szczegółowe zasady dotyczące ujawniania 
w internecie dokumentów i informacji, o 
których mowa w ust. 1 i 3. Przepisy art. 
13f ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Poprawka 210

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 s – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) informacje dotyczące jej 
uprawnionych właścicieli przed podziałem 
transgranicznym i po nim zgodnie z 
dyrektywą 2015/849.

Poprawka 211

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 u a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 160ua

Odpowiedzialność cywilna członków 
organów administrujących i 

zarządzających dzielonej spółki

Przepisy państw członkowskich określają 
co najmniej zasady dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej członków 
organów administrujących i 
zarządzających spółki dokonującej 
podziału transgranicznego wobec 
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akcjonariuszy i wierzycieli tej spółki, w 
odniesieniu do zawinionego zachowania 
tych członków podczas przygotowania 
oraz realizacji podziału, w tym do 
przedstawienia niezgodnego z prawdą 
oświadczenia o miejscach działalności, o 
którym mowa w art. 160g ust. 2a.

Poprawka 212

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 v – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają co 
najmniej przepisy dotyczące 
odpowiedzialność cywilną niezależnego 
biegłego za sporządzenie sprawozdania, 
o którym mowa w art. 160i i art. 160m 
ust. 2 lit. a), w tym za zawinione 
zachowanie podczas wykonywania przez 
niego obowiązków.

Państwa członkowskie określają co 
najmniej przepisy dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej niezależnego 
biegłego odpowiedzialnego za 
sporządzenie sprawozdania, o którym 
mowa w art. 160m ust. 3 lit. a), wobec 
wierzycieli, za zawinione zachowanie 
podczas wykonywania przez niego 
obowiązków.

Poprawka 213

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa (UE) nr 2017/1132
Artykuł 160 v – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednak w ciągu dwóch lat od dnia 
wejścia w życie podziału transgranicznego 
właściwym organom zostaną przekazane 
nowe informacje w sprawie tego podziału, 
dotyczące uzasadnionego podejrzenia 
nadużycia finansowego, właściwe organy 
dokonują poprawionej oceny okoliczności 
faktycznych sprawy i w przypadku 
sztucznych struktur mogą nałożyć 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje.
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Poprawka 214

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja nie później niż cztery lata 
po [OP please insert the date of the end of 
the transposition period of this Directive] 
przeprowadzi ocenę niniejszej dyrektywy 
i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 
z wyników tej oceny, któremu 
w stosownych przypadkach towarzyszyć 
będzie wniosek ustawodawczy. Państwa 
członkowskie przedstawią Komisji 
informacje konieczne do przygotowania 
tego sprawozdania, w szczególności dane 
dotyczące liczby transgranicznych 
przekształceń, połączeń i podziałów, czasu 
ich trwania i związanych z tym kosztów.

1. Komisja nie później niż cztery lata 
po [OP please insert the date of the end of
the transposition period of this Directive] 
przeprowadzi ocenę niniejszej dyrektywy 
i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 
z wyników tej oceny, któremu 
w stosownych przypadkach towarzyszyć 
będzie wniosek ustawodawczy. W ocenie 
tej należy zwrócić szczególną uwagę na 
wpływ niniejszej dyrektywy na 
wykrywanie przypadków transgranicznych 
przekształceń, połączeń lub podziałów 
skutkujących stworzeniem sztucznej 
struktury oraz zapobieganie takim 
przypadkom. Komisja konsultuje się z 
europejskimi partnerami społecznymi.
Państwa członkowskie przedstawią 
Komisji informacje konieczne do 
przygotowania tego sprawozdania, 
w szczególności dane dotyczące liczby 
transgranicznych przekształceń, połączeń 
i podziałów, czasu ich trwania 
i związanych z tym kosztów.
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