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КРАТКА ОБОСНОВКА

Пакетът от мерки в областта на дружественото право, който включва настоящата 
предложена директива относно презграничните преобразувания, сливания и 
разделяния, е положителна стъпка към разработването на ясни правила за дружествата, 
желаещи да извършват дейност в рамките на вътрешния пазар. 

Понастоящем законодателството е различно в отделните държави членки, което 
допринася за правната несигурност и възпира предприятията от участие в 
трансгранични операции. За да се противодейства на това, е важно да се постигне 
равнище на последователност в законодателството в отделните държави членки, 
особено когато става въпрос за трансгранични сливания. 

Докладчикът счита, че тези правила следва да бъдат прости, еднакви, ясни и лесно 
приложими за улесняване на мобилността, като същевременно се защитават 
заинтересованите страни в дружествата, включително правата на работниците и 
служителите. Правила, които са неясни или трудни за прилагане, вероятно ще доведат 
до различно тълкуване на правилата от държавите членки, както и до намаляване на 
ефективността на тяхното изпълнение, като по този начин ще възникне риск от 
фрагментиране на вътрешния пазар. Освен това правилата, които са неясни, е трудно да 
бъдат прилагани ефективно и те не водят до по-добра защита на служителите.

Необходима е защита на заинтересованите страни от предприятието, включително 
служителите, включително мерки за борба срещу създаването на дружества „пощенска 
кутия“ в целия вътрешен пазар. Тази защита обаче трябва да бъде разумна и 
пропорционална и да не действа като възпиращ фактор за възпрепятстване на честния 
предприемач да разширява дейността си зад граница.

Процедурата за трансгранични преобразувания е изключително сложна и 
продължителна както за участващите дружества, така и за съответните органи. Освен 
това са налице и въпроси, свързани с чувствителна от бизнес гледна точка информация, 
непредвидимост и принципи на правна сигурност, които трябва да бъдат взети предвид. 

Докладчикът приветства и подкрепя конкретните мерки, съдържащи се в 
предложението, които гарантират, че в случай на преобразуване държавите членки 
могат да изискват или да извършват оценка на дълга на дружеството, ако са налице 
убедителни подозрения, че дадено дружество се стреми умишлено да избегне или да 
наруши определен закон (дружества „пощенска кутия“). В този контекст с 
предложенията на докладчика се избягва създаването на ситуация, при която 
дружествата да се намират в положение, при което трябва да доказват, че не се опитват 
да заобикалят или да злоупотребяват с действащото законодателство.  Вместо това в 
предложението се съдържа изискване компетентният орган на отправната държава 
членка да не разрешава трансграничното преобразуване, когато счита, че въпросното 
дружество се стреми да злоупотребява или да заобикаля умишлено законодателството. 

Докладчикът е предложил също така Комисията да разработи общи насоки за 
държавите членки, които да помагат на компетентните органи да определят ситуации, 
при които може да се изисква по-задълбочен анализ на дейността на дружеството. 
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Що се отнася до управленските доклади и докладите в случай на трансгранични 
преобразувания, сливания и разделяния, докладчикът се застъпва за по-опростените 
правила относно участието на служителите и подчертава, че предложената директива 
не следва да създава допълнителна административна тежест за дружествата. В това 
отношение докладчикът е привел предложението в съответствие със съществуващото 
добре функциониращо законодателство на Съюза относно информирането на 
работниците и консултирането с тях, и по-специално с Директива 2002/14 относно 
обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите; Директива 
2001/23/ЕО относно прехвърлянето на предприятия; и Директива 2009/38/ЕО за 
създаване на Европейски работнически съвет. 

Що се отнася до участието на работниците и служителите, докладчикът също така се 
опита да приведе това предложение в съответствие със съществуващото 
законодателство относно сливанията (Директива 2017/1132), като по този начин се 
гарантира, че при преобразуването и разделянето се прилагат едни и същи правила. 
Това се прави с цел избягване на създаването на нови сложни правила за дружествата. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Дружествата играят 
решаваща роля за насърчаването на 
икономическия растеж, създаването 
на работни места и привличането на 
инвестиции в Европейския съюз. Те 
спомагат за създаване на по-голяма 
икономическа, както и социална 
стойност за обществото като цяло. 
За да постигнат по-добре своя 
потенциал, дружествата следва да 
могат да се възползват от 
възможностите, които единният 
пазар може да им предложи, за да се 
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развиват и да се разрастват извън 
националните граници. Директива 
2005/56/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 26 октомври 2005 г. 
относно презграничните сливания на 
дружества с ограничена отговорност 
оказва сериозно въздействие върху 
презграничните дейности по сливания 
между държавите членки, като 
осигурява единна обща рамка за 
сливания с опростени процедури, 
включващи по-ниски разходи и по-
кратки срокове. Тези предимства 
следва да бъдат пренесени и в 
областта на презграничните 
преобразувания и разделяния.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) При липса на уеднаквяване в 
правото на Съюза, в съответствие с 
член 54 от ДФЕС всяка държава членка 
е компетентна да установи привръзката, 
определяща националното право, 
приложимо за дадено дружество. 
Съгласно член 54 от ДФЕС 
седалището, централното управление 
и основното място на дейност на 
дружеството се смятат като 
привръзки от едно и също равнище. 
Поради това, както се изяснява от 
съдебната практика42, когато 
държавата членка на ново 
установяване, а именно държавата 
членка по местоназначение, изисква 
само преместването на седалището 
като привръзка за съществуването на 
дружество съгласно нейното 
национално законодателство, 
фактът, че се прехвърля само 
седалището (а не централното 
управление или основното място на 
дейност) не изключва сам по себе си 

(3) При липса на уеднаквяване в 
правото на Съюза, в съответствие с 
член 54 от ДФЕС всяка държава членка 
е компетентна да установи привръзката, 
определяща националното право, 
приложимо за дадено дружество.
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приложимостта на свободата на 
установяване по член 49 от ДФЕС. 
Изборът на конкретен вид дружество 
в презграничните сливания, 
преобразувания и разделяния или 
изборът на държава членка на 
установяване са присъщи на 
упражняването на свободата на 
установяване, гарантирана от ДФЕС 
като част от единния пазар.

__________________ __________________

42 Решение на Съда от 25 октомври 
2017 г. по дело Polbud – Wykonawstwo, 
C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, 
точка 29.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Това развитие на съдебната 
практика разкри нови възможности пред 
дружествата на единния пазар с цел 
стимулиране на икономическия растеж, 
ефективната конкуренция и 
производителността. Същевременно 
целта за единен пазар без вътрешни 
граници за дружествата трябва да бъде 
съгласувана с други цели на 
европейската интеграция, като 
социалната защита (по-специално
защитата на работниците и 
служителите), защитата на кредиторите 
и защитата на съдружниците или 
акционерите. При липсата на 
хармонизирани правила, по-конкретно 
за презграничните преобразувания, 
държавите членки се стремят към 
постигането на такива цели чрез
редица разновидни правни разпоредби и 
административни практики. В резултат 
на това, въпреки че дружествата вече 
могат да извършват презгранични 
сливания, те се сблъскват с редица 

(4) Това развитие на съдебната 
практика разкри нови възможности пред 
дружествата на единния пазар с цел 
стимулиране на икономическия растеж, 
ефективната конкуренция и 
производителността. Същевременно при 
липсата на равнопоставени условия 
под формата на последователни 
социални и фискални правила това 
развитие върви ръка за ръка с 
разпространението на дружества 
„пощенски кутии“ и злоупотреби, 
представляващи изкуствени 
договорености и заобикаляне на 
фискалните и 
социалноосигурителните 
задължения, както и подбиването на 
правата на работниците. Целта за 
единен пазар без вътрешни граници за 
дружествата трябва да бъде съгласувана 
с други цели на европейската 
интеграция, като социалната защита за 
всички, защитата на правата на 
работниците и служителите, защитата 
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правни и практически трудности, когато 
желаят да извършат презгранично 
преобразуване. Освен това в 
националното законодателство на много 
държави членки се предвижда 
процедура за преобразуване на 
национално равнище, без да се 
предвижда еквивалентна процедура за 
презгранично преобразуване.

на кредиторите и защитата на 
съдружниците или акционерите, както 
и борбата с посегателствата върху 
финансовите интереси на Съюза, 
например чрез изпирането на пари и 
данъчните измами. При липсата на 
хармонизирани правила, по-конкретно 
за презграничните преобразувания, 
държавите членки създадоха редица 
разновидни правни разпоредби и 
административни практики. В резултат 
на това, въпреки че дружествата вече 
могат да извършват презгранични 
сливания, те се сблъскват с редица 
правни и практически трудности, когато 
желаят да извършат презгранично 
преобразуване. Освен това в 
националното законодателство на много 
държави членки се предвижда 
процедура за преобразуване на 
национално равнище, без да се 
предвижда еквивалентна процедура за 
презгранично преобразуване.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Затова е целесъобразно да бъдат 
въведени процесуални и 
материалноправни норми за 
презграничните преобразувания, които 
биха допринесли за премахване на 
ограниченията на свободата на 
установяване и същевременно биха 
осигурили адекватна и пропорционална 
защита на заинтересованите страни, 
като например работниците и 
служителите, кредиторите и 
миноритарните съдружници или 
акционери.

(6) Затова е целесъобразно да бъдат 
въведени процесуални и 
материалноправни норми за 
презграничните преобразувания, които 
биха допринесли за премахване на 
ограниченията на свободата на 
установяване и същевременно биха 
осигурили адекватна и пропорционална 
защита на заинтересованите страни, 
като например кредиторите и 
миноритарните съдружници или 
акционери и по-специално 
работниците и служителите.
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Понятието „консултация“ е 
необходимо да бъде определено, като 
се вземе предвид целта да се изрази 
становище, което ще бъде от полза за 
вземането на решение, а това 
предполага провеждането на 
консултации в подходящ момент, по 
подходящ начин и с подходящо 
съдържание.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Настоящата директива 
установява минимални изисквания, 
приложими в държавите членки, 
като същевременно позволява и 
насърчава държавите членки да 
предоставят по-благоприятна 
защита на работниците и 
служителите.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) При определени обстоятелства 
правото на преобразуване на 
съществуващо дружество, учредено в 
държава членка, в дружество съгласно 
правото на друга държава членка може
да се използва с цел злоупотреби, като 
например за заобикаляне на трудовите 

(7) Правото на сливане, разделяне 
или преобразуване на съществуващо 
дружество, учредено в държава членка, 
в дружество съгласно правото на друга 
държава членка следва никога да не се 
използва с цел злоупотреби, като 
например за заобикаляне на трудовите 
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стандарти, на осигурителните 
плащания, на данъчни задължения, на 
правата на кредиторите, на правата на 
миноритарните съдружници или 
акционери или на правилата относно 
участието на работниците и 
служителите. С цел борба с възможните 
такива злоупотреби, като общ принцип 
на правото на Съюза от държавите 
членки се изисква да гарантират, че 
дружествата не използват процедурата 
за презгранично преобразуване за 
създаване на изкуствени конструкции, 
насочени към получаването на 
неоправдани данъчни предимства или 
към неправомерно накърняване на 
законовите или договорните права на 
работниците и служителите, 
кредиторите или членовете. Доколкото 
представлява изключение от основна 
свобода, борбата със злоупотребите 
трябва да се тълкува стриктно и да се 
основава на индивидуална преценка на 
всички релевантни обстоятелства. 
Следва да бъде въведена процесуална и 
материалноправна уредба, която 
очертава свободата на преценка и 
предвижда многообразие в подхода, 
допустим за държавите членки, като 
същевременно установява изискванията 
за рационализиране на действията, 
които националните органи трябва да 
предприемат за борба със злоупотребите 
съгласно правото на Съюза.

стандарти, на осигурителните 
плащания, на данъчни задължения, на 
правата на кредиторите, на правата на 
миноритарните съдружници или 
акционери или на правилата относно 
участието на работниците и 
служителите, какъвто е случаят 
например с дружествата „пощенски 
кутии“. С цел борба с възможните 
такива злоупотреби, като общ принцип 
на правото на Съюза от държавите 
членки се изисква да гарантират, че 
дружествата не използват процедурата 
за презгранично преобразуване, сливане 
или разделяне за създаване на 
изкуствени конструкции, насочени 
изцяло или частично към 
получаването на неоправдани данъчни
или социалноосигурителни предимства 
или към неправомерно накърняване на 
законовите или договорните права на 
работниците и служителите, 
кредиторите или членовете. Борбата със 
злоупотребите трябва да се основава на 
индивидуална преценка на всички 
релевантни обстоятелства. Следва да 
бъде въведена обща процесуална и 
материалноправна уредба, която 
установява изискванията за 
рационализиране на действията, които 
националните органи трябва да 
предприемат за борба със злоупотребите 
съгласно правото на Съюза, като 
същевременно описва, когато е 
абсолютно необходимо, свободата на 
действие, предоставена на 
държавите членки.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да може в процедурата за 
извършване на презграничното 
преобразуване да бъдат взети предвид 

(10) За да може в процедурата за 
извършване на презграничното 
преобразуване да бъдат взети предвид 
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законните интереси на всички 
заинтересованите страни, дружеството 
следва да оповести плана за 
презграничното преобразуване, 
съдържащ най-важната информация
за предлаганото презгранично 
преобразуване, включително 
планираната нова форма на 
дружеството, учредителния акт и 
предлагания график за извършване на 
преобразуването. Членовете, 
кредиторите и работниците и 
служителите на дружеството, което е в 
процес на презграничното 
преобразуване, следва да бъдат 
уведомени, така че да могат да 
представят забележки във връзка с 
предлаганото преобразуване.

законните интереси на всички 
заинтересованите страни, дружеството 
следва да оповести плана за 
презграничното преобразуване, 
съдържащ информацията за 
предлаганото презгранично 
преобразуване, включително 
планираната нова форма на 
дружеството, учредителния акт и 
предлагания график за извършване на 
преобразуването. Членовете, 
кредиторите и работниците и 
служителите на дружеството, което е в 
процес на презграничното 
преобразуване, следва да бъдат 
уведомени и тази информация да им 
бъде предоставена своевременно, така 
че да могат да представят забележки във 
връзка с предлаганото преобразуване.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да предостави информация на 
работниците и служителите си,
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, следва да 
изготви доклад, разясняващ
последиците от предлаганото 
презгранично преобразуване за 
работниците и служителите. Докладът 
следва да разяснява по-конкретно 
последиците от предлаганото 
презгранично преобразуване за 
запазването на работните места на 
работниците и служителите, дали ще 
има съществена промяна в трудовите 
правоотношения и местонахождението 
на местата на дейност на дружествата и 
как всеки от тези фактори би се отнасял 
до евентуалните дъщерни дружества. 
Това изискване обаче не следва да се 
прилага, когато единствените 

(12) За да се предостави информация 
на работниците и служителите на
дружеството, в този доклад следва да 
бъдат разяснени и последиците от 
предлаганото презгранично 
преобразуване за работниците и 
служителите и/или техните 
представители. За да се избягват 
дублирания, дружествата може да 
решат да комбинират този доклад с 
доклада, адресиран до членовете.
Докладът следва да разяснява по-
конкретно последиците от предлаганото 
презгранично преобразуване за 
запазването на работните места на 
работниците и служителите, дали ще 
има съществена промяна в трудовите 
правоотношения относно прилагането 
на колективни трудови договори, 
както и местонахождението на 
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служители на дружеството са в неговия 
административен орган. Предоставянето 
на доклада не следва да засяга 
приложимите процедури за 
информиране и консултиране, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
Директива 2002/14/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета43 или на 
Директива 2009/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета44.

централната администрация на 
местата на дейност на дружествата и как 
всеки от тези фактори би се отнасял до 
евентуалните дъщерни дружества. 
Изискването за определена 
специфична информация обаче не 
следва да се прилага, когато 
единствените служители на 
дружеството са в неговия 
административен орган, и то следва да 
се оповестява своевременно. 
Предоставянето на доклада не следва да 
създава излишни административни 
изисквания или дублиране на 
съществуващите изисквания и не 
следва да засяга приложимите 
процедури за информиране и 
консултиране, образувани на 
национално равнище в резултат от 
транспонирането на 
Директива 2002/14/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета43 или на 
Директива 2009/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета44.

__________________ __________________

43 Директива 2002/14/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2002 г. за създаване на обща 
рамка за информиране и консултиране 
на работниците и служителите в 
Европейската общност (ОВ L 80, 
23.3.2002 г., стр. 29).

43 Директива 2002/14/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2002 г. за създаване на обща 
рамка за информиране и консултиране 
на работниците и служителите в 
Европейската общност (ОВ L 80, 
23.3.2002 г., стр. 29).

44 Директива 2009/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
май 2009 г. за създаване на европейски 
работнически съвет или на процедура за 
информиране и консултации с 
работниците и служителите в 
предприятия с общностно измерение и 
групи предприятия с общностно 
измерение (преработена) (ОВ L 122, 
16.5.2009 г., стр. 28).

44 Директива 2009/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
май 2009 г. за създаване на европейски 
работнически съвет или на процедура за 
информиране и консултации с 
работниците и служителите в 
предприятия с общностно измерение и 
групи предприятия с общностно 
измерение (преработена) (ОВ L 122, 
16.5.2009 г., стр. 28).

Изменение 10

Предложение за директива
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Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Свободата на установяване и 
развитието на вътрешния пазар не са 
самостоятелни принципи или цели на 
Съюза. Те следва винаги да бъдат 
балансирани, по-специално в 
контекста на настоящата 
директива, принципите и целите на 
Съюза по отношение на социалния 
прогрес, насърчаването на високо 
равнище на заетост и гарантирането 
на адекватна социална закрила, 
залегнали в член 3 от Договора за 
Европейския съюз и член 9 от ДФЕС. 
Следователно е ясно, че развитието 
на вътрешния пазар следва да 
допринесе за социалното сближаване 
и възходящото социално сближаване 
и следва да не подхранва 
конкуренцията между социалните 
системи, като оказва натиск върху 
тези системи, за да намалят 
стандартите им.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Политиката на Съюза следва 
също така да допринася за 
насърчаването и засилването на 
социалния диалог в съответствие с 
член 151 от ДФЕС. Поради това 
целта на настоящата директива е 
също така да осигури правата на 
информиране, консултиране и 
участие на работниците и 
служителите и да гарантира, че 
всяка презгранична мобилност на 
дружествата не може никога да 
доведе до намаляване на тези права. 
Гарантирането на информация, 
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консултации и участие на 
работниците и служителите е от 
съществено значение за успеха на 
всички такива действия.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Свободата на установяване 
също така следва по никакъв начин да 
не подкопава принципите по 
отношение на борбата с измамите и 
други незаконни дейности, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, 
включени в член 310 от ДФЕС.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) Необходимо е да се осигури 
последователност за дружествата и 
служителите, за да се избегне 
дублирането на съществуващо 
законодателство на Съюза. 
Директива 2002/14/ЕО, Директива 
2001/23/ЕО1а и Директива 2009/38/ЕО 
вече включват изисквания относно 
информирането на работниците и 
консултирането с тях, които се 
прилагат при презгранични 
преобразувания, сливания и 
разделяния. Важно е настоящата 
директива да допълва тези 
съществуващи директиви, за да се 
избягва ненужната административна 
тежест, като се накърняват 
действащите разпоредби относно 
информирането на служителите, 
консултирането с тях и тяхното 
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участие.

__________________

1аДиректива 2001/23/ЕО на Съвета от 
12 март 2001 г. относно 
сближаването на законодателствата 
на държавите членки във връзка с 
гарантирането на правата на 
работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, 
стопански дейности или части от 
предприятия или стопански 
дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., 
стр. 16).

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се прецени точността на 
информацията, съдържаща се в плана за 
преобразуването и в докладите до 
членовете и работниците и служителите, 
и да се предоставят фактическите 
елементи, необходими, за да се прецени 
дали предлаганото преобразуване 
представлява изкуствена конструкция, 
следва да се изиска изготвяне на доклад 
от независим експерт с цел да се 
извърши оценка на предлаганото 
презгранично преобразуване. С цел да 
се гарантира независимостта на 
експерта, той следва да бъде назначен от 
компетентния орган след молба от стана 
на дружеството. В този контекст 
докладът на експерта следва да 
представя цялата релевантна 
информация, за да може компетентният 
орган в изходната държава членка да 
вземе информирано решение за това 
дали да издаде или не сертификата 
преди преобразуване. За тази цел следва 
експертът да може да получи цялата 
релевантна информация и документи за 
дружеството и да извърши всички 

(13) С цел да се прецени точността на 
информацията, съдържаща се в плана за 
преобразуването и в докладите до 
членовете и работниците и служителите, 
и да се предоставят фактическите 
елементи, необходими, за да се прецени 
дали предлаганото преобразуване 
представлява изкуствена конструкция, 
следва да се изиска изготвяне на доклад 
от независим експерт с цел да се 
извърши оценка на предлаганото 
презгранично преобразуване. С цел да 
се гарантира независимостта на 
експерта, той следва да бъде назначен от 
компетентния орган след молба от стана 
на дружеството. Назначаването на 
независимите експерти следва да се 
основава на обективни критерии, за 
да се гарантира тяхната 
независимост. В този контекст 
докладът на експерта следва да 
представя цялата релевантна 
информация, за да може компетентният 
орган в изходната държава членка да 
вземе информирано решение за това 
дали да издаде или не сертификата 
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необходими проучвания, за да събере 
всички необходими доказателства. 
Експертът следва да използва 
информацията (по-специално нетния 
оборот и печалбите или загубите, броя 
на работниците и служителите и 
структурата на баланса), събрана от 
дружеството с цел изготвяне на 
финансовите отчети в съответствие с 
правото на Съюза и правото на 
държавите членки. За да бъде всяка
поверителна информация защитена 
обаче, включително търговските тайни 
на дружеството, такава информация не 
следва да бъде част от окончателния 
доклад на експерта, тъй като до него ще 
има публичен достъп.

преди преобразуване. За тази цел следва 
експертът да може да получи цялата 
релевантна информация и документи за 
дружеството и да извърши всички 
необходими проучвания, за да събере 
всички необходими доказателства. 
Експертът следва да използва 
информацията (по-специално нетния 
оборот и печалбите или загубите, броя 
на работниците и служителите и 
структурата на баланса), събрана от 
дружеството с цел изготвяне на 
финансовите отчети в съответствие с 
правото на Съюза и правото на 
държавите членки. За да бъде всяка 
поверителна информация защитена 
обаче, включително търговските тайни 
на дружеството, такава информация не 
следва да бъде част от окончателния 
доклад на експерта, тъй като до него ще 
има публичен достъп.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел да се избегнат 
прекомерните разходи и тежести за 
по-малките дружества, които са в 
процес на презгранично преобразуване, 
микропредприятията и малките 
предприятия съгласно определението 
в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията45 следва да бъдат 
освободени от изискването да 
представят доклад от независим 
експерт. Тези дружества могат обаче 
да прибегнат до доклад от независим 
експерт с цел да избегнат разноските 
за съдебни спорове с кредиторите.

заличава се

__________________

45 Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микро-, малки и 
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средни предприятия (ОВ L 124, 
20.5.2003 г., стр. 36).

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Въз основа на плана за 
преобразуването и докладите общото 
събрание на членовете на дружеството 
следва да вземе решение дали да одобри 
този план или не. Важно е изискваното 
мнозинство за гласуването на това 
решение да бъде достатъчно високо, за 
да се гарантира, че решението за 
преобразуване е взето колективно. 
Освен това членовете също следва да 
имат право на глас по отношение на 
всички договорености във връзка с 
участието на работниците и 
служителите, ако са запазили това 
право по време на общото събрание.

(15) Въз основа на плана за 
преобразуването и докладите общото 
събрание на членовете на дружеството 
следва да вземе решение дали да одобри 
този план или не. Важно е изискваното 
мнозинство за гласуването на това 
решение да бъде достатъчно високо, за 
да се гарантира, че решението за 
преобразуване е взето колективно.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Следва да се съблюдава и 
признае голямото разнообразие на 
съществуващите правила и практики 
в държавите членки по отношение на 
начина, по който представителите 
на работниците и служителите 
участват в процеса на вземане на 
решения в дружествата.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 19 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Процедурите за информиране и 
консултиране на национално и 
транснационално равнище следва 
въпреки това да бъдат гарантирани 
във всички дружества, образувани в 
резултат на презгранично 
преобразуване или сливане.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се предотврати 
заобикалянето на правата на участие на 
работниците и служителите чрез 
презгранично преобразуване, 
дружеството, което е в процес на 
преобразуване и е вписано в държава 
членка, чието законодателство 
предвижда права на участие на 
работниците и служителите, следва да 
не може да извърши презгранично 
преобразуване, без преди това да 
започне преговори с работниците и 
служителите или с техните 
представители, когато средният брой 
на работниците и служителите, 
наети на работа от дружеството, е 
равен на четири пети от 
националния праг, при който се 
задейства такова право на участие на 
работниците и служителите.

(20) С цел да се предотврати 
заобикалянето на правата на участие на 
работниците и служителите чрез 
презгранично преобразуване, 
дружеството, което е в процес на 
преобразуване и е вписано в държава 
членка, чието законодателство 
предвижда права на участие на 
работниците и служителите, следва да 
не може да извърши презгранично 
преобразуване, без преди това да 
започне преговори с работниците и 
служителите или с техните 
представители.

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Оценката на прилагането на (26) Оценката на прилагането на 
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правилата за презграничните сливания в 
държавите членки показа, че броят на 
презграничните сливания в Съюза 
значително се е увеличил. Тази оценка 
разкри обаче и някои недостатъци във 
връзка по-конкретно със защитата на 
кредиторите и защитата на 
съдружниците и акционерите, както и с 
липсата на опростени процедури, което 
пречи на правилата за презграничните 
сливания да бъдат напълно ефективни и 
ефикасни.

правилата за презграничните сливания в 
държавите членки показа, че броят на 
презграничните сливания в Съюза 
значително се е увеличил. Тази оценка 
разкри обаче и някои недостатъци във 
връзка по-конкретно със защитата на 
работниците и служителите, 
кредиторите и защитата на 
съдружниците и акционерите, както и с 
липсата на опростени процедури, което 
пречи на правилата за презграничните 
сливания да бъдат напълно ефективни и 
ефикасни. Въпреки че няма налични 
данни, които да докажат убедително, 
че процедурата за участие на 
работниците и служителите е 
неефективна, оценката показа, че 
дружествата считат, че това е 
твърде сложно и води до ненужни 
разходи и забавяния в рамките на 
сливането.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел допълнително 
усъвършенстване на съществуващата 
процедура за презгранично сливане, 
необходимо е да се опростят, когато е 
подходящо, правилата за такова 
сливане, като същевременно се 
гарантира, че заинтересованите 
страни, и по-конкретно работниците и 
служителите, са защитени по подходящ 
начин. Ето защо съществуващите 
правила за презграничните сливания 
следва да бъдат изменени, така че 
управителните или административните 
органи на сливащите се дружества да 
бъдат задължени да изготвят отделни 
доклади, в които подробно да се 
излагат правните и икономическите 
аспекти на презграничното сливане 

(28) С цел допълнително 
усъвършенстване на съществуващата 
процедура за презгранично сливане, 
необходимо е да се опростят, когато е 
подходящо, правилата за такова 
сливане, като същевременно се 
гарантира, че акционерите, 
кредиторите, и по-конкретно 
работниците и служителите, са 
защитени по подходящ начин. Ето защо 
съществуващите правила за 
презграничните сливания следва да 
бъдат изменени, така че управителните 
или административните органи на 
сливащите се дружества да бъдат 
задължени да изготвят подробен доклад 
относно правните и икономическите 
аспекти на презграничното сливане 
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както за членовете, така и за 
работниците и служителите. 
Задължението на управителния или 
административния орган на 
дружеството да изготви доклад за 
членовете може обаче да отпадне, ако 
тези членове вече са били информирани 
за правните и икономическите аспекти 
на предлаганото сливане. Изготвянето
на доклада за работниците и 
служителите обаче може да отпадне 
единствено когато сливащите се 
дружества и техните дъщерни 
дружества нямат работници и 
служители, различни от тези, участващи 
в управителния или административния 
орган.

както за членовете, най-вече за 
миноритарните акционери, така и за 
работниците и служителите при пълно 
спазване на автономията на 
социалните партньори. Задължението 
на управителния или административния 
орган на дружеството да предостави 
определена конкретна информация за 
членовете може обаче да отпадне, ако 
тези членове вече са били информирани 
за правните и икономическите аспекти 
на предлаганото сливане. Изискването 
за предоставяне на определена 
конкретна информация относно
работниците и служителите обаче може 
да отпадне единствено когато 
сливащите се дружества и техните 
дъщерни дружества нямат работници и 
служители, различни от тези, участващи 
в управителния или административния 
орган.

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Освен това с цел повишаване на 
защитата, предоставяна на работниците 
и служителите на сливащото се 
дружество или дружества, работниците 
и служителите или техните 
представители могат да дадат 
становището си относно доклада на 
дружеството, в който се излагат
последиците от презграничното сливане 
за тях. Предоставянето на доклада не 
следва да засяга приложимите 
процедури за информиране и 
консултиране, образувани на 
национално равнище в резултат от 
транспонирането на 
Директива 2001/23/ЕО на Съвета48, 
Директива 2002/14/ЕО или 
Директива 2009/38/ЕО.

(29) Освен това с цел повишаване на 
защитата, предоставяна на работниците 
и служителите на сливащото се 
дружество или дружества, работниците 
и служителите или техните 
представители могат да дадат 
становището си преди сливането, 
което да бъде включено в доклада 
относно последиците от 
презграничното сливане за тях. 
Предоставянето на доклада не следва да 
засяга приложимите процедури за 
информиране и консултиране, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
Директива 2001/23/ЕО на Съвета48, 
Директива 2002/14/ЕО или 
Директива 2009/38/ЕО.
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__________________ __________________

48 Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 
12 март 2001 г. относно сближаването 
на законодателствата на държавите 
членки във връзка с гарантирането на 
правата на работниците и служителите 
при прехвърляне на предприятия, 
стопански дейности или части от 
предприятия или стопански дейности 
(ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).

48 Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 
12 март 2001 г. относно сближаването 
на законодателствата на държавите 
членки във връзка с гарантирането на 
правата на работниците и служителите 
при прехвърляне на предприятия, 
стопански дейности или части от 
предприятия или стопански дейности 
(ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Липсата на хармонизиране на 
гаранциите за членовете или 
кредиторите беше определена като 
пречка за презграничните сливания от 
различни заинтересовани страни. На 
членовете и кредиторите следва да се 
предостави еднакво равнище на защита, 
независимо от държавата членка, в 
която се намират сливащите се 
дружества. Това не се засяга правилата 
на държавите членки относно защитата 
на кредиторите или съдружниците или 
акционерите, които са извън 
приложното поле на хармонизираните 
мерки, като например изисквания за 
прозрачност.

(31) Липсата на хармонизиране на 
гаранциите за работниците и 
служителите, членовете или 
кредиторите беше определена като 
пречка за презграничните сливания от 
различни заинтересовани страни. На 
работниците и служителите, 
членовете и кредиторите следва да се 
предостави най-малкото еднакво 
равнище на защита, независимо от 
държавата членка, в която се намират 
сливащите се дружества. Това не се 
засяга правилата на държавите членки 
относно защитата на работниците и 
служителите, кредиторите или 
съдружниците или акционерите, които 
са извън приложното поле на 
хармонизираните мерки, като например 
изисквания за прозрачност.

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) При определени обстоятелства (40) При определени обстоятелства 



AD\1168770BG.docx 21/99 PE625.383v02-00

BG

правото на дружествата да извършат 
презгранично разделяне може да се 
използва с цел злоупотреби, като 
например за заобикаляне на трудовите 
стандарти, на осигурителните плащани, 
на данъчни задължения, на правата на 
кредиторите или членовете или на 
правилата относно участието на 
работниците и служителите. С цел 
борба с такива злоупотреби, като общ 
принцип на правото на Съюза от 
държавите членки се изисква да 
гарантират, че дружествата не използват 
процедурата за презгранично разделяне
за създаване на изкуствени 
конструкции, насочени към 
получаването на неоправдани данъчни 
предимства или към неправомерно 
накърняване на законовите или 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или 
членовете. Доколкото представлява 
изключение от основна свобода, борбата 
със злоупотребите трябва да се тълкува 
стриктно и трябва да се основава на 
индивидуална преценка на всички 
релевантни обстоятелства. Следва да 
бъде въведена процесуална и 
материалноправна уредба, която 
очертава свободата на преценка и 
предвижда многообразие в подходите, 
допустими за държавите членки, като 
същевременно установява изискванията 
за рационализиране на действията, 
които националните органи трябва да 
предприемат за борба със злоупотребите 
съгласно правото на Съюза.

правото на дружествата да извършат 
презгранично разделяне може да се 
използва с цел злоупотреби, като 
например за заобикаляне на трудовите
стандарти, на осигурителните плащани, 
на данъчни задължения, на правата на 
кредиторите или членовете или на 
правилата относно участието на 
работниците и служителите. С цел 
борба с такива злоупотреби, като общ 
принцип на правото на Съюза от 
държавите членки се изисква да 
гарантират, че дружествата не използват 
процедурата за презгранично разделяне, 
за да злоупотребяват със закона или 
да извършват измами. Доколкото 
представлява изключение от основна 
свобода, борбата със злоупотребите 
трябва да се тълкува стриктно и трябва 
да се основава на индивидуална 
преценка на всички релевантни 
обстоятелства. Следва да бъде въведена 
процесуална и материалноправна 
уредба, която очертава свободата на 
преценка и предвижда многообразие в 
подходите, допустими за държавите 
членки, като същевременно установява 
изискванията за рационализиране на 
действията, които националните органи 
трябва да предприемат за борба със 
злоупотребите съгласно правото на 
Съюза.

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Като се има предвид сложността 
на презграничните разделяния и 
многообразието на засегнатите 

(41) Като се има предвид сложността 
на презграничните разделяния и 
многообразието на засегнатите 
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интереси, целесъобразно е да се 
предвиди предварителен контрол, за да 
се създаде правна сигурност. За тази цел 
следва да се предвиди структурирана и 
многопластова процедура, съгласно 
която компетентните органи както на 
държавата членка на разделяното 
дружество, така и на държавата членка 
на дружествата правоприемници 
гарантират, че решението за одобряване 
на презграничното разделяне е взето по 
справедлив, обективен и 
недискриминационен начин, въз основа 
на всички релевантни елементи и като 
се вземат предвид всички законни 
обществени интереси, по-специално 
защитата на работниците и 
служителите, съдружниците или 
акционерите и кредиторите.

интереси, целесъобразно е да се 
предвиди предварителен и последващ 
контрол, за да се създаде правна 
сигурност. За тази цел следва да се 
предвиди структурирана и 
многопластова процедура, съгласно 
която компетентните органи както на 
държавата членка на разделяното 
дружество, така и на държавата членка 
на дружествата правоприемници 
гарантират, че решението за одобряване 
на презграничното разделяне е взето по 
справедлив, обективен и 
недискриминационен начин, въз основа 
на всички релевантни елементи и като 
се вземат предвид всички законни 
обществени интереси, по-специално 
защитата на работниците и 
служителите, съдружниците или 
акционерите и кредиторите.

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) За да предостави информация на 
членовете си, разделяното дружество
следва да изготви доклад. Докладът 
следва да разяснява и обосновава 
правните и икономическите аспекти на 
предлаганото презгранично разделяне, 
по-специално да разяснява последиците 
от презграничното разделяне за 
членовете във връзка с бъдещата 
дейност на дружеството и 
стратегическия план на управителните 
органи. Той следва също да включва 
разяснения относно съотношението на 
замяна, когато е приложимо, критериите 
за определяне на разпределението на 
дяловете или акциите и възможните 
средства за защита, с които разполагат 
членовете, в случай че не са съгласни с 
решението за извършване на 

(43) За да предостави информация на 
членовете си и на работниците и 
служителите, дружеството, което е 
в процес на разделяне, следва да 
изготви доклад при пълно зачитане на 
автономията на социалните 
партньори. По отношение на 
интересите на членовете и особено 
на миноритарните акционери
докладът следва да разяснява и 
обосновава правните и икономическите 
аспекти на предлаганото презгранично 
разделяне, по-специално да обяснява
последиците от презграничното 
разделяне за членовете във връзка с 
бъдещата дейност на дружеството и 
стратегическия план на управителните 
органи. Той следва също да включва 
разяснения относно съотношението на 
замяна, когато е приложимо, критериите 
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презгранично разделяне. за определяне на разпределението на 
дяловете или акциите и възможните 
средства за защита, с които разполагат 
членовете, в случай че не са съгласни с 
решението за извършване на
презгранично разделяне.

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) С цел да предостави 
информация на работниците и 
служителите си, разделяното 
дружество следва да изготви доклад, 
разясняващ последиците от 
предлаганото презгранично разделяне за 
работниците и служителите. 
Докладът следва да разяснява по-
конкретно последиците от предлаганото 
презгранично разделяне за запазването 
на работните места на работниците и 
служителите, дали ще има съществена 
промяна в условията на заетост и 
местонахождението на местата на 
дейност на дружествата и как всеки от 
тези фактори би се отнасял до 
евентуалните дъщерни дружества. 
Предоставянето на доклада не следва да 
засяга приложимите процедури за 
информиране и консултиране, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
директиви 2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО или 
2009/38/ЕО.

(44) Докладът следва също да 
разяснява последствията от 
предлаганото презгранично разделяне за 
служителите и работниците. 
Докладът следва да разяснява по-
конкретно последиците от предлаганото 
презгранично разделяне за запазването 
на работните места на работниците и 
служителите, дали ще има съществена 
промяна в условията на заетост, 
включително условията, определени в 
закона и в колективните трудови 
договори, както и местонахождението 
на местата на дейност на дружествата и 
как всеки от тези фактори би се отнасял 
до евентуалните дъщерни дружества. 
Предоставянето на доклада не следва да 
засяга приложимите процедури за 
информиране и консултиране, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
директиви 2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО или 
2009/38/ЕО, без да се създава дублиране 
на изискванията за докладване.

Изменение 28

Предложение за директива
Съображение 52
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Издаването на сертификата 
преди разделяне от държавата членка на 
разделяното дружество следва да бъде 
подложено на контрол, за да се осигури 
законосъобразността на презграничното 
разделяне. Компетентният орган следва 
да вземе решение относно издаването 
на сертификата преди разделяне в срок 
от един месец от подаването на молба от 
дружеството, освен ако няма сериозни 
опасения относно съществуването на 
изкуствена конструкция, насочена 
към получаването на неоправдани 
данъчни предимства или към 
неправомерно накърняване на 
законовите или договорните права на 
работниците и служителите, 
кредиторите или членове. В такъв 
случай компетентният орган следва да 
извърши задълбочена оценка. Тази 
задълбочена оценка обаче не следва да 
се извършва систематично, а следва да 
се прави за всеки отделен случай, когато 
са налице сериозни опасения относно 
съществуването на изкуствена 
конструкция. За своята оценка 
компетентните органи следва да вземат 
предвид поне няколко от факторите, 
посочени в настоящата директива, които 
обаче следва да се приемат само като 
примерни фактори при цялостната 
оценка и да не се разглеждат поотделно. 
За да не се затормозяват дружествата с 
твърде дълга процедура, тази 
задълбочена оценка следва във всеки 
случай да приключи в срок от два 
месеца от момента, в който дружеството 
е било информирано, че ще бъде 
извършена такава задълбочена оценка.

(52) Издаването на сертификата 
преди разделяне от държавата членка на 
разделяното дружество следва да бъде 
подложено на контрол, за да се осигури 
законосъобразността на презграничното 
разделяне. Компетентният орган следва 
да вземе решение дали да издаде
сертификата преди разделяне в срок от 
един месец от подаването на молба от 
дружеството, освен ако няма сериозни 
опасения относно съществуването на 
намерение за злоупотреба със закона
или извършване на измама. В такъв 
случай компетентният орган следва да 
извърши задълбочена оценка. Тази 
задълбочена оценка обаче не следва да 
се извършва систематично, а следва да 
се прави за всеки отделен случай, когато 
са налице сериозни опасения относно 
съществуването на изкуствена 
конструкция. За своята оценка 
компетентните органи следва да вземат 
предвид поне няколко от факторите, 
посочени в настоящата директива, които 
обаче следва да се приемат само като 
примерни фактори при цялостната 
оценка и да не се разглеждат поотделно. 
За да не се затормозяват дружествата с 
твърде дълга процедура, тази 
задълбочена оценка следва във всеки 
случай да приключи в срок от два 
месеца от момента, в който дружеството 
е било информирано, че ще бъде 
извършена такава задълбочена оценка.

Изменение 29

Предложение за директива
Съображение 56
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) С цел да се предотврати 
заобикалянето на правата на участие на 
работниците и служителите чрез 
презгранично разделяне, дружеството, 
което е в процес на разделяне и е 
вписано в държава членка, чието 
законодателство предвижда права на 
участие на работниците и служителите, 
следва да не може да извърши 
презгранично разделяне, без преди това 
да започне преговори с работниците и 
служителите или с техните 
представители, когато средният брой на 
работниците и служителите, наети на 
работа от дружеството, е равен на 
четири пети от националния праг, при 
който се задейства такова право на 
участие на работниците и служителите.

(56) С цел да се предотврати 
заобикалянето на правата на участие на 
работниците и служителите чрез 
презгранично разделяне, дружеството, 
което е в процес на разделяне и е 
вписано в държава членка, чието 
законодателство предвижда права на 
участие на работниците и служителите, 
следва да не може да извърши 
презгранично разделяне, без преди това 
да започне преговори с работниците и 
служителите или с техните 
представители, когато средният брой на 
работниците и служителите, наети на 
работа от дружеството, е равен на 
националния праг в случая с МСП или 
на четири пети от този праг при други 
дружества, при който се задейства 
такова право на участие на работниците 
и служителите. 

Изменение 30

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В раздел I, глава I се добавя 
следният член 1а:

„Член 1a

Определения

За целите на настоящата директива:

(1) „представители на 
работниците и служителите“ 
означава представители на 
работниците и служителите според 
националното право и/или практика;

(2) „участие на работници и 
служители“ означава всеки 
механизъм, включително 



PE625.383v02-00 26/99 AD\1168770BG.docx

BG

информиране, консултиране и 
участие, чрез който представители 
на работниците и служителите 
могат да упражняват влияние върху 
вземаните в дружеството решения;

(3) „информиране“ означава 
информирането на представителния 
орган на работниците и 
служителите и/или 
представителите на работниците и 
служителите от страна на 
компетентния орган на дружеството 
по въпроси, които се отнасят до 
самото дружество и до всяко от 
неговите дъщерни дружества или 
предприятия, намиращи се в друга 
държава членка, или които 
надхвърлят правомощията на 
органите по вземане на решения в 
отделна държава членка по време, по 
начин и със съдържание, които дават 
възможност на представителите на 
работниците и служителите да 
направят задълбочена оценка на 
възможното въздействие и когато е 
подходящо, да извършат консултации 
с компетентния орган на 
дружеството;

(4) „консултиране“ означава 
установяването на диалог и обмен на 
мнения между представителния 
орган на работниците и 
служителите и/или 
представителите на работниците и 
служителите и компетентния орган 
на дружеството по време, по начин и 
със съдържание, които дават 
възможност на представителите на 
работниците и служителите да 
изразят въз основа на предоставената 
информация становище по 
предвижданите от компетентния 
орган мерки, което може да се вземе 
предвид в процеса на вземане на 
решения в дружеството;

(5) „участие“ означава влиянието 
на представителния орган на 
работниците и служителите и/или 
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представителите на работниците и 
служителите върху дейността на 
дружеството чрез: упражняване на 
правото да избират или назначават 
част от членовете на надзорните или 
административните органи на 
дружеството или правото да 
препоръчват и/или да поискат отвод 
на някои или всички членове на 
надзорния или административния 
орган на дружеството;

Изменение 31

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 а – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавата членка по 
местоназначение може да изиска от 
дадено дружество, което прехвърля 
своето седалище на нейната 
територия, да премести и 
централното си управление по тази 
причина, когато това изискване е 
предвидено от националното 
законодателство за дружествата, 
установени на нейната територия.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 б – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „информиране“ означава 
предаването от работодателя на 
работниците и служителите и/или 
представители на работниците и 
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служителите на съответното 
равнище на данни, които се отнасят 
до самото дружество и до всяко от 
неговите дъщерни дружества или 
предприятия, намиращи се в друга 
държава членка, с цел да им се даде 
възможност да се запознаят с 
предмета и да го проверят. Това се 
случва по време, по начин и със 
съдържание, които дават 
възможност на работниците и
служителите и представителите да 
направят задълбочена оценка на 
възможното въздействие и когато е 
подходящо, да извършат консултации 
с компетентния орган на 
дружеството;

Изменение 33

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 б – параграф 1 – точка 6 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) „участие на работниците и 
служителите“ означава влиянието, 
което имат работниците и 
служителите и/или 
представителите на работниците и 
служителите в дейността на дадено 
дружество чрез правото да избират 
или назначават някои от членовете 
на надзорните или 
административните органи на
дружеството;

Изменение 34

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 б – параграф 1 – точка 6 в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) „адрес на управление“ означава 
мястото, където се намира 
основното управление и където се 
вземат по същество търговски 
решения, които са необходими за 
извършването на дейността на 
дружеството като цяло.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 б – параграф 1 – точка 6 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6г) „изкуствена конструкция“ 
означава механизъм, създаден с 
основна цел заобикаляне на 
задълженията на дружествата, 
произтичащи от законовите и 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или 
миноритарните акционери, 
избягването на плащания по 
социалноосигурителни схеми или 
прехвърлянето на печалби с цел 
намаляване на корпоративните 
данъчни задължения, като 
същевременно не се извършва 
съществена или действителна 
икономическа дейност в държавата 
членка по местоназначение.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 в – параграф 2 – буква д а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) предприети са дисциплинарни 
или административни мерки, или 
наказателни санкции и решения, 
включващи измамни практики, които 
са свързани с компетентността или 
надеждността на дружествата.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 в – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) дружеството има натрупване 
на данъчни или осигурителни 
плащания;

Изменение38

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган на изходната 
държава членка не разрешава 
презграничното преобразуване, когато 
този орган установи, след като е 
разгледал конкретния случай и е взел 
предвид всички релевантни факти и 
обстоятелства, че преобразуването 
представлява изкуствена конструкция, 
насочена към получаването на 
неоправдани данъчни предимства или 
към неправомерно накърняване на 
законовите или договорните права на 
работниците и служителите, 

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган на изходната 
държава членка не разрешава 
презграничното преобразуване, когато 
този орган установи, след като е 
разгледал конкретния случай и е взел 
предвид всички релевантни факти и 
обстоятелства, че преобразуването 
представлява изкуствена конструкция 
или има сериозни съмнения за това.
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кредиторите или членовете.

Дружеството, което извършва 
презграничното преобразуване, 
доказва въз основа на удостоверими 
обективни фактори, че то 
действително е установено и 
извършва съществена и реална 
стопанска дейност в държавата 
членка по местоназначение за 
неопределен период от време.

Предполага се, че дружеството, 
което извършва презграничното 
преобразуване, действително се е 
установило и осъществява същинска 
стопанска дейност в държавата 
членка по местоназначение,  освен ако 
не прехвърля централната си 
администрация или основното място 
на стопанска дейност в държавата 
членка по местоназначение, като 
операциите му там генерират 
стойност и са материално 
обезпечени с персонал, оборудване, 
активи и помещения.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86г

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86 г Член 86 г

План за презграничните преобразувания План за презграничните преобразувания

1. Управителният или 
административният орган на 
дружеството, което възнамерява да 
извърши презгранично преобразуване, 
изготвя плана за презграничното 
преобразуване. Планът за 
презграничното преобразуване включва 
най-малко следното:

1. Управителният или 
административният орган на 
дружеството, включително 
представителите на работниците и 
служителите в борда, което 
възнамерява да извърши презгранично 
преобразуване, изготвя плана за 
презграничното преобразуване не по-
малко от два месеца преди датата на 
общото събрание, посочено в член 86и.
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Ако работниците и служителите са 
представени на равнище управителен 
съвет в дружеството, този 
управителен съвет се включва в 
решението относно плана в 
съответствие с националното право 
и практика. Планът за презграничното 
преобразуване включва най-малко 
следното:

a) правната форма, фирмата и
седалището на дружеството в изходната 
държава членка;

a) правната форма, фирмата, 
местонахождението на седалището на 
дружеството в изходната държава 
членка;

б) правната форма, фирмата и 
мястото на седалището, предложени за 
дружеството, образувано в резултат на 
презграничното преобразуване в 
държавата членка по местоназначение;

б) правната форма, фирмата и 
мястото на седалището, предложени за 
дружеството, образувано в резултат на 
презграничното преобразуване в 
държавата членка по местоназначение;

в) учредителния акт или 
учредителните актове на дружеството в 
държавата членка по местоназначение;

в) учредителния акт или 
учредителните актове на дружеството в 
държавата членка по местоназначение;

г) предлагания график за 
извършване на презграничното 
преобразуване;

г) предлагания график за 
извършване на презграничното 
преобразуване;

д) правата, предоставени от 
преобразуваното дружество на 
членовете, които имат специални права, 
или на притежателите на ценни книжа, 
различни от акциите от капитала на 
дружеството, или предлаганите мерки 
относно тях;

д) правата, предоставени от 
преобразуваното дружество на 
членовете, които имат специални права, 
или на притежателите на ценни книжа, 
различни от акциите от капитала на 
дружеството, или предлаганите мерки 
относно тях;

е) подробна информация относно 
гаранциите, предложени на 
кредиторите;

е) подробна информация относно 
гаранциите, предложени на 
кредиторите;

ж) датата, от която сделките на 
дружеството, създадено и регистрирано 
в изходната държава членка, се смятат, 
за счетоводни цели, за сделки на 
преобразуваното дружество;

ж) датата, от която сделките на 
дружеството, създадено и регистрирано 
в изходната държава членка, се смятат, 
за счетоводни цели, за сделки на 
преобразуваното дружество;

з) всички специални предимства, 
предоставени на членовете на 
административния, управителния, 
надзорния или контролния орган на 
преобразуваното дружество;

з) всички специални предимства, 
предоставени на членовете на 
административния, управителния, 
надзорния или контролния орган на 
преобразуваното дружество;

и) подробна информация относно и) подробна информация относно 
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предложението за парично обезщетение 
на членовете, противопоставящи се на 
презграничното преобразуване, в 
съответствие с член 86й;

предложението за парично обезщетение 
на членовете, противопоставящи се на 
презграничното преобразуване, в 
съответствие с член 86й;

иа) последиците от 
презграничното преобразуване за 
работниците и служителите;

й) вероятните отражения на 
презграничното преобразуване върху 
заетостта;

й) вероятните отражения на 
презграничното преобразуване върху 
заетостта;

к) когато е приложимо, информация 
относно процедурите, съгласно които в 
съответствие с член 86л се определят 
условията за включване на работниците 
и служителите в определянето на 
техните права на участие в 
преобразуваното дружество, и относно 
възможните варианти за тези условия.

к) когато е приложимо, информация 
относно процедурите, съгласно които в 
съответствие с член 86л се определят 
условията за включване на работниците 
и служителите в определянето на 
техните права на участие в 
преобразуваното дружество, и относно 
възможните варианти за тези условия.

1а. Преди управителният или 
административният орган да вземе 
решение относно плана за 
презграничното преобразуване, 
европейският работнически съвет и 
представителите на работниците и 
служителите на дружеството, 
което е в процес на презгранично 
преобразуване, или ако няма такива 
представители, самите работници и 
служители и представените 
профсъюзи биват информирани и 
консултирани по предложеното 
преместване в съответствие с член 4 
от Директива 2002/14/EO. 

2. В допълнение към официалните 
езици на изходната държава членка и 
държавата членка по местоназначение, 
държавите членки разрешават на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, да 
използва език, обичайно използван в 
сферата на международния бизнес и 
финанси, за изготвянето на плана за 
презграничното преобразуване, както и 
на всички други свързани документи. 
Държавите членки определят кой език 
ще има предимство в случай на 
несъответствия между различните 

2. В допълнение към официалните 
езици на изходната държава членка и 
държавата членка по местоназначение, 
държавите членки разрешават на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, да 
използва език, обичайно използван в 
сферата на международния бизнес и 
финанси, за изготвянето на плана за 
презграничното преобразуване, както и 
на всички други свързани документи. 
Държавите членки определят кой език 
ще има предимство в случай на 
несъответствия между различните 
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езикови версии на тези документи. езикови версии на тези документи. На 
членовете, работниците и 
служителите, и кредиторите имат 
възможност да изразят становище 
по този план. Становищата се 
включват в заключителния доклад и 
се публикуват.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86д

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86д заличава се

Доклад от управителния или 
административния орган до 
членовете

1. Управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, изготвя 
доклад, в който се разясняват и 
обосновават правните и 
икономическите аспекти на 
презграничното преобразуване.

2. В доклада, посочен в 
параграф 1, се разяснява по-специално 
следното:

a) последиците от 
презграничното преобразуване за 
бъдещата стопанска дейност на 
дружеството и за стратегическия 
план на ръководството;

б) последиците от 
презграничното преобразуване за 
членовете;

в) правата и средствата за 
защита, с които разполагат 
членовете, противопоставящи се на 
преобразуване в съответствие с 
член 86й.
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3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, 
най-малкото по електронен път, на 
разположение на членовете поне два 
месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 86и. 
Докладът се предоставя също така по 
подобен начин на разположение на 
представителите на работниците и 
служителите на дружеството, 
което е в процес на презгранично 
преобразуване, или, когато няма 
такива представители, на самите 
работници и служители.

4. Докладът обаче не необходим, 
ако всички членове на дружеството, 
което е процес на преобразуване, са се 
съгласили това изискване да отпадне.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86е

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86е Член 86е

Доклад от управителния или 
административния орган до 
работниците и служителите

Доклад от управителния или 
административния орган до членовете 
и представителите на работниците и 
служителите или когато такива 
представители не съществуват, до 
самите работници и служители

1. Управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, изготвя 
доклад, в който се разясняват и 
обосновават правните и 
икономическите аспекти на 
презграничното преобразуване.

1. Управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, изготвя 
единен доклад във връзка с Директива 
2002/14/ЕО и Директива 2001/23/ЕО, в 
който се обосновават на членовете
правните и икономическите аспекти на 
презграничното преобразуване и се 
обясняват на представителите на 
работниците и служителите или 



PE625.383v02-00 36/99 AD\1168770BG.docx

BG

когато такива представители не 
съществуват, на самите работници и 
служители последиците от 
презграничното преобразуване за тях.

2. В доклада, посочен в параграф 1, 
се разяснява по-специално следното:

2. В доклада, посочен в параграф 1, 
се разяснява по-специално следното:

a) последиците от презграничното 
преобразуване за бъдещата стопанска 
дейност на дружеството и за 
стратегическия план на ръководството;

a) последиците от презграничното 
преобразуване за бъдещата стопанска 
дейност на дружеството и за 
стратегическия план на ръководството;

aа) последиците от 
презграничното преобразуване за 
членовете;

аб) правата и средствата за 
защита, с които разполагат 
членовете, противопоставящи се на 
преобразуване в съответствие с 
член 86й;

ав) мотивите за презграничното 
преобразуване;

б) последиците от презграничното 
преобразуване за защитата на трудовите 
правоотношения;

б) последиците от презграничното 
преобразуване за защитата на трудовите 
правоотношения;

в) всички съществени промени в 
условията на заетост и в 
местонахождението на местата на 
дейност на дружеството;

в) всички съществени промени в 
условията на заетост, включително 
условията, предвидени със законите и 
колективните трудови договори, и в 
местонахождението на местата на 
дейност на дружеството;

г) дали факторите, посочени в 
букви а), б) и в), също се отнасят до 
дъщерни дружества на дружеството.

г) дали факторите, посочени в букви а), 
б) и в), също се отнасят до дъщерни 
дружества, клонове или контролирани 
предприятия на дружеството съгласно 
член 3 от Директива № 2009/38/ЕО.

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на представителите на 
работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, или, 
когато няма такива представители, на 
самите работници и служители, поне 
два месеца преди датата на общото 
събрание, посочено в член 86и. Този 

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, най-
малкото в електронна форма, на 
разположение на членовете и на 
представителите на работниците и 
служителите на дружеството, което е в 
процес на трансгранично
преобразуване, или, когато няма такива 
представители, на самите работници и 
служители, поне два месеца преди 
датата на общото събрание, посочено в 
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доклад също така се предоставя по 
подобен начин на разположение на 
членовете на дружеството, което е в 
процес на презгранично преобразуване.

член 86и. 

4. Ако управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, получи 
своевременно становище от 
представителите на неговите работници 
и служители или, когато няма такива 
представители, от самите работници и 
служители, в съответствие с 
националното право, членовете биват 
информирани за становището и то се 
добавя към доклада.

4. Ако управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, получи 
своевременно становище от 
представителите на неговите работници 
и служители или, когато няма такива 
представители, от самите работници и 
служители, в съответствие с 
националното право, членовете биват 
информирани за становището и то се 
добавя към доклада.

5. Ако обаче дружество, което е в 
процес на презгранично преобразуване, 
и неговите дъщерни дружества, при 
наличие на такива, нямат работници и 
служители, различни от тези, участващи 
в управителния или административния 
орган, докладът, посочен в параграф 1, 
не е необходим.

5. Ако обаче дружество, което е в 
процес на презгранично преобразуване, 
и неговите дъщерни дружества, при 
наличие на такива, нямат работници и 
служители, различни от тези, участващи 
в управителния или административния 
орган, и ако всички членове на 
дружеството, което е процес на 
преобразуване, са се съгласили това 
изискване да отпадне, докладът, 
посочен в параграф 1, не е необходим.

6. Параграфи 1—6 не засягат 
приложимите права на информиране и 
консултиране и процедурите, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
директиви 2002/14/ЕО или 2009/38/ЕО.

6. Параграфи 1 – 6 не засягат 
приложимите права на информиране и 
консултиране и процедурите, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
директиви 2002/14/ЕО или 2009/38/ЕО, 
без да се създават дублиране на 
изискванията за докладване.

6а. В определени случаи и при 
условията и ограниченията, 
определени от националното 
законодателство, държавите членки 
гарантират, че дружеството не е 
задължено да предоставя 
информация, когато характерът на 
информацията е такъв, че по 
обективни критерии тя може да 
навреди сериозно на функционирането 
на предприятието или организацията 
или може да засегне неговите 
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интереси.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка от независим експерт Проверка, провеждана от 
компетентния орган

Изменение 43

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на предвиденото в 
параграф 6 от настоящия член 
държавите членки гарантират, че 
дружеството, което в процес на 
преобразуване, подава молба до 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, 
поне два месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 86и, за 
назначаване на експерт, който да 
извърши проверка и оценка на плана за 
презграничното преобразуване и на 
докладите, посочени в членове 86д и
86е.

При спазване на предвиденото в 
параграф 6 от настоящия член 
държавите членки гарантират, че 
дружеството, което в процес на 
преобразуване, подава молба до 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, 
поне два месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 86и, за 
извършване на оценка на плана за 
презграничното преобразуване и на 
докладите, посочени в член 86е.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 1 – алинея 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Към молбата за назначаване на 
експерт се прилагат следните 
документи:

Към молбата до компетентния орган
се прилагат следните документи:

Изменение 45

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган назначава
независим експерт в срок от пет работни 
дни от получаването на молбата, 
посочена в параграф 1, плана и 
докладите. Експертът е независим от 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, и може да 
бъде физическо или юридическо лице в 
зависимост от законодателството на 
изходната държава членка. При 
оценката на независимостта на експерта 
държавите членки вземат предвид 
рамката, установена в членове 22 и 22б 
от Директива 2006/43/ЕО.

2. Ако сметне за необходимо, 
компетентният орган има право да 
поиска съдействието на независим 
експерт в срок от пет работни дни от 
получаването на молбата, посочена в 
параграф 1, плана и доклада. Експертът 
е независим от дружеството, което е в 
процес на презгранично преобразуване, 
и може да бъде физическо или 
юридическо лице в зависимост от 
законодателството на изходната 
държава членка. При оценката на 
независимостта на експерта държавите 
членки вземат предвид рамката, 
установена в членове 22 и 22б от 
Директива 2006/43/ЕО.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Експертът изготвя писмен 
доклад, съдържащ най-малко следното:

3. При наличието на основателни 
съмнения по отношение на 
действителните мотиви за 
презгранично преобразуване, 
компетентният орган изготвя писмен 
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доклад, съдържащ най-малко следното:

Изменение 47

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
независимият експерт има право да 
получи от дружеството, което е в процес 
на презгранично преобразуване, цялата 
релевантна информация и всички 
документи и да извършва всички 
необходими проучвания за проверка на 
всички елементи на плана или 
докладите на ръководството. 
Експертът има също така право да 
получава забележки и становища от 
представителите на работниците и 
служителите на дружеството, или, 
когато няма такива представители, от 
самите работници и служители, както и 
от кредиторите и членовете на 
дружеството.

4. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган има право да 
получи от дружеството, което е в процес 
на презгранично преобразуване, цялата 
релевантна информация и всички 
документи и да извършва всички 
необходими проучвания за проверка на 
всички елементи на плана или 
докладите на ръководството. 
Компетентният орган има също така 
право да получава забележки и 
становища от представителите на 
работниците и служителите на 
дружеството, или, когато няма такива 
представители, от самите работници и 
служители, както и от кредиторите и 
членовете на дружеството.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
информацията, предоставена на 
независимия експерт, може да бъде 
използвана само за целите на 
изготвянето на доклада и че 
поверителна информация, включително 
търговски тайни, не се разкрива. Когато 
е целесъобразно, експертът може да 
представи отделен документ, съдържащ 

5. Държавите членки гарантират, че 
събираната информация от 
компетентния орган, може да бъде 
използвана само за целите на 
изготвянето на неговия доклад и че 
поверителна информация, включително 
търговски тайни, не се разкрива. Когато 
е целесъобразно, компетентният 
орган може да представи отделен 
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всякаква такава поверителна 
информация, на компетентния орган, 
определен в съответствие с член 86м, 
параграф 1, като този отделен документ 
се предоставя на разположение само на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, и не се 
разкрива на никакви други лица.

документ, съдържащ всякаква такава 
поверителна информация, на 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, 
като този отделен документ се 
предоставя на разположение само на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, и не се 
разкрива на никакви други лица.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 з – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обявление, с което се 
информират членовете, кредиторите и 
работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, че преди
датата на общото събрание те могат да 
представят на дружеството и на 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, 
забележки по документите, посочени в 
букви а) и б) от първата алинея.

в) обявление, с което се 
информират членовете, кредиторите и 
работниците и служителите на 
дружеството и/или профсъюзите, 
които имат членове в дружеството, 
което е в процес на презгранично 
преобразуване, че преди датата на 
общото събрание те могат да представят 
на дружеството и на компетентния 
орган, определен в съответствие с 
член 86м, параграф 1, забележки по 
документите, посочени в букви а) и б) 
от първата алинея.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 з – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
информацията относно 
публикуването на известието, 
посочено в буква в), също се 
предоставя чрез общо съобщение на 
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подходящо място в дружеството, 
извършващо презграничното 
преобразуване.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 и – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като се запознае съобразно 
случая с докладите, посочени в 
членове 86д, 86е и 86ж, общото 
събрание на дружеството, което е в 
процес на преобразуване, взема решение 
дали да одобри плана за презграничното 
преобразуване. Дружеството уведомява 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, за 
решението на общото събрание.

1. След като се запознае съобразно 
случая с докладите, посочени в 
членове 86е и 86ж, общото събрание на 
дружеството, което е в процес на 
преобразуване, взема решение дали да 
одобри плана за презграничното 
преобразуване. Преди да бъде взето 
решение, всички предходни 
приложими права на информиране и 
консултиране трябва да бъдат 
спазени по такъв начин и в такъв 
момент, че становището на 
представителите на работниците и 
служителите да бъде взето под 
внимание. Дружеството уведомява 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, за 
решението на общото събрание.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 й – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) членовете, които притежават 
дялове или акции с право на глас и не са 
гласували за одобрението на плана за 
презграничното преобразуване;

a) членовете, които притежават 
дялове или акции с право на глас и са 
гласували против одобрението на плана 
за презграничното преобразуване;
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Изменение 53

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 й – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
членовете, посочени в параграф 1, могат 
да прехвърлят своите дялове или акции 
на едно или повече от следните лица 
срещу адекватно парично обезщетение, 
изплатено, след като презграничното 
преобразуване е породило действие в 
съответствие с член 86п:

2. Държавите членки гарантират, че 
членовете, посочени в параграф 1, могат 
да прехвърлят своите дялове или акции 
на едно или повече от следните лица 
срещу подходящо парично 
обезщетение, изплатено, след като 
презграничното преобразуване е 
породило действие в съответствие с 
член 86п:

Изменение 54

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 й – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, прави 
предложение за адекватно парично 
обезщетение в плана за презграничното 
преобразуване, както е определено в 
член 86г, параграф 1, буква и), на 
членовете, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, които желаят да 
упражнят правото си да се разпоредят 
със своите дялове или акции. 
Държавите членки определят също 
така срока за приемане на 
предложението, който в никакъв 
случай не превишава един месец след
общото събрание, упоменато в 
член 86и. Държавите членки освен това 
гарантират, че дружеството може да 
приеме предложение, изпратено по 
електронен път на адрес, предоставен от 

3. Държавите членки гарантират, че 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, прави 
предложение за адекватно парично 
обезщетение в плана за презграничното 
преобразуване, както е определено в 
член 86г, параграф 1, буква и), на 
членовете, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, които желаят да 
упражнят правото си да се разпоредят 
със своите дялове или акции. 
Членовете трябва да изразят своето 
намерение да използват правото си на 
напускане пред общото събрание. 
Държавите членки освен това 
гарантират, че дружеството може да 
приеме предложение, изпратено по 
електронен път на адрес, предоставен от 
дружеството за тази цел.
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дружеството за тази цел.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 к – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
кредиторите, които са неудовлетворени 
от защитата на своите интереси, 
предвидена в плана за презграничното 
преобразуване съгласно член 86г, 
буква е), могат да се обърнат към 
съответния административен или 
съдебен орган, за да получат подходящи 
гаранции, в срок от един месец от 
оповестяването, посочено в член 86з.

2. Държавите членки гарантират, че 
кредиторите, чието възражение е 
подадено преди трансграничното 
преобразуване и които са 
неудовлетворени от защитата на своите 
интереси, предвидена в плана за 
презграничното преобразуване съгласно 
член 86г, буква е), могат да се обърнат 
към съответния административен или 
съдебен орган, за да получат подходящи 
гаранции, в срок от един месец от 
оповестяването, посочено в член 86з.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86л Член 86л

Участие на работниците и служителите Информиране, консултиране и участие 
на работниците и служителите

-1. Основен принцип и ясно заявена 
цел на настоящия член е да се 
гарантират правата на участие на 
работниците и служителите. 
Следователно в дружеството, 
образувано в резултат на 
презграничното преструктуриране, 
продължава да се прилага най-малко 
същото равнище на правата на 
участие на работниците и 
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служителите както преди 
преобразуването, както и всички 
елементи на участието на 
работниците и служителите, които 
са били приложими преди 
преобразуването. Това равнище се 
измерва като съотношение на 
представителите на служителите 
сред членовете на административния 
или надзорния орган или комитетите 
към тях или ако е приложимо, сред 
управленската група, която отговаря 
за приходните звена на дружеството.

1. Без да се засяга параграф 2, 
образуваното в резултат на 
презграничното преобразуване 
дружество, се регулира от 
действащите в държавата членка по 
местоназначение правила относно 
участието на работниците и 
служителите, ако са налице такива.

1. Когато управителните или 
административните органи на 
участващите дружества разработят 
план за извършване на преобразуване, 
във възможно най-кратки срокове 
след публикуването на плана за 
преобразуването те предприемат 
необходимите мерки за започване на 
преговори с представителите на 
работниците и служителите в 
дружествата относно условията за 
тяхното участие в дружеството или 
дружествата, образувани в резултат 
на преобразуването.

2. Въпреки това действащите 
правила за участие на работниците и 
служителите, ако са налице такива 
правила, в държавата членка по 
местоназначение, не се прилагат, 
когато дружеството, което е в 
процес на преобразуване, в период от 
шест месеца преди публикуването на 
плана за презграничното 
преобразуване, посочен в член 86г от 
настоящата директива, има среден 
брой работници и служители, равен 
на четири пети от приложимия праг, 
предвиден в правото на изходната 
държава членка и задействащ 
участието на работниците и 
служителите по смисъла на член 2, 
буква к) от Директива 2001/86/ЕО, 
или когато националното право на 
държавата членка по 
местоназначение:
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a) не предвижда поне същото 
ниво на участие на работниците и 
служителите, както 
съществуващото в дружеството 
преди преобразуването, изразено като 
дела на представителите на 
работниците и служителите от 
членовете на административния или 
надзорния орган, на комитетите към 
тях или на управителния съвет, 
който отговаря за приходните звена 
на дружеството, когато съществува 
участие на работниците и 
служителите; или

б) не предвижда за работниците 
и служителите в намиращи се в други 
държави членки предприятия на 
дружеството, образуваното в 
резултат на преобразуването, 
същите условия за упражняване на 
правата на участие, както тези на 
работниците и служителите, наети 
в изходната държава членка.

3. В посочените в параграф 2 от 
настоящия член случаи участието на 
работниците и служителите в 
преобразуваното дружество и 
включването им в процеса на 
определяне на тези права се регулира от 
държавите членки, mutatis mutandis и 
при спазване на параграфи 4—7 от 
настоящия член, в съответствие с 
установените в член 12, параграфи 2, 3 и 
4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 
принципи и процедури, както и със 
следните разпоредби на 
Директива 2001/86/ЕО:

3. Информирането, 
консултирането и участието на 
работниците и служителите в 
преобразуваното дружество и 
включването им в процеса на 
определяне на тези права е предмет 
на съгласие между работниците и 
служителите и ръководството. 
Информирането, консултирането и
участието на работниците и 
служителите в преобразуваното 
дружество и включването им в процеса 
на определяне на тези права се регулира 
от държавите членки, mutatis mutandis и 
при спазване на параграфи 4—7 от 
настоящия член, в съответствие с 
установените в член 12, параграфи 2, 3 и 
4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 
принципи и процедури, както и със 
следните разпоредби на 
Директива 2001/86/ЕО:

a) член 3, параграф 1, параграф 2, 
буква а), подточка i) и буква б), 
параграф 3, параграф 4, първа алинея, 
първо тире и втора алинея, параграф 5, 

a) член 3, параграф 1, параграф 2, 
буква а), подточка i) и буква б), 
параграф 3, параграф 4, първа алинея, 
първо тире и втора алинея, параграф 5, 
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параграф 6, трета алинея и параграф 7; параграф 6, трета алинея и параграф 7;

б) член 4, параграф 1, параграф 2, 
букви а) ж) и з), параграф 3 и 
параграф 4;

б) член 4, параграф 1, параграф 2, 
букви а), б), в), г), д), ж) и з), член 4, 
параграф 3 и член 4, параграф 4;

в) член 5; в) член 5;

г) Член 6; г) Член 6;

д) член 7, параграф 1, първа алинея; д) член 7, параграф 1;

е) членове 8, 9, 10 и 12; е) членове 8, 9, 10 и 12;

ж) част 3, буква а) от 
приложението.

ж) приложението към Директива 
2001/86/ЕО, с изключение на част 3, 
букви а) и б) и параграф 2, вместо 
които се прилага най-малко следното:

i) за установяването на 
представителство на работниците и 
служителите в управителните 
съвети на дружеството 
работниците и служителите на 
дружеството, неговите дъщерни 
дружества и предприятия и/или 
представителният орган имат право 
да избират и назначават определен 
брой членове на административния 
или надзорния орган на 
преобразуваното дружество, което се 
равнява на двама представители в 
дружества с 50 работници и 
служители, една трета в дружества 
с от 250 работници и служители до 
1000 работници и служители и равно 
представителство в дружества с над 
1000 работници и служители.

ii) за установяването на 
информиране и консултиране на 
работниците и служителите на 
транснационално равнище се прилага 
Директива 2009/38/ЕО.

4. При уреждането на принципите и 
процедурите, посочени в параграф 3, 
държавите членки:

4. При уреждането на принципите и 
процедурите, посочени в параграф 2, 
държавите членки гарантират, че 
правилата за участие на 
работниците и служителите, които 
са се прилагали преди презграничното 
преобразуване, продължават да се 
прилагат до датата, от която 
започват да се прилагат всички 
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договорени впоследствие правила, или, 
при липса на договорени правила, до 
датата, от която започват да се 
прилагат правила по подразбиране в 
съответствие с параграф 2, буква ж).

a) дават право на специалния 
договарящ орган да реши, с 
мнозинство от две трети от 
членовете си, които представляват 
най-малко две трети от 
работниците и служителите, да не 
започва преговори или да прекрати 
преговорите, които вече са започнали, 
както и да се позовава на 
действащите правила за участие в
държавата членка по 
местоназначение;

б) могат да решат в случая, в 
който стандартните правила за 
участие се прилагат след 
предварителни преговори, както и 
независимо от тези правила, да 
намалят дела на представителите на 
работниците и служителите в 
административния орган на 
преобразуваното дружество. 
Независимо от това, ако 
представителите на работниците и 
служителите в дружеството, което 
е в процес на преобразуване, са 
съставлявали най-малко една трета 
от административния или надзорния 
съвет, намаляването не трябва да 
води в никакъв случай до дял на 
представителите на работниците и 
служителите в административния 
орган, който е по-малък от една 
трета.

в) гарантират, че правилата за 
участие на работниците и 
служителите, които са се прилагали 
преди презграничното преобразуване, 
продължават да се прилагат до 
датата, от която започват да се 
прилагат всички договорени 
впоследствие правила, или, при липса 
на договорени правила, до датата, от 
която започват да се прилагат 
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правила по подразбиране в 
съответствие с част 3, буква а) от 
приложението.

5. Разширяването на обхвата на 
правата на участие до наети в други 
държави членки работници и 
служители на преобразуваното 
дружество, посочено в параграф 2, 
буква б), не води до задължение за 
държавите членки, които вземат 
решението за разширяването, да 
включат тези работници и 
служители при изчисляването на 
праговете на наетите лица, които 
пораждат права на участие по 
силата на националното 
законодателство.

6. Когато в дружеството, което е в 
процес на преобразуване, функционира 
система за участие на работниците и 
служителите, това дружество е 
задължено да приеме правна форма, 
която позволява упражняването на 
права на участие.

6. Когато в дружеството, което е в 
процес на преобразуване, функционира 
система за участие на работниците и 
служителите, това дружество е 
задължено да приеме правна форма, 
която позволява упражняването на 
права на участие.

7. Ако в преобразуваното 
дружество функционира система за 
участие на работниците и служителите, 
това дружество е задължено да 
предприеме мерки, за да гарантира, че 
правата на участие на работниците и 
служителите са защитени в случай на 
последващо презгранично или 
осъществено на национално равнище 
сливане, разделяне или преобразуване за 
период от три години след датата, от 
която презграничното преобразуване е 
породило действие, като установените в 
параграфи 1—6 правила се прилагат 
mutatis mutandis.

7. Ако в преобразуваното 
дружество функционира система за 
участие на работниците и служителите, 
това дружество е задължено да 
предприеме мерки, за да гарантира, че 
правата на участие на работниците и 
служителите са защитени също в случай 
на последващо презгранично или 
осъществено на национално равнище 
сливане, разделяне или преобразуване за 
период от шест години след датата, от 
която презграничното преобразуване е 
породило действие, като установените в 
параграфи 1—6 правила се прилагат 
mutatis mutandis.

7а. В съответствие с член 6 от 
Директива 2002/14/EO държавите 
членки гарантират, че при 
изпълнението на своите функции 
представителите на работниците и 
служителите се ползват от 
подходяща защита и гаранции, които 
им позволяват да изпълняват добре 
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задълженията, които са им били 
възложени.

8. Дружество съобщава 
своевременно на своите работници и 
служители резултата от преговорите 
относно участието на работниците и 
служителите.

8. Дружество съобщава 
своевременно на своите работници и 
служители резултата от преговорите 
относно участието на работниците и 
служителите.

8а. Държавите членки 
предвиждат подходящи мерки, в 
случай че преобразуваното дружество 
не спазва разпоредбите на настоящия 
член. По-специално те гарантират 
наличието на подходящи 
административни и съдебни 
процедури, които да позволяват 
изпълнението на произтичащите от 
настоящия член задължения.

8б. Държавите членки 
предвиждат и подходящи санкции, 
които да се прилагат в случай на 
нарушаване на настоящия член от 
преобразуваното дружество. Тези 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

8в. Веднага щом бъде надвишен 
определеният от изходната държава 
членка праг, е необходимо да започнат 
нови преговори в съответствие с 
разпоредбите на настоящия член. В 
тези случаи стандартните правила, 
прилагани от държавите членки, се 
отнасят до равнището на участие на 
работниците и служителите, 
надвишаващо прага, който би бил 
предвиден по закон за дружеството в 
държавата на произход, ако то не 
беше претърпяло презгранично 
преобразуване.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 м – параграф 1 – буква б a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) становището на 
представителите на работниците и 
служителите съгласно член 86е, 
параграф 4.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 м – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Що се отнася до спазването на 
правилата за участие на работниците и 
служителите, предвидени в член 86л, 
изходната държава членка проверява 
дали планът за презграничното 
преобразуване, посочен в параграф 2 от 
настоящия член, включва информация 
за процедурите, по които се определят 
съответните условия, и за възможните 
варианти за тези условия.

4. Що се отнася до спазването на 
правилата за участие на работниците и 
служителите, предвидени в член 86л, 
изходната държава членка проверява 
дали планът за презграничното 
преобразуване, посочен в параграф 2 от 
настоящия член, включва информация 
за процедурите, по които се определят 
съответните условия, и за възможните 
варианти за тези условия, в 
съответствие със съществуващото 
законодателство на Съюза, като се 
ограничава всякаква излишна 
административна тежест.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 м – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички представени от 
заинтересованите страни забележки и 
становища в съответствие с член 86з, 
параграф 1;

б) всички представени от 
заинтересованите страни забележки и 
становища в съответствие с член 86з, 
параграф 1, по-специално 
становището, посочено в член 86е, 
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параграф 4;

Изменение 60

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 м – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато компетентният орган 
установи, че презграничното 
преобразуване попада в приложното 
поле на националните разпоредби, с 
които се транспонира настоящата 
директива, че то спазва всички 
съответни условия и че всички 
необходими процедури и формалности 
са изпълнени, компетентният орган 
издава сертификата преди 
преобразуване;

a) когато компетентният орган 
установи, че презграничното 
преобразуване попада в приложното 
поле на националните разпоредби, с 
които се транспонира настоящата 
директива, че то спазва всички 
съответни условия и че всички 
необходими процедури и формалности 
са изпълнени и ако няма признаци за 
заобикаляне на правото на участие на 
работниците и служителите, 
компетентният орган издава 
сертификата преди преобразуване;

Изменение 61

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 н – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, за 
целите на извършването на оценка дали 
презграничното преобразуване 
представлява изкуствена конструкция
по смисъла на член 86в, параграф 3, че 
компетентният орган на изходната 
държавата членка извършва 
задълбочена оценка на всички 
релевантни факти и обстоятелства и 
взема предвид най-малко следното: 
характеристиките на установяването в 
държавата членка по местоназначение, 
включително намерението, сектора, 

1. Държавите членки гарантират, за 
целите на извършването на оценка дали 
презграничното преобразуване 
представлява изкуствена конструкция, 
че компетентният орган на изходната 
държавата членка извършва 
задълбочена оценка на всички 
релевантни факти и обстоятелства и 
взема предвид най-малко следното:
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инвестициите, нетния оборот и 
печалбите или загубите, броя на 
работниците и служителите, 
структурата на баланса, данъчната 
регистрация, активите и тяхното 
местоположение, обичайното място на 
работа на работниците и служителите и 
на специфични групи работници и 
служители, мястото, където се дължат 
социалноосигурителните вноски, и 
търговските рискове, поети от 
преобразуваното дружество в държавата 
членка по местоназначение и в 
изходната държава членка.

i) характеристиките на 
установяването в държавата членка по 
местоназначение, включително 
намерението, сектора, инвестициите, 
нетния оборот и печалбите или 
загубите;

ii) броя на работниците и 
служителите, които работят в 
държавите по местоназначение, броя 
на работниците и служителите, 
които работят в друга държава, 
групирани според държавата, в която 
работят, броя на командированите 
работници и служители през 
годината преди преобразуването по 
смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 и Директива 96/71/ЕО, 
броя на работниците и 
служителите, работещи 
едновременно в повече от една 
държава членка по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 883/2004, 
структурата на баланса;

iii) данъчната регистрация;

iv) активите и тяхното 
местоположение;

v) обичайното място на работа на 
работниците и служителите и на 
специфични групи работници и 
служители;

vi) местата, където се дължат 
социалноосигурителните вноски;
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vii) търговските рискове, поети от 
преобразуваното дружество в държавата 
членка по местоназначение и в 
изходната държава членка; както и

viii) структурата на баланса и на 
финансовите отчети в държавата 
членка по местоназначение и във 
всички държави членки, в които 
дружеството извършва дейност през 
последните две финансови години.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 119 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) В член 119 се вмъква следната 
точка:

„(2а) „представители на 
работниците и служителите“ 
означава представители на 
работниците и служителите според 
правото на Съюза и националното 
право и/или практика“;

Изменение 63

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 119 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В член 119 се вмъква следната 
точка:

„2б) „участие на работници и 
служители“ означава всеки 
механизъм, включително 
информиране, консултиране и 
участие, чрез който представители 



AD\1168770BG.docx 55/99 PE625.383v02-00

BG

на работниците и служителите 
могат да упражняват влияние върху 
вземаните в дружеството решения;“

Изменение 64

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 в (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 119 – точка 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) В член 119 се вмъква следната 
точка:

„2в) „информиране“ означава 
информирането на представителния 
орган на работниците и 
служителите и/или 
представителите на работниците и 
служителите на съответното 
равнище от страна на компетентния 
орган на дружеството по въпроси, 
които се отнасят до самото 
дружество и до всяко от неговите 
дъщерни дружества или 
предприятия, намиращи се в друга 
държава членка, или които 
надхвърлят правомощията на 
органите по вземане на решения в 
отделна държава членка по време, по 
начин и със съдържание, които дават 
възможност на представителите на 
работниците и служителите да 
направят задълбочена оценка на 
възможното въздействие и когато е 
подходящо, да извършат консултации 
с компетентния орган на 
дружеството;“

Изменение 65

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 г (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 119 – точка 2 г  (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) В член 119 се вмъква следната 
точка:

„2г) „консултиране“ означава 
установяването на диалог и обмен на 
мнения между представителния 
орган на работниците и 
служителите и/или 
представителите на работниците и 
служителите и компетентния орган 
на дружеството по време, по начин и 
със съдържание, които дават 
възможност на представителите на 
работниците и служителите да 
изразят въз основа на предоставената 
информация становище по 
предвижданите от компетентния 
орган мерки, което може да се вземе 
предвид в процеса на вземане на 
решения в дружеството;“

Изменение 66

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 д (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 119 – точка 2 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4д) В член 119 се вмъква следната 
точка:

„2д) „участие на работници и 
служители“ означава влиянието на 
представителния орган на 
работниците и служителите и/или 
представителите на работниците и 
служителите върху дейността на 
дружеството чрез упражняване на 
правото да избират или назначават 
част от членовете на надзорните или 
административните органи на 
дружеството или правото да 
препоръчват и/или да поискат отвод 
на някои или всички членове на 
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надзорния или административния 
орган на дружеството“;

Изменение 67

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 e (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 119 – точка 2 е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4e) В член 119 се вмъква следната 
точка:

„2е) „адрес на управление“ означава 
мястото, където се намира 
основното управление и където се 
вземат по същество търговски 
решения, които са необходими за 
извършването на дейността на 
дружеството като цяло.“;

Изменение 68

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 ж (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 119 – точка 2 ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4ж) В член 119 се вмъква следната 
точка:

„2ж) „изкуствена конструкция“ 
означава механизъм, създаден с 
основна цел заобикаляне на 
задълженията на дружествата, 
произтичащи от законовите и 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или 
миноритарните акционери, 
избягването на плащания по 
социалноосигурителни схеми или 
прехвърлянето на печалби с цел 
намаляване на корпоративните 
данъчни задължения, като 
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същевременно не се извършва 
съществена или действителна 
икономическа дейност в държавата 
членка по местоназначение;“

Изменение 69

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 120 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
настоящата глава не се прилага по 
отношение на дружество или 
дружества, когато:

4. Държавите членки гарантират, че 
когато дадено дружество възнамерява 
да извърши презгранично сливане, 
съответните държави членки 
проверяват дали презграничното 
сливане отговаря на условията, 
предвидени в настоящия параграф. 
Дадено дружество няма право да 
извърши презгранично сливане при 
наличието на някое от следните 
обстоятелства:

Изменение 70

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 120 – параграф 4 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) дадено дружество е обект на 
разследване, през последните три 
години е обект на преследване или е 
било осъдено за нарушения на 
трудовото законодателство или на 
правата на работниците, за социална 
или данъчна измама, укриване на 
данъци, избягване на данъчно облагане 
или пране на пари или друго 
финансово престъпление;
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Изменение 71

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 120 – параграф 4 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) дадено дружество има 
натрупване на данъчни или 
осигурителни плащания;

Изменение 72

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 120 – параграф 4 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) дружеството е обект на 
разследване, през последните три 
години е обект на преследване или е 
било осъдено за нарушения на 
основните права или правата на 
човека.

Изменение 73

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 122 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към официалния език на 
отделните държави членки на 
сливащите се дружества държавите 
членки разрешават на сливащите се 
дружества да използват език, обичайно 
използван в сферата на международния 
бизнес и финанси, за изготвянето на 
общия план за презгранично сливане, 
както и на всички други свързани 

В допълнение към официалния език на 
отделните държави членки на 
сливащите се дружества държавите 
членки разрешават на сливащите се 
дружества да използват език, обичайно 
използван в сферата на международния 
бизнес и финанси, за изготвянето на 
общия план за презгранично сливане, 
както и на всички други свързани 
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документи. Държавите членки 
определят кой език ще има предимство 
в случай на несъответствия между 
различните езикови версии на тези 
документи.

документи. Държавите членки 
определят кой език ще има предимство 
в случай на несъответствия между 
различните езикови версии на тези 
документи. На членовете, 
работниците и служителите, и 
кредиторите имат възможност да 
изразят становище по този план. 
Становищата се включват в 
окончателния доклад и се публикуват.

Изменение 74

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 124 Член 124

Доклад от управителния или 
административния орган до членовете

Доклад от управителния или 
административния орган до членовете и 
представителите на работниците и 

служителите или когато такива 
представители не съществуват, до 

самите работници и служители

1. Управителният или 
административният орган на всяко от 
сливащите се дружества изготвя доклад, 
в който се разясняват и обосновават 
правните и икономическите аспекти на 
презграничното сливане.

1. Управителният или 
административният орган на всяко от 
сливащите се дружества изготвя доклад, 
в който се разясняват и обосновават на 
членовете правните и икономическите 
аспекти на презграничното сливане и се 
обясняват на представителите на 
работниците и служителите или ако 
няма такива представители, на 
самите работници и служители 
последиците от презграничното 
сливане за тях.

2. В доклада, посочен в параграф 1, 
се разяснява по-специално следното:

2. В доклада, посочен в параграф 1, 
се разяснява по-специално следното:

a) информация относно 
последиците от презграничното сливане 
за бъдещата стопанска дейност на 
дружеството, образувано в резултат на 
сливането, и за стратегическия план на 

a) информация относно 
последиците от презграничното сливане 
за бъдещата стопанска дейност на 
дружеството, образувано в резултат на 
сливането, и за стратегическия план на 
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ръководството; ръководството;

aа) причините за сливането;

б) обяснение и обосновка на 
съотношението на замяна на акциите 
или дяловете;

б) обяснение и обосновка на 
съотношението на замяна на акциите 
или дяловете;

в) описание на всички особени 
трудности, възникнали при 
оценяването;

в) описание на всички особени 
трудности, възникнали при 
оценяването;

г) информация относно 
последиците от презграничното сливане 
за членовете;

г) информация относно 
последиците от презграничното сливане 
за членовете;

д) информация относно правата и 
средствата за защита, с които разполагат 
членовете, противопоставящи се на 
сливането в съответствие с член 126а.

д) информация относно правата и 
средствата за защита, с които разполагат 
членовете, противопоставящи се на 
сливането в съответствие с член 126а.

да) последиците от 
презграничното сливане за защитата 
на трудовите правоотношения и 
участието на работниците и 
служителите;

дб) всички съществени промени в 
условията на заетост, включително 
условията, предвидени със законите и 
колективните трудови договори, и в 
местонахождението на местата на 
дейност на дружествата;

дв) дали факторите, посочени в 
букви а), де) и дб), също се отнасят до 
клонове или дъщерни дружества на 
сливащите се дружества.

3. Докладът се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на членовете на всяко от 
сливащите се дружества поне един 
месец преди датата на общото събрание,
посочено в член 126. Докладът се 
предоставя също така по подобен начин 
на разположение на представителите на 
работниците и служителите на всяко от 
сливащите се дружества, или, когато 
няма такива представители, на самите 
работници и служители. Когато обаче в 
съответствие с член 126, параграф 3 не 
се изисква одобрение на сливането от 
общото събрание на придобиващото 

3. Докладът се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на членовете на всяко от 
сливащите се дружества поне два 
месеца преди датата на общото 
събрание, посочено в член 126.
Докладът се предоставя също така по 
подобен начин на разположение на 
представителите на работниците и 
служителите на всяко от сливащите се 
дружества, или, когато няма такива 
представители, на представителите 
на работниците и служителите на 
всяко от сливащите се дружества, в 
съответствие с Директива 
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дружество, докладът се предоставя най-
малко един месец преди датата на 
общото събрание на другото сливащо се 
дружество или другите сливащи се 
дружества.

2009/38/ЕО, Директива 2001/86/ЕО и 
Директива 2002/14/ЕО или, когато 
няма такива представители, на 
самите работници и служители и на 
профсъюзите в дружеството. Когато 
обаче в съответствие с член 126, 
параграф 3 не се изисква одобрение на 
сливането от общото събрание на 
придобиващото дружество, докладът се 
предоставя най-малко един месец преди 
датата на общото събрание на другото 
сливащо се дружество или другите 
сливащи се дружества.

3а. Ако управителните или 
административните органи на едно 
или повече сливащи се дружества 
получат своевременно становище от 
представителите на техните 
работници и служители или, когато 
няма такива представители, от 
самите работници и служители, в 
съответствие с националното право, 
членовете биват информирани за 
становището и то се добавя към 
доклада.

4. Докладът, посочен в параграф 1, 
обаче не е необходим, ако всички 
членове на сливащите се дружества са 
се съгласили това изискване да 
отпадне.“;

4. Информацията, посочена в  
параграф 1, букви б – д), обаче не е 
необходима, ако всички членове на 
сливащите се дружества са се съгласили 
това изискване да отпадне. Ако 
сливащите се дружества и неговите 
дъщерни дружества, при наличие на 
такива, нямат работници и 
служители, различни от тези, които 
представляват част от техния 
управителен или административен 
орган, информацията, посочена в 
параграф 1, букви е), ж) и з), не е 
необходима.

4а. Представянето на доклада не 
засяга приложимите права на 
информиране и консултиране и 
процедурите, образувани на 
национално равнище в резултат от 
прилагането на директиви 
2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО или 
2009/38/ЕО, без да се създава дублиране 
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на изискванията за докладване.

Изменение 75

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 124a Член 124a

Доклад от управителния или 
административния орган до 
работниците и служителите

Доклад от управителния или 
административния орган до 
работниците и служителите

1. Управителният или 
административният орган на всяко от 
сливащите се дружества изготвя доклад, 
в който се разясняват последиците от 
презграничното сливане за работниците 
и служителите.

1. Управителният или 
административният орган на всяко от 
сливащите се дружества изготвя доклад, 
в който се разясняват последиците от 
презграничното сливане за работниците 
и служителите.

2. В доклада, посочен в параграф 1, 
се разяснява по-специално следното:

2. В доклада, посочен в параграф 1, 
се разяснява по-специално следното:

a) последиците от презграничното 
сливане за бъдещата стопанска дейност 
на дружеството и за стратегическия 
план на ръководството;

a) последиците от презграничното 
сливане за бъдещата стопанска дейност 
на дружеството и за стратегическия 
план на ръководството;

aа) причините за сливането;

б) последиците от презграничното 
сливане за защитата на трудовите 
правоотношения;

б) последиците от презграничното 
сливане за защитата на трудовите 
правоотношения и за участието на 
работниците и служителите, както 
и мерките, които да бъдат 
предприети с цел тяхната защита;

в) всички съществени промени в 
условията на заетост и в 
местонахождението на местата на 
дейност на дружествата;

в) всички съществени промени в 
условията на заетост, включително 
условията, предвидени със законите и 
колективните трудови договори, и в 
местонахождението на местата на 
дейност на дружеството;

г) дали факторите, посочени в 
букви а), б) и в), също се отнасят до 
дъщерни дружества на сливащите се 
дружества.

г) дали факторите, посочени в 
букви а), б), в) и ва),също се отнасят до 
клонове или дъщерни дружества на 
сливащите се дружества
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га) информация относно 
процедурите, съгласно които се 
определят правата на информиране, 
консултиране и участие на 
работниците и служителите в 
образуваното в резултат на 
презграничното сливане дружество, в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива;

гб) информация относно правата 
и средствата за защита, с които 
разполагат членовете, 
противопоставящи се на сливането, в 
съответствие с член 126а.

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя най-
малкото по електронен път на 
разположение на представителите на 
работниците и служителите на всяко от 
сливащите се дружества или, когато
няма такива представители, на самите 
работници и служители, поне един 
месец преди датата на общото събрание, 
посочено в член 126. Докладът също 
така се предоставя по подобен начин на 
разположение на членовете на всяко от 
сливащите се дружества.

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя най-
малкото по електронен път на 
разположение на представителите на 
работниците и служителите на всяко от 
сливащите се дружества в 
съответствие с Директива 
2009/38/ЕО, Директива 2001/86/ЕО и 
Директива 2002/14/ЕО или, когато 
няма такива представители, на самите 
работници и служители и на 
профсъюзите в дружеството, поне 
един месец преди датата на общото 
събрание, посочено в член 126. 
Докладът също така се предоставя по 
подобен начин на разположение на 
членовете на всяко от сливащите се 
дружества.

Когато обаче в съответствие с член 126, 
параграф 3 не се изисква одобрение на 
сливането от общото събрание на 
придобиващото дружество, докладът се 
предоставя най-малко един месец преди 
датата на общото събрание на другото 
сливащо се дружество или другите 
сливащи се дружества.

Когато обаче в съответствие с член 126, 
параграф 3 не се изисква одобрение на 
сливането от общото събрание на 
придобиващото дружество, докладът се 
предоставя най-малко един месец преди 
датата на общото събрание на другото 
сливащо се дружество или другите 
сливащи се дружества.

3а. Европейските работнически 
съвети, когато е приложимо, 
националните органи, които 
представляват работниците и 
служителите, и профсъюзите, 
представлявани в дружеството, 
разполагат със съответните ресурси 
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за извършване на задълбочен анализ на 
доклада.

4. Ако управителните или 
административните органи на едно или 
повече сливащи се дружества получат 
своевременно становище от 
представителите на техните работници 
и служители или, когато няма такива 
представители, от самите работници и 
служители, в съответствие с 
националното право, членовете биват 
информирани за становището и то се 
добавя към доклада.

4. Ако управителните или 
административните органи на едно или 
повече сливащи се дружества получат 
своевременно становище от 
представителите на техните работници 
и служители или, когато няма такива 
представители, от самите работници и 
служители, в съответствие с 
националното право, членовете биват 
информирани за становището и то се 
добавя към доклада.

4а. Управителният или 
административният орган на 
дружеството, което възнамерява да 
извърши презграничното сливане, 
осигурява мотивиран и писмен 
отговор на становището, 
предоставено от работниците и 
служителите, преди датата на 
общото събрание, посочено в член 126.

5. Ако обаче сливащите се 
дружества и техните дъщерни 
дружества, при наличие на такива, 
нямат работници и служители, различни 
от тези, участващи в управителните или 
административните органи, не се 
изисква изготвяне на доклада, посочен в 
параграф 1.

5. Ако обаче сливащите се 
дружества и техните дъщерни 
дружества, при наличие на такива, 
нямат работници и служители, различни 
от тези, участващи в управителните или 
административните органи, не се 
изисква изготвяне на доклада, посочен в 
параграф 1.

6. Представянето на доклада не 
засяга приложимите права на 
информиране и консултиране и 
процедурите, образувани на национално 
равнище в резултат от прилагането на 
директиви 2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО или 
2009/38/ЕО.“;

6. Представянето на доклада не 
засяга приложимите права на 
информиране и консултиране и 
процедурите, образувани на национално 
равнище в резултат от прилагането на 
директиви 2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО или 
2009/38/ЕО.;“

Изменение 76

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква а
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 126 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като се запознае съобразно 
случая с докладите, посочени в членове 
124, 124а и 125, общото събрание на 
всяко от сливащите се дружества взема 
решение относно одобрението на общия 
план за презграничното сливане.;

1. След като се запознае съобразно 
случая с докладите, посочени в членове 
124, 124а и 125, общото събрание на 
всяко от сливащите се дружества взема 
решение относно одобрението на общия 
план за презграничното сливане. Преди 
да бъде взето решение, всички 
предходни приложими права на 
информиране и консултиране трябва 
да бъдат спазени по такъв начин и в 
такъв момент, че становището на 
представителите на работниците и 
служителите да бъде взето под 
внимание;

Изменение 77

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 126a – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
членовете, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, могат да прехвърлят 
своите дялове или акции на едно или 
повече от следните лица срещу 
адекватно парично обезщетение, 
изплатено, след като презграничното 
сливане е породило действие в 
съответствие с член 129:

2. Държавите членки гарантират, че 
членовете, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, могат да прехвърлят 
своите дялове или акции на едно или 
повече от следните лица срещу 
подходящо парично обезщетение, 
изплатено, след като презграничното 
сливане е породило действие в 
съответствие с член 129:

Изменение 78

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 126a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 3. Държавите членки гарантират, че 
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всяко от сливащите се дружества прави 
предложение за адекватно парично 
обезщетение в общия план за 
презграничното сливане, както е 
определено в член 122, параграф 1, 
буква м), на онези членове, посочени в 
параграф 1 от настоящия член, които 
желаят да упражнят правото си да се 
разпоредят със своите дялове или акции. 
Държавите членки определят също 
така срока за приемане на 
предложението, който в никакъв 
случай не може да бъде по-дълъг от 
един месец след общото събрание, 
посочено в член 126, или който, когато 
не се изисква одобрение от общото 
събрание, не може да бъде по-дълъг от 
два месеца след посоченото в член 123 
оповестяване на общия план за 
сливането. Държавите членки освен 
това гарантират, че сливащите се 
дружества могат да приемат 
предложение, изпратено по електронен 
път на адрес, предоставен от тези 
дружества за тази цел.

всяко от сливащите се дружества прави 
предложение за подходящо парично 
обезщетение в общия план за 
презграничното сливане, както е 
определено в член 122, параграф 1, 
буква м), на онези членове, посочени в 
параграф 1 от настоящия член, които 
желаят да упражнят правото си да се 
разпоредят със своите дялове или акции. 
Членовете изразяват своето 
намерение да използват правото си на 
напускане преди общото събрание или 
когато не се изисква одобрение от 
общото събрание, в срок, който не 
може да бъде по-дълъг от един месец
след посоченото в член 123 
оповестяване на общия план за 
сливането. Държавите членки освен 
това гарантират, че сливащите се 
дружества могат да приемат 
предложение, изпратено по електронен 
път на адрес, предоставен от тези 
дружества за тази цел.

Изменение 79

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква -а (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 – параграф 1

Текст в сила Изменение

-a) В член 133 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. Без да се засяга параграф 2, 
формираното в резултат на 
презграничното сливане дружество се 
регулира от действащите в 
държавата членка, в която се намира 
седалището му, правила относно 
участието на работниците или 
служителите, ако са налице такива.

„1. Основен принцип и ясно заявена 
цел на настоящия член е да се 
гарантират правата на участие на 
работниците и служителите. 
Следователно в дружеството, 
образувано в резултат на 
презграничното преструктуриране, 
продължава да се прилага най-малко 
същото равнище на правата на 
участие на работниците и 
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служителите както преди 
сливането, както и всички елементи 
на участието на работниците и 
служителите, които са били 
приложими преди преобразуването.
Това равнище се измерва като 
съотношение на представителите на 
служителите сред членовете на 
административния или надзорния 
орган или комитетите към тях или 
ако е приложимо, сред управленската 
група, която отговаря за приходните 
звена на дружеството.

Изменение 80

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква -a а (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) В член 133 се вмъква следният 
параграф 1a:

„1a. Когато управителните или 
административните органи на 
участващите дружества разработят 
план за извършване на сливане, във 
възможно най-кратки срокове след 
публикуването на плана за 
преобразуването те предприемат 
необходимите мерки за започване на 
преговори с представителите на 
работниците и служителите в 
дружествата относно условията за 
тяхното участие в дружеството или 
дружествата, образувани в резултат 
на сливането.“;

Изменение 81

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква -а б (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 – параграф 2
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Текст в сила Изменение

-аб) В член 133 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Независимо от това 
действащите в държавата членка, в 
която се намира седалището на 
формираното в резултат на 
презграничното сливане дружество,
правила относно участието на 
работниците или служителите, ако са 
налице такива, не се прилагат, ако поне 
едно от сливащите се дружества има в 
рамките на шестмесечния период преди 
публикуването на общия план на 
презграничното сливане, упоменат в 
член 123, среден брой работници или
служители над 500 и в него 
функционира система за участие на 
работниците или служителите по 
смисъла на член 2, буква к) от 
Директива 2001/86/ЕО, или когато 
националното законодателство, 
приложимо за формираното в резултат 
на презграничното сливане дружество:

„2. Действащите правила за участие
на работниците и служителите, ако са 
налице такива правила, в държавата 
членка по местоназначение, не се 
прилагат, ако поне едно от сливащите се 
дружества има в рамките на 
шестмесечния период преди 
публикуването на общия план на 
презграничното сливане, упоменат в 
член 86г от настоящата директива,
има среден брой работници и
служители, равен на две трети от 
приложимия праг, предвиден в 
правото на изходната държава 
членка и задействащ участието на 
работниците и служителите по смисъла 
на член 2, буква к) от 
Директива 2001/86/ЕО, или когато 
националното законодателство, 
приложимо за формираното в резултат 
на презграничното сливане дружество:

a) не предвижда поне същото ниво 
на участие на работниците или
служителите, както съществуващото в 
съответните сливащи се дружества, 
изразено като съотношение на 
представителите на работниците или
служителите и членовете на 
административния или надзорния орган, 
комитетите към тях или управителния 
съвет, който отговаря за приходните 
звена на дружеството, когато 
съществува участие на работниците или
служителите; или

a) не предвижда поне същото ниво 
и елементи на участие на работниците 
и служителите, както съществуващото в 
едно от участващите дружества
преди сливането, изразено като дела на 
представителите на работниците и
служителите от членовете на 
административния или надзорния орган, 
на комитетите към тях или на
управителния съвет, който отговаря за 
приходните звена на дружеството, 
когато съществува участие на 
работниците и служителите; или

б) не предвижда за работниците 
или служителите в предприятия на 
формираното в резултат на 
презграничното сливане дружество, 
които се намират в други държави 
членки, същите условия за упражняване 
на правото на участие, както тези за
работниците или служителите в 
държавата членка, в която се намира 

б) не предвижда за работниците и
служителите в намиращи се в други 
държави членки предприятия на 
дружеството, образуваното в 
резултат на преобразуването, същите 
условия за упражняване на правата на 
участие, както тези на работниците и
служителите, наети в държавата членка
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седалището на формираното в 
резултат на презграничното сливане 
дружество.

по местоназначение.“;

Изменение 82

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква -а в (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 – параграф 3

Текст в сила Изменение

-ав) В член 133 параграф 3 се заменя 
със следното:

3. В посочените в параграф 2
случаи участието на работниците или
служителите във формираното в 
резултат на презграничното сливане 
дружество и в процеса на 
дефинирането на това право се 
регулира от държавите членки, mutatis 
mutandis, и при условията на параграфи 
от 4 до 7, в съответствие с установените 
в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от 
Регламент (ЕО) № 2157/2001 принципи 
и процедури, както и следните 
разпоредби на Директива 2001/86/ЕО:

„3. Информирането, 
консултирането и участието на 
работниците и служителите в 
дружеството, образувано в резултат 
на сливането, и включването им в 
процеса на определяне на тези права и 
в посочените в параграф 2 от 
настоящия член случаи са предмет на 
споразумение между работниците и 
служителите и ръководството и 
информирането, консултирането и 
участието на работниците и
служителите в дружеството, 
образувано в резултат на сливането и 
включването им в процеса на 
определяне на тези права се регулира 
от държавите членки, mutatis mutandis и 
при спазване на параграфи 4—7 от 
настоящия член, в съответствие с 
установените в член 12, параграфи 2, 3 и 
4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 
принципи и процедури, както и със 
следните разпоредби на 
Директива 2001/86/ЕО:

a) член 3, параграфи 1, 2 и 3, 
параграф 4, първа алинея, първо тире и 
втора алинея, параграфи 5 и 7; 

a) член 3, параграф 1, параграф 2, 
буква а), подточка i) и буква б), 
параграф 3, параграф 4, първа алинея, 
първо тире и втора алинея, параграф 5, 
параграф 6, трета алинея и 
параграф 7;

б) член 4, параграф 1, параграф 2, б) член 4, параграф 1, параграф 2, 
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букви а), ж) и з) и параграф 3; букви а) – д), ж) и з), параграф 3 и 
параграф 4; член 4, параграф 4;

в) член 5; в) член 5;

г) Член 6; г) Член 6;

д) член 7, параграф 1, член 7, 
параграф 2, първа алинея, буква б), 
член 7, параграф 2, втора алинея и 
член 7, параграф 3. Независимо от 
това процентите, които се изискват 
съгласно член 7, параграф 2, първа 
алинея, буква б) от Директива 
2001/86/ЕО за прилагането на 
стандартните правила, съдържащи 
се в част 3 от приложението към 
посочената директива, се увеличават 
от 25 на 33 1/3 % за целите на 
настоящата директива; 

д) член 7, параграф 1;

е) Членове 8, 10 и 12; е) членове 8, 9, 10 и 12;

ж) Член 13, параграф 4; ж) Приложението към Директива 
2001/86/ЕО

з) част 3, буква б) от 
Приложението. 

За установяването на информиране и 
консултиране на транснационално 
равнище се прилага Директива
2009/38/ЕО“;

Изменение 83

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква -а г (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 – параграф 4

Текст в сила Изменение

-аг) В член 133 параграф 4 се заменя 
със следното:

4. При уреждането на принципите и 
процедурите, посочени в параграф 3, 
държавите членки: 

„4. При уреждането на принципите и 
процедурите, посочени в параграфи 2 и 
3, държавите членки гарантират, че 
правилата относно информиране, 
консултиране и участие на 
работниците и служителите, които 
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са се прилагали преди презграничното 
сливане, продължават да се прилагат 
до датата, от която започват да се 
прилагат всички договорени 
впоследствие правила, или, при липса 
на договорени правила, до датата, от 
която започват да се прилагат 
правила по подразбиране в 
съответствие с приложението към 
Директива 2001/86/ЕО.“;

a) дават право на съответните 
органи на сливащите се дружества да 
избират, без каквото и да е 
предварително договаряне, да се 
регулират пряко от стандартните 
правила за участие, посочени в 
параграф 3, буква з), както са 
определени в законодателството на 
държавата членка, в която се намира 
седалището на формираното в 
резултат на презграничното сливане 
дружество, както и да съблюдават 
тези правила от датата на 
вписването; 

б) дават право на специалния 
договарящ орган да реши, с 
мнозинство от две трети на 
членовете си, които представляват 
най-малко две трети от 
работниците или служителите, 
включително гласовете на членовете, 
които представляват работниците 
или служителите в най-малко две 
различни държави членки, да не 
започва преговори или да прекрати 
преговорите, които вече са започнали, 
както и да разчита на действащите 
правила за участие в държавата 
членка, където се намира седалището 
на формираното в резултат на 
презграничното сливане дружество; 

в) могат да решат в случаите, в 
които стандартните правила за 
участие се прилагат след 
предварителни преговори, както и 
независимо от тези правила, 
намаляване на дела на 
представителите на работниците 



AD\1168770BG.docx 73/99 PE625.383v02-00

BG

или служителите в 
административния орган на 
формираното в резултат на 
презграничното сливане дружество. 
Независимо от това, ако 
представителите на работниците 
или служителите в едно от 
сливащите се дружества са 
съставлявали най-малко една трета 
от административния или надзорния 
съвет, намаляването не трябва да 
води до дял на представителите на 
работниците или служителите в 
административния орган, който е по-
малък от една трета. 

Изменение 84

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква -а д (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 – параграф 5

Текст в сила Изменение

-ад) В член 133 параграф 5 се заменя 
със следното:

5. Разширяването на обхвата на 
правото на участие със заети в други 
държави членки работници или 
служители на формираното в 
резултат на презграничното сливане 
дружество, посочени в параграф 2, 
буква б), не води до задължение за 
държавите членки, които вземат 
решението за разширяването, да 
включат тези работници или 
служители при изчисляването на 
праговете на заетите лица, които 
пораждат права на участие по силата 
на националното законодателство.

„5. Дружеството, образувано в 
резултат на сливането, е задължено да 
приеме правна форма, която 
позволява упражняването на права на 
участие.„;

Изменение 85

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква -а е (нова)



PE625.383v02-00 74/99 AD\1168770BG.docx

BG

Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 – параграф 6

Текст в сила Изменение

-ае) В член 133 параграф 6 се заменя 
със следното:

6. Ако в поне едно от сливащите 
се дружества функционира система за 
участие на работниците или
служителите и формираното в 
резултат на презграничното сливане 
дружество следва да бъде регулирано 
от такава система в съответствие с 
правилата, посочени в параграф 2, 
това дружество е задължено да 
приеме правна форма, която 
позволява упражняването на правото 
на глас.

„6. Ако в образуваното в резултат 
на сливането дружество функционира 
система за участие на работниците и
служителите, това дружество е 
задължено да предприеме мерки, за да 
гарантира, че правата на участие на 
работниците и служителите са 
защитени в случай на последващи
презгранични или осъществени на 
национално равнище сливания, 
разделяния или преобразувания за 
период от шест години след датата, 
от която презграничното 
преобразуване е породило действие, 
като установените в параграфи 1–4 
правила се прилагат mutatis 
mutandis.“;

Изменение 86

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква а
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако в образуваното в резултат 
на презграничното сливане 
дружество функционира система за 
участие на работниците и 
служителите, това дружество е 
задължено да предприеме мерки, за да 
гарантира, че правата на участие на 
работниците и служителите са 
защитени в случай на последващи 
презгранични или осъществени на 
национално равнище сливания, 
разделяния или преобразувания за 
период от три години след датата, 

7. В съответствие с член 6 от 
Директива 2002/14/EO държавите 
членки гарантират, че при 
изпълнението на своите функции 
представителите на работниците и 
служителите се ползват от 
подходяща защита и гаранции, които 
им позволяват да изпълняват добре 
задълженията, които са им били 
възложени.
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от която презграничното сливане е 
породило действие, като 
установените в параграфи 1—6 
правила се прилагат mutatis mutandis.

Изменение 87

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Съответното дружество 
съобщава на работниците и 
служителите си дали то избира да 
прилага стандартните правила за 
участие, посочени в параграф 3, буква 
з), или дали то влиза в преговори със 
специалния договарящ орган. В 
последния случай дружеството
съобщава своевременно на своите 
работници и служители резултата от 
преговорите.“;

8. Дружеството съобщава 
своевременно на своите работници и 
служители резултата от преговорите
относно участието на работниците 
и служителите.

Изменение 88

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б а (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в член 133 се добавя следният 
параграф:

„8a. Държавите членки 
предвиждат подходящи мерки, в 
случай че дружество, образувано в 
резултат на презграничното сливане, 
не спазва разпоредбите на настоящия 
член. По-специално те гарантират 
наличието на подходящи 
административни и съдебни 
процедури, които да позволяват 
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изпълнението на произтичащите от 
настоящия член задължения.“;

Изменение 89

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б б (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 – параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) в член 133 се добавя следният 
параграф:

„8б. Държавите членки 
предвиждат и подходящи санкции, 
които да се прилагат в случай на 
нарушаване на настоящия член от 
образуваното в резултат на 
презграничното сливане дружество. 
Тези санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.";

Изменение 90

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б в (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 – параграф 8 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) в член 133 се добавя следният 
параграф:

„8в. Веднага щом бъде надвишен 
определеният от изходната държава 
членка праг, е необходимо да започнат 
нови преговори в съответствие с 
разпоредбите на настоящия член. В 
тези случаи стандартните правила, 
прилагани от държавите членки, се 
отнасят до равнището на участие на 
работниците и служителите, 
надвишаващо прага, който би бил 
предвиден по закон за дружеството в 
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държавата на произход, ако то не 
беше претърпяло презгранично 
сливане.

Изменение 91

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 б – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „представители на 
работниците и служителите“ 
означава представители на 
работниците и служителите според 
правото на Съюза и националното 
право и/или практика;

Изменение 92

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 б – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) „участие на работници и 
служители“ означава всеки 
механизъм, включително 
информиране, консултиране и 
участие, чрез който представители 
на работниците и служителите 
могат да упражняват влияние върху 
вземаните в дружеството решения;

Изменение 93

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 б – параграф 1 – точка 3 в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) „информиране“ означава 
информирането на представителния 
орган на работниците и 
служителите и/или 
представителите на работниците и 
служителите на съответното 
равнище от страна на компетентния 
орган на дружеството по въпроси, 
които се отнасят до самото 
дружество и до всяко от неговите 
дъщерни дружества или 
предприятия, намиращи се в друга 
държава членка, или които 
надхвърлят правомощията на 
органите по вземане на решения в 
отделна държава членка по време, по 
начин и със съдържание, които дават 
възможност на представителите на 
работниците и служителите да 
направят задълбочена оценка на 
възможното въздействие и когато е 
подходящо, да извършат консултации 
с компетентния орган на 
дружеството;

Изменение 94

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 б – параграф 1 – точка 3 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3г) „консултиране“ означава 
установяването на диалог и обмен на 
мнения между представителния 
орган на работниците и 
служителите и/или 
представителите на работниците и 
служителите и компетентния орган 
на дружеството по време, по начин и 
със съдържание, които дават 
възможност на представителите на 
работниците и служителите да 
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изразят въз основа на предоставената 
информация становище по 
предвижданите от компетентния 
орган мерки, което може да се вземе 
предвид в процеса на вземане на 
решения в дружеството;

Изменение 95

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 б – параграф 1 – точка 3 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3д) „участие“ означава влиянието 
на органа, представляващ 
работниците и служителите, и/или 
на представителите на работниците 
и служителите в дейността на 
дружеството чрез правото да 
избират или назначават някои от 
членовете на надзорния или на 
административния орган на 
дружеството;

Изменение 96

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 б – параграф 1 – точка 3 е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3е) „адрес на управление“ означава 
мястото, където се намира 
основното управление и където се 
вземат по същество търговски 
решения, които са необходими за 
извършването на дейността на 
дружеството като цяло.;
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Изменение 97

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 г – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) дружеството е обект на 
разследване, през последните три 
години е обект на преследване или е 
било осъдено за нарушения на 
трудовото законодателство или на 
правата на работниците, за социална 
или данъчна измама, укриване на 
данъци, избягване на данъчно облагане 
или пране на пари или друго 
финансово престъпление;

Изменение 98

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 г – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) предприети са дисциплинарни 
или административни мерки или 
наказателни санкции и решения, 
включващи измамни практики, които 
са свързани с компетентностите или 
надеждността на дружествата;

Изменение 99

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 г – параграф 2 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) дружеството е обект на 
разследване, през последните три 
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години е обект на преследване или е 
било осъдено за нарушения на 
основните права или правата на 
човека.

Изменение 100

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 г – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка на 
разделяното дружество гарантира, че 
компетентният орган не разрешава 
разделянето, когато този орган 
установи, след като е разгледал 
конкретния случай и е взел предвид 
всички релевантни факти и 
обстоятелства, че разделянето 
представлява изкуствена конструкция, 
насочена към получаването на 
неоправдани данъчни предимства или 
към неправомерно накърняване на 
законовите или договорните права на 
работниците и служителите, 
кредиторите или членовете.

3. Държавата членка на 
разделяното дружество гарантира, че 
компетентният орган не разрешава 
разделянето, когато този орган установи
въз основа на обосновани и обективни 
причини, след като е разгледал 
конкретния случай и е взел предвид 
всички релевантни факти и 
обстоятелства, че разделянето 
представлява изкуствена конструкция, 
насочена към получаването на 
неоправдани данъчни предимства или 
към неправомерно накърняване на 
законовите или договорните права на 
работниците и служителите, 
кредиторите или членовете.

Изменение 101

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 д – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният или 
административният орган на 
разделяното дружество изготвя плана за 
презграничното сливане. Планът за 
презграничното сливане включва най-
малко следното:

1. Управителният или 
административният орган, 
включително представителите на 
работниците и служителите в борда,
на разделяното дружество изготвя плана 
за презграничното сливане не по-малко 
от два месеца преди датата на 
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общото събрание, посочено в член 
160к. Планът за презграничното сливане 
включва най-малко следното:

Изменение 102

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 д – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подробна информация за адреса 
на управление;

Изменение 103

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 д – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) вероятните отражения на 
презграничното разделяне върху 
заетостта;

д) вероятните отражения на 
презграничното разделяне върху 
заетостта, развитието на заплатите и 
социалния диалог на равнище 
дружества, включително 
представителство на представители 
на работниците и служителите на 
равнище управителен съвет;

Изменение 104

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 д – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) когато е приложимо, 
информация относно процедурите, 
съгласно които в съответствие с 

л) когато съществуват, 
информация относно процедурите, 
съгласно които в съответствие с 
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член 160н се определят условията за 
включване на работниците и 
служителите в определянето на техните 
права на участие в дружествата 
правоприемници, и относно възможните 
варианти за тези условия;

член 160н се определят условията за 
включване на работниците и 
служителите в определянето на техните 
права на участие в дружествата 
правоприемници, и относно възможните 
варианти за тези условия;

Изменение 105

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 д – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В допълнение към официалните 
езици на държавите членки на 
дружествата правоприемници и 
разделяното дружество, държавите 
членки разрешават на дружествата да 
използват език, обичайно използван в 
сферата на международния бизнес и 
финанси, за изготвянето на плана за 
презграничното разделяне, както и на 
всички други свързани документи. 
Държавите членки определят кой език 
ще има предимство в случай на 
несъответствия между различните 
езикови версии на тези документи.

4. В допълнение към официалните 
езици на държавите членки на 
дружествата правоприемници и 
разделяното дружество, държавите 
членки разрешават на дружествата да 
използват език, обичайно използван в 
сферата на международния бизнес и 
финанси, за изготвянето на плана за 
презграничното разделяне, както и на 
всички други свързани документи. 
Държавите членки определят кой език 
ще има предимство в случай на 
несъответствия между различните 
езикови версии на тези документи. На 
членовете, работниците и 
служителите, и кредиторите имат 
възможност да изразят становище 
по този план. Становищата се 
включват в окончателния доклад и се 
публикуват.

Изменение 106

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 160ж Член 160ж

Доклад от управителния или 
административния орган до членовете

Доклад от управителния или 
административния орган до членовете и 
представителите на работниците и 

служителите или когато такива 
представители не съществуват, до 

самите работници и служители

1. Управителният или 
административният орган на 
разделяното дружество изготвя доклад, 
в който се разясняват и обосновават 
правните и икономическите аспекти на 
презграничното разделяне.

1. Управителният или 
административният орган на 
разделяното дружество изготвя доклад, 
в който се разясняват и обосновават на 
членовете правните и икономическите 
аспекти на презграничното разделяне и 
се обясняват на представителите на 
работниците и служителите или ако 
няма такива представители, на 
самите работници и служители 
последиците от презграничното 
разделяне за тях.

2. В доклада, посочен в параграф 1, 
се разяснява по-специално следното:

2. В доклада, посочен в параграф 1, 
се разяснява по-специално следното:

a) информация относно 
последиците от презграничното 
разделяне за бъдещата стопанска 
дейност на дружествата 
правоприемници и, в случай на 
частично разделение, на разделяното 
дружество, както и за стратегическия 
план на ръководството“;

a) информация относно 
последиците от презграничното 
разделяне за бъдещата стопанска 
дейност на дружествата 
правоприемници и, в случай на 
частично разделение, на разделяното 
дружество, както и за стратегическия 
план на ръководството“;

б) обяснение и обосновка на 
съотношението на замяна на акциите 
или дяловете, когато е приложимо;

б) обяснение и обосновка на 
съотношението на замяна на акциите 
или дяловете, когато е приложимо;

в) описание на всички особени 
трудности, възникнали при 
оценяването;

в) описание на всички особени 
трудности, възникнали при 
оценяването;

г) информация относно 
последиците от презграничното 
разделяне за членовете;

г) информация относно 
последиците от презграничното 
разделяне за членовете;

д) информация относно правата и 
средствата за защита, с които разполагат 
членовете, противопоставящи се на 
презграничното разделяне в 

д) информация относно правата и 
средствата за защита, с които разполагат 
членовете, противопоставящи се на 
презграничното разделяне в 
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съответствие с член 160л. съответствие с член 160л.

да) последиците от 
презграничното разделяне за 
защитата на трудовите 
правоотношения и участието на 
работниците и служителите

дб) всички съществени промени в 
условията на заетост, включително 
условията, предвидени със законите и 
колективните трудови договори, и в 
местонахождението на местата на 
дейност на дружествата;

дв) дали факторите, посочени в 
букви а), да) и дб), също се отнасят до 
дъщерни дружества на разделяното 
дружество.

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на членовете на 
разделяното дружество поне два месеца 
преди датата на общото събрание, 
упоменато в член 160к. Докладът се 
предоставя също така по подобен начин 
на разположение на представителите на 
работниците и служителите на 
разделяното дружество, или, когато 
няма такива представители, на самите 
работници и служители.

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на членовете на 
разделяното дружество поне два месеца 
преди датата на общото събрание, 
упоменато в член 160к. Докладът се 
предоставя също така по подобен начин 
на разположение на представителите на 
работниците и служителите на 
разделяното дружество, или, когато 
няма такива представители, на самите 
работници и служители.

3а. Ако управителният или 
административният орган на 
разделяното дружество получи 
своевременно становище от 
представителите на неговите 
работници и служители или, когато 
няма такива представители, от 
самите работници и служители, в 
съответствие с националното право, 
членовете биват информирани за 
становището и то се добавя към 
доклада.

4. Докладът, посочен в параграф 1, 
обаче не е необходим, ако всички 
членове на разделяното дружество са се 
съгласили да отпадне изготвянето на 
този документ.

4. Информацията, посочена в 
параграф 1, букви б – д), обаче не е 
необходима, ако всички членове на 
разделяното дружество са се съгласили 
да отпадне изготвянето на този 
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документ. Ако разделяното дружество 
и всички негови дъщерни дружества, 
при наличие на такива, нямат 
работници и служители, различни от 
тези, участващи в управителния или 
административния орган, 
информацията, посочена в параграф 
1, букви да), дб) и дв), не е необходима.

4а. Параграфи 1 – 4 не засягат 
приложимите права на информиране 
и консултиране и процедурите, 
образувани на национално равнище в 
резултат от прилагането на 
директиви 2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО или 
2009/38/ЕО, без да се създават 
дублиране на изискванията за 
докладване.

4б. В определени случаи и при 
условията и ограниченията, 
определени от националното 
законодателство, държавите членки 
гарантират, че дружеството не е 
задължено да предоставя 
информация, когато характерът на 
информацията е такъв, че по 
обективни критерии тя може да 
навреди сериозно на функционирането 
на предприятието или организацията 
или може да засегне неговите 
интереси.

Изменение 107

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 з

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 160 з заличава се

Доклад от управителния или 
административния орган до 
работниците и служителите

1. Управителният или 
административният орган на 
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разделяното дружество изготвя 
доклад, в който се разясняват 
последиците от презграничното 
разделяне за работниците и 
служителите.

2. В доклада, посочен в параграф 
1, се обяснява по-специално следното:

a) последиците от 
презграничното разделяне за 
бъдещата стопанска дейност на 
дружествата правоприемници и, в 
случай на частично разделяне, на 
разделяното дружество, както и за 
стратегическия план на 
ръководството;

б) последиците от 
презграничното разделяне за 
защитата на трудовите 
правоотношения;

в) всички съществени промени в 
условията на заетост и в 
местонахождението на местата на 
дейност на дружествата;

г) дали факторите, посочени в 
букви а), б) и в), също се отнасят до 
дъщерни дружества на разделяното
дружество.

3. Докладът, посочен в параграф 
1, се предоставя най-малкото по 
електронен път на представителите 
на работниците и служителите на 
разделяното дружество, или, когато 
няма такива представители, на 
самите работници и служители, поне 
един месец преди датата на общото 
събрание, посочено в член 160к. 
Докладът също така се предоставя по 
подобен начин на членовете на 
разделяното дружество.

4. Ако управителният или 
административният орган на 
разделяното дружество получи 
своевременно становище от 
представителите на неговите 
работници и служители или, когато 
няма такива представители, от 
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самите работници и служители, в 
съответствие с националното право, 
членовете биват информирани за 
становището и то се добавя към 
доклада.

5. Ако обаче разделяното 
дружество и всички негови дъщерни 
дружества, при наличие на такива, 
нямат работници и служители, 
различни от тези, участващи в 
управителния или административния 
орган, докладът, посочен в параграф 1, 
не е необходим.

6. Параграфи 1—5 не засягат 
приложимите права на информиране 
и консултиране и процедурите, 
образувани на национално равнище в 
резултат от прилагането на 
директиви 2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО или 
2009/38/ЕО.

Изменение 108

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 и – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При спазване на предвиденото в 
параграф 6 от настоящия член 
държавите членки гарантират, че 
разделяното дружество подава молба до 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 160о, параграф 1, 
поне два месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 160к, за 
назначаване на експерт, който да 
извърши проверка и оценка на плана за 
презграничното разделяне и на 
докладите, посочени в членове 160ж и 
160з.

1. При спазване на предвиденото в 
параграф 6 от настоящия член 
държавите членки гарантират, че 
разделяното дружество подава молба до 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 160о, параграф 1, 
поне пет месеца преди датата на 
общото събрание, упоменато в 
член 160к, за назначаване на експерт, 
който да извърши проверка и оценка на 
плана за презграничното разделяне и на 
докладите, посочени в членове 160ж и 
160з.
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Изменение 109

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 и – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на всички фактически 
елементи, от които се нуждае 
компетентният орган, определен в 
съответствие с член 160о, параграф 1, за 
да извърши задълбочена оценка относно 
това дали планираното презгранично 
разделяне представлява изкуствена 
конструкция съгласно член 160п, като 
това описание включва най-малко 
следното: характеристиките на 
установяването в съответната 
държава членка, включително 
намерението, сектора, инвестициите, 
нетния оборот и печалбите или 
загубите, броя на работниците и 
служителите, структурата на баланса, 
данъчната регистрация, активите и 
тяхното местоположение, обичайното 
място на работа на работниците и 
служителите и на специфични групи 
работници и служители, мястото, където 
се дължат социалноосигурителните 
вноски, и възможните търговски 
рискове, които трябва да бъдат поети 
от разделяното дружество в държавата 
членка на това дружество и в държавите 
членки на дружествата 
правоприемници.

е) описание на всички фактически 
елементи, от които се нуждае 
компетентният орган, определен в 
съответствие с член 160о, параграф 1, за 
да извърши задълбочена оценка относно 
това дали планираното презгранично 
разделяне представлява изкуствена 
конструкция съгласно член 160п, като 
това описание включва най-малко 
следното:

i) характеристиките на установяването в 
държавата членка по 
местоназначение, включително 
намерението, сектора, инвестициите, 
нетния оборот и печалбите или 
загубите;

ii) броя на работниците и служителите, 
които работят в държавата на 
местоназначение, броя на 
работниците и служителите, които 
работят в друга държава, групирани 
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според държавата, в която работят, 
броя на командированите или 
изпратени работници и служители 
през годината преди преобразуването 
по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 и Директива 96/71/ЕО, 
броя на работниците и 
служителите, работещи 
едновременно в повече от една 
държава членка по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 883/2004,

iii) данъчната регистрация,

iv) активите и тяхното местоположение,

v) обичайното място на работа на 
работниците и служителите и на 
специфични групи работници и 
служители,

vi) местата, където се дължат 
социалноосигурителните вноски,

vii) търговските рискове, поети от 
преобразуваното дружество в 
държавата членка по 
местоназначение и в изходната 
държава членка,

viii) структурата на баланса и на 
финансовите отчети в държавата 
членка по местоназначение и във 
всички държави членки, в които 
дружеството извършва дейност през 
последните две финансови години.

Изменение 110

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 к – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като се запознае съобразно 
случая с докладите, посочени в членове 
160ж, 160з и 160и, общото събрание на 
разделяното дружество взема решение 
дали да одобри плана за презграничното 

1. След като се запознае съобразно 
случая с докладите, посочени в членове 
160ж, 160з и 160и, общото събрание на 
разделяното дружество взема решение 
дали да одобри плана за презграничното 
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разделяне. Дружеството уведомява 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 160о, параграф 1, за 
решението на общото събрание.

разделяне. Преди да бъде взето 
решение, всички предходни 
приложими права на информиране и 
консултиране трябва да бъдат 
спазени по такъв начин и в такъв 
момент, че становището на 
представителите на работниците и 
служителите да бъде взето под 
внимание. Дружеството уведомява 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 160о, параграф 1, за 
решението на общото събрание.

Изменение 111

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 л – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
разделяното дружество прави 
предложение за адекватно парично 
обезщетение в плана за презграничното 
разделяне, както е определено в 
член 160д, параграф 1, буква р), на 
членовете, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, които желаят да 
упражнят правото си да се разпоредят 
със своите дялове или акции. Държавите 
членки определят също така срока за 
приемане на предложението, който в 
никакъв случай не превишава един 
месец след общото събрание, упоменато 
в член 160к. Държавите членки освен 
това гарантират, че дружеството може 
да приеме предложение, изпратено по 
електронен път на адрес, предоставен от 
дружеството за тази цел.

3. Държавите членки гарантират, че 
разделяното дружество прави 
предложение за подходящо парично 
обезщетение в плана за презграничното 
разделяне, както е определено в 
член 160д, параграф 1, буква р), на 
членовете, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, които желаят да 
упражнят правото си да се разпоредят 
със своите дялове или акции. Държавите 
членки определят също така срока за 
приемане на предложението, който в 
никакъв случай не превишава един
месец след общото събрание, упоменато 
в член 160к. Държавите членки освен 
това гарантират, че дружеството може 
да приеме предложение, изпратено по 
електронен път на адрес, предоставен от 
дружеството за тази цел.

Изменение 112

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 н

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 160 н Член 160 н

Участие на работниците и служителите Информиране, консултиране и участие 
на работниците и служителите

1. Без да се засяга параграф 2, по 
отношение на всяко дружество 
правоприемник се прилагат 
действащите в държавата членка, в 
която се намира седалището му, 
правила относно участието на 
работниците и служителите, ако са 
налице такива правила.

1. Основен принцип и ясно заявена 
цел на настоящия член е да се 
гарантират правата на участие на 
работниците и служителите. 
Следователно в дружествата, 
образувани в резултат на 
презграничното разделяне, 
продължава да се прилага най-малко 
същото равнище на правата на 
участие на работниците и 
служителите както преди 
разделянето, както и всички 
елементи на участието на 
работниците и служителите, които 
са били приложими преди 
разделянето. Това равнище се измерва 
като съотношение на 
представителите на служителите 
сред членовете на административния 
или надзорния орган или комитетите 
към тях или ако е приложимо, сред 
управленската група, която отговаря 
за приходните звена на дружеството.

1а. Когато управителните или 
административните органи на 
участващите дружества разработят 
план за извършване на разделяне, във 
възможно най-кратки срокове след 
публикуването на плана за 
преобразуването те предприемат 
необходимите мерки за започване на 
преговори с представителите на 
работниците и служителите в 
дружествата относно условията за 
тяхното участие в дружеството или 
дружествата, образувани в резултат 
на преобразуването.

2. Въпреки това действащите
правила за участие на работниците и 

2. Действащите правила за 
участие на работниците и служителите, 
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служителите, ако са налице такива 
правила, в държавата членка, в която се 
намира седалището на дружеството, 
образувано в резултат на 
презграничното разделяне, не се 
прилагат, когато разделяното дружество 
в период от шест месеца преди 
публикуването на плана за 
презграничното разделяне, посочен в 
член 160д от настоящата директива, има 
среден брой работници и служители, 
равен на четири пети от приложимия 
праг, предвиден в правото на държавата 
членка на разделяното дружество и 
задействащ участието на работниците и 
служителите по смисъла на член 2, 
буква к) от Директива 2001/86/ЕО, или 
когато националното право, приложимо 
по отношение на всяко дружество 
правоприемник:

ако са налице такива правила, в 
държавата членка, в която се намира 
седалището на дружеството, образувано 
в резултат на презграничното разделяне, 
не се прилагат, когато разделяното 
дружество в период от шест месеца 
преди публикуването на плана за 
презграничното разделяне, посочен в 
член 160д от настоящата директива, има 
среден брой работници и служители, 
равен на две трети от приложимия 
праг, предвиден в правото на държавата 
членка на разделяното дружество и 
задействащ участието на работниците и 
служителите по смисъла на член 2, 
буква к) от Директива 2001/86/ЕО, или 
когато националното право, приложимо 
по отношение на всяко дружество 
правоприемник:

a) не предвижда поне същото ниво 
на участие на работниците и 
служителите, както съществуващото в 
разделяното дружество преди 
разделянето, изразено като дела на 
представителите на работниците и 
служителите от членовете на 
административния или надзорния орган, 
на комитетите към тях или на 
управителния съвет, който отговаря за 
приходните звена на дружеството, 
когато съществува участие на 
работниците и служителите; или

a) не предвижда поне същото ниво 
и елементи на участие на работниците 
и служителите, както съществуващото в 
разделяното дружество преди 
разделянето, изразено като дела на 
представителите на работниците и 
служителите от членовете на 
административния или надзорния орган, 
на комитетите към тях или на 
управителния съвет, който отговаря за 
приходните звена на дружеството,
когато съществува участие на 
работниците и служителите; или

б) не предвижда за работниците и 
служителите в намиращи се в други 
държави членки предприятия на 
дружествата правоприемници същите 
условия за упражняване на правата на 
участие, както тези на работниците и 
служителите, наети в държавата членка, 
в която се намира седалището на 
дружеството правоприемник.

б) не предвижда за работниците и 
служителите в намиращи се в други 
държави членки предприятия на 
дружествата правоприемници същите 
условия за упражняване на правата на 
участие, както тези на работниците и 
служителите, наети в държавата членка, 
в която се намира седалището на 
дружеството правоприемник.

3. В посочените в параграф 2 
случаи участието на работниците и 
служителите в образуваните в 
резултат на презграничното 
разделяне дружества и включването 
им в процеса на определяне на тези 

3. Информирането, 
консултирането и участието на 
работниците и служителите в 
преобразуваното дружество и 
включването им в процеса на 
определяне на тези права е предмет
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права се регулира от държавите членки, 
mutatis mutandis и при спазване на 
параграфи 4—7 от настоящия член, в 
съответствие с установените в член 12, 
параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) 
№ 2157/2001 принципи и процедури, 
както и със следните разпоредби на 
Директива 2001/86/ЕО:

на споразумение между работниците и 
служителите и ръководството и в 
посочените в параграф 2 от 
настоящия член случаи 
информирането, консултирането и 
участието на работниците и 
служителите в преобразуваното 
дружество и включването им в процеса 
на определяне на тези права се регулира 
от държавите членки, mutatis mutandis и 
при спазване на параграфи 4—7 от 
настоящия член, в съответствие с 
установените в член 12, параграфи 2, 3 и 
4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 
принципи и процедури, както и със 
следните разпоредби на 
Директива 2001/86/ЕО:

a) член 3, параграф 1, параграф 2, 
буква а), подточка i) и буква б), 
параграф 3, параграф 4, първа алинея, 
първо тире и втора алинея, параграф 5, 
параграф 6, трета алинея и параграф 7;

a) член 3, параграф 1, параграф 2, 
буква а), подточка i) и буква б), 
параграф 3, параграф 4, първа алинея, 
първо тире и втора алинея, параграф 5, 
параграф 6, трета алинея и параграф 7;

б) член 4, параграф 1, параграф 2, 
букви а) ж) и з), параграф 3 и 
параграф 4;

б) член 4, параграф 1, параграф 2, 
букви а), б), в), г), д), ж) и з), член 4, 
параграф 3 и член 4, параграф 4;

в) член 5; в) член 5;

г) Член 6; г) Член 6;

д) член 7, параграф 1, първа 
алинея;

д) член 7, параграф 1;

е) членове 8, 9, 10 и 12; е) членове 8, 9, 10 и 12;

ж) част 3, буква а) от 
приложението.

ж) приложението.

За установяването на информиране и 
консултиране на транснационално 
равнище се прилага Директива 
2009/38/ЕС.

4. При уреждането на принципите и 
процедурите, посочени в параграф 3, 
държавите членки:

4. При уреждането на принципите и 
процедурите, посочени в параграфи 2 
и 3, държавите членки гарантират, че 
правилата за участие на 
работниците и служителите, които 
са се прилагали преди презграничното 
разделяне, продължават да се 
прилагат до датата, от която 
започват да се прилагат всички 
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договорени впоследствие правила, или, 
при липса на договорени правила, до 
датата, от която започват да се 
прилагат правила по подразбиране в 
съответствие с приложението към 
Директива 2001/86/ЕО.

a) дават право на специалния 
договарящ орган да реши, с 
мнозинство от две трети от 
членовете си, които представляват 
най-малко две трети от 
работниците и служителите, да не 
започва преговори или да прекрати 
преговорите, които вече са започнали, 
както и да се позовава на 
действащите правила за участие в 
държавите членки на всяко от 
дружествата правоприемници;

б) могат да решат в случая, в 
който стандартните правила за 
участие се прилагат след 
предварителни преговори, както и 
независимо от тези правила, да 
намалят дела на представителите на 
работниците и служителите в 
административния орган на 
дружествата правоприемници. 
Независимо от това, ако 
представителите на работниците и 
служителите в разделяното 
дружество са съставлявали най-
малко една трета от 
административния или надзорния 
съвет, намаляването не трябва да 
води в никакъв случай до дял на 
представителите на работниците и 
служителите в административния 
орган, който е по-малък от една 
трета.

в) гарантират, че правилата за 
участие, които са се прилагали преди 
презграничното разделяне, 
продължават да се прилагат до 
датата, от която започват да се 
прилагат всички договорени 
впоследствие правила, или, при липса 
на договорени правила, до датата, от 
която започват да се прилагат 
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правила по подразбиране в 
съответствие с част 3, буква а) от 
приложението.

5. Разширяването на обхвата на 
правата на участие до наети в други 
държави членки работници и 
служители на дружествата 
правоприемници, посочено в параграф 
2, буква б), не води до задължение за 
държавите членки, които вземат 
решението за разширяването, да 
включат тези работници и 
служители при изчисляването на 
праговете на наетите лица, които 
пораждат права на участие по 
силата на националното 
законодателство.

6. Когато някои от дружествата 
правоприемници трябва да се 
управляват посредством система за 
участие на работниците и служителите в 
съответствие с правилата, посочени в 
параграф 2, тези дружества са 
задължени да приемат правна форма, 
която позволява упражняването на 
права на участие.

6. Когато някои от дружествата 
правоприемници трябва да се 
управляват посредством система за 
участие на работниците и служителите в 
съответствие с правилата, посочени в 
параграф 2, тези дружества са 
задължени да приемат правна форма, 
която позволява упражняването на 
права на участие.

7. Ако в образуваното в резултат на 
презграничното разделяне дружество 
функционира система за участие на 
работниците и служителите, това 
дружество е задължено да предприеме 
мерки, за да гарантира, че правата на 
участие на работниците и служителите 
са защитени в случай на последващо 
презгранично или осъществено на 
национално равнище сливане, разделяне 
или преобразуване за период от три
години след датата, от която 
презграничното разделяне е породило 
действие, като установените в 
параграфи 1— 6 правила се прилагат 
съответно.

7. Ако в образуваното в резултат на 
презграничното разделяне дружество 
функционира система за участие на 
работниците и служителите, това 
дружество е задължено да предприеме 
мерки, за да гарантира, че правата на 
участие на работниците и служителите 
са защитени в случай на последващо 
презгранично или осъществено на 
национално равнище сливане, разделяне 
или преобразуване за период от шест
години след датата, от която 
презграничното разделяне е породило 
действие, като установените в 
параграфи 1—6 правила се прилагат 
съответно.

7а. В съответствие с член 6 от 
Директива 2002/14/EO1a държавите 
членки гарантират, че при 
изпълнението на своите функции 
представителите на работниците и 
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служителите се ползват от 
подходяща защита и гаранции, които 
им позволяват да изпълняват добре 
задълженията, които са им били 
възложени.

8. Дружество съобщава 
своевременно на своите работници и 
служители резултата от преговорите 
относно участието на работниците и 
служителите.

8. Дружество съобщава 
своевременно на своите работници и 
служители резултата от преговорите 
относно участието на работниците и 
служителите.

8а. Държавите членки 
предвиждат подходящи мерки, в 
случай че разделяното дружество не 
спазва разпоредбите на настоящия 
член. По-специално те гарантират 
наличието на подходящи 
административни и съдебни 
процедури, които да позволяват 
изпълнението на произтичащите от 
настоящия член задължения.

8б. Веднага щом като вследствие 
на прилагането на член 86л, 
параграф 3 се надвиши определеният 
от изходната държава членка праг, 
посочен в параграф 2, на първо място 
е необходимо да започнат нови 
преговори в съответствие с 
разпоредбите на настоящия член по-
долу В тези случаи стандартните 
правила, прилагани от държавите 
членки, се отнасят до равнището на 
участие на работниците и 
служителите, надвишаващо прага, 
който би бил предвиден по закон за 
дружеството в държавата на 
произход, ако то не беше претърпяло 
презгранично разделяне.
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