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KRATKO OBRAZLOŽENJE

Paket o pravu trgovačkih društava, koji obuhvaća predloženu Direktivu o prekograničnim 
preoblikovanjima, spajanjima i podjelama, dobrodošao je korak prema jasnim pravilima za 
trgovačka društva koja se žele kretati na unutarnjem tržištu. 

Zakonodavstvo u državama članicama trenutačno se razlikuje, što doprinosi pravnoj 
nesigurnosti i odvraća poduzeća od prekograničnog poslovanja. Za rješavanje tog problema 
važno je unijeti dosljednost u zakonodavstvo država članica, posebno kada je riječ o 
prekograničnim spajanjima. 

Izvjestiteljica smatra da ta pravila trebaju biti jednostavna, ujednačena, jasna i lako provediva 
radi lakše mobilnosti, no istodobno štititi prava svih strana u trgovačkim društvima, 
uključujući prava radnika. Pravila koja su nejasna ili teško provediva najčešće rezultiraju 
različitim tumačenjima u državama članicama zbog čega se smanjuje učinkovitost njihove 
provedbe, što dovodi do opasnosti od fragmentacije unutarnjeg tržišta. Nejasna pravila teško 
je učinkovito provoditi i ne rezultiraju boljom zaštitom radnika.

Nužna je zaštita svih strana u trgovačkim društvima, među ostalim i radnika, uključujući 
mjere za suzbijanje osnivanja fiktivnih poduzeća na cijelom unutarnjem tržištu. Međutim, 
takva zaštita mora biti razumna i razmjerna te ne smije djelovati kao sredstvo odvraćanja i 
sprječavati poštene poduzetnike u prekograničnom širenju poslovanja.

Postupak za prekogranična preoblikovanja iznimno je složen i dugotrajan i za uključena 
trgovačka društva i za nadležna tijela. Osim toga, treba voditi računa i o pitanju poslovno 
osjetljivih informacija, nepredvidljivosti i načelu pravne sigurnosti. 

Izvjestiteljica pozdravlja i podupire posebne mjere obuhvaćene prijedlogom kojima se 
osigurava da u slučaju preoblikovanja države članice mogu zahtijevati ili provesti detaljnu 
procjenu trgovačkog društva ako postoji snažna sumnja da društvo namjerno teži izbjegavanju 
ili kršenju određenog zakona (fiktivna trgovačka društva). U tom kontekstu prijedlozima 
izvjestiteljica izbjegava se situacija u kojoj poduzeća moraju dokazivati da ne pokušavaju 
zaobići ili prekršiti zakone na snazi. Umjesto toga, prijedlog sadržava zahtjev da nadležno 
tijelo polazišne države članice ne odobri prekogranično preoblikovanje ako utvrdi da 
predmetno društvo nastoji zlouporabiti ili namjerno zaobići zakone. 

Izvjestiteljica je također predložila da Komisija izradi zajedničke smjernice za države članice, 
koje bi nadležnim tijelima pomogle u utvrde u kojim je situacijama nužna dublja analiza 
poslovanja trgovačkog društva. 

U pogledu izvješća uprave i izvješća u slučaju prekograničnih preoblikovanja, spajanja i 
podjela, izvjestiteljica se zalaže za jednostavnija pravila o sudjelovanju radnika i ističe da se 
predloženom direktivom ne bi smjelo stvoriti dodatno administrativno opterećenje za 
poduzeća. Izvjestiteljica je u tom pogledu ovaj prijedlog uskladila s postojećim 
zakonodavstvom Unije o obavješćivanju i savjetovanju koje dobro funkcionira, posebice s 
Direktivom 2002/14 o općem okviru za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima, Direktivom 
2001/23/EZ o prijenosu poduzeća i Direktivom 2009/38/EZ o Europskom radničkom vijeću. 

Što se tiče sudjelovanja radnika, izvjestiteljica je prijedlog nastojala uskladiti s postojećim 
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zakonodavstvom o spajanjima (Direktiva 2017/1132), čime se osigurava da se u slučaju 
preoblikovanja i podjela primjenjuju ista pravila. Cilj je bio izbjeći stvaranje novih složenih 
pravila za poduzeća.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni 
odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog direktive
Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-1) Trgovačka društva imaju ključnu 
ulogu u promicanju gospodarskog rasta 
EU-a, stvaranju radnih mjesta u EU-u i 
privlačenju ulaganja u EU. Ona pomažu 
u ostvarivanju veće gospodarske i 
društvene vrijednosti za društvo u cjelini. 
Kako bi mogla bolje ostvariti svoj 
potencijal, trgovačka društva trebala bi 
moći iskoristiti mogućnosti koje im 
jedinstveno tržište može ponuditi za razvoj 
i rast izvan nacionalnih granica. 
Direktiva br. 2005/56/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. 
o prekograničnim spajanjima društava 
kapitala snažno utječe na prekogranična 
spajanja među državama članicama na 
način da pruža jedinstven opći okvir za 
spajanja s pojednostavnjenim postupcima 
koji uključuju niže troškove i kraće 
vrijeme. Te bi prednosti trebalo prenijeti i 
na prekogranična preoblikovanja i 
podjele.

Amandman 2

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Budući da pravo Unije u tom 
pogledu nije usklađeno, definicija 

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

poveznice koju određuje nacionalno pravo 
primjenjivo na društvo, u skladu s 
člankom 54. UFEU-a, potpada pod 
nadležnost svake države članice.

__________________ __________________

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

Amandman 3

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Takav razvoj sudske prakse otvorio 
je društvima na jedinstvenom tržištu nove 
prilike za poticanje gospodarskog rasta, 
učinkovitog tržišnog natjecanja i 
produktivnosti. Istodobno se cilj 
jedinstvenog tržišta bez unutarnjih granica 
za društva mora uskladiti i s drugim 
ciljevima europske integracije kao što su 

(4) Takav razvoj sudske prakse otvorio 
je društvima na jedinstvenom tržištu nove 
prilike za poticanje gospodarskog rasta, 
učinkovitog tržišnog natjecanja i 
produktivnosti. Istodobno su, u nedostatku 
jednakih uvjeta u smislu dosljednih 
socijalnih i fiskalnih pravila, ta kretanja 
išla ukorak s povećanjem broja fiktivnih 
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socijalna zaštita (osobito zaštita radnika), 
zaštita vjerovnika i zaštita dioničara. Te 
ciljeve, u situaciji u kojoj konkretna pravila 
o prekograničnim preoblikovanjima nisu 
usklađena, države članice nastoje postići 
raznolikim zakonskim odredbama i 
administrativnim praksama. Posljedično, 
društva, iako se već mogu prekogranično 
spajati, nailaze na brojne pravne i praktične 
poteškoće kada žele provesti taj postupak. 
Nadalje, nacionalnim zakonodavstvom 
brojnih država članica predviđen je 
postupak nacionalnih preoblikovanja, ali 
istovjetan postupak za prekogranično 
preoblikovanje ne postoji.

poduzeća i štetnih praksi, stvaranjem 
umjetnih dogovora, zaobilaženjem 
poreznih obveza i obveza iz sustava 
socijalne sigurnosti te obespravljivanjem 
radnika. Cilj jedinstvenog tržišta bez 
unutarnjih granica za društva mora se
uskladiti i s drugim ciljevima europske 
integracije kao što su socijalna zaštita za 
sve, zaštita prava radnika, zaštita 
vjerovnika i zaštita dioničara, kao i borba 
protiv napada na financijske interese 
Unije primjerice pranjem novca i utajom 
poreza. U situaciji u kojoj konkretna 
pravila o prekograničnim preoblikovanjima 
nisu usklađena, države članice razvile su 
niz raznolikih zakonskih odredbi i 
administrativnih praksi. Posljedično, 
društva, iako se već mogu prekogranično 
spajati, nailaze na brojne pravne i praktične
poteškoće kada žele provesti taj postupak. 
Nadalje, nacionalnim zakonodavstvom 
brojnih država članica predviđen je 
postupak nacionalnih preoblikovanja, ali 
istovjetan postupak za prekogranično 
preoblikovanje ne postoji.

Amandman 4

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 5

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6a) U okviru definicije „savjetovanja” 
treba uzeti u obzir cilj da se omogući 
izražavanje mišljenja koje će biti korisno 
u postupku donošenja odluka, što 
podrazumijeva da se savjetovanje mora 
održati u odgovarajućem trenutku, na 
odgovarajući način i s odgovarajućim 
sadržajem.

Amandman 6

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

Amandman 7

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

(7) Pravo na spajanje, podjelu ili 
preoblikovanje postojećeg društva 
osnovanog u jednog državi članici s 
društvom ili u društvo podložno 
zakonodavstvu druge države članice ni u 
kojem slučaju se ne bi smjelo iskoristiti u 
svrhu zlouporabe, na primjer za 
zaobilaženje radnih standarda, izbjegavanje 
plaćanja socijalnog osiguranja ili 
podmirivanja poreznih obveza, kršenje 
prava vjerovnika ili manjinskih dioničara 
ili zaobilaženje pravila o sudjelovanju 
radnika, kao što je slučaj s primjerice 
fiktivnim društvima. Kako bi se suzbila 
mogućnost takve zlouporabe, što je opće 
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preoblikovanja za stvaranje umjetnih 
konstrukcija u cilju ostvarivanja 
neprimjerenih poreznih olakšica ili 
nezakonitog ugrožavanja zakonskih ili 
ugovornih prava radnika, vjerovnika ili 
članova. U mjeri u kojoj to predstavlja 
odstupanje od temeljne slobode, borba 
protiv zlouporabe mora se strogo tumačiti i
temeljiti na pojedinačnoj procjeni svih 
relevantnih okolnosti. Trebalo bi utvrditi 
postupovni i materijalnopravni okvir kojim 
se opisuje diskrecijsko pravo i omogućuje 
raznolikost pristupa država članica te 
istodobno utvrđuju zahtjevi za 
pojednostavnjenje djelovanja nacionalnih 
tijela u borbi protiv zlouporabe u skladu s 
pravom Unije.

načelo prava Unije, države članice moraju 
osigurati da društva neće upotrijebiti 
postupak prekograničnog preoblikovanja, 
spajanja ili podjela za stvaranje umjetnih 
konstrukcija u cilju, isključivo ili 
djelomično, ostvarivanja poreznih olakšica 
ili olakšica iz sustava socijalne sigurnosti 
ili ugrožavanja zakonskih ili ugovornih 
prava radnika, vjerovnika ili članova Borba 
protiv zlouporabe mora se temeljiti na 
pojedinačnoj procjeni svih relevantnih 
okolnosti. Trebalo bi utvrditi zajednički 
postupovni i materijalnopravni okvir kojim 
se utvrđuju obveze pojednostavnjenja
djelovanja nacionalnih tijela u borbi protiv 
zlouporabe u skladu s pravom Unije te 
definirati, ako je to zaista nužno, granice 
diskrecijske ovlasti dane državama 
članicama.

Amandman 8

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 9

Prijedlog direktive
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Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12) Kako bi se pružile informacije 
radnicima, društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje trebalo bi 
pripremiti izvješće u kojemu se 
objašnjavaju učinci predloženog 
prekograničnog preoblikovanja za 
radnike. U izvješću bi osobito trebalo 
objasniti učinke predloženog 
prekograničnog preoblikovanja na zaštitu 
radnih mjesta radnika, eventualne važne 
promjene u radnim odnosima i lokacijama 
poslovanja društava te načine na koje se 
svaki od tih čimbenika odnosi na sva 
društva kćeri društva. Taj se zahtjev ne bi 
trebao primjenjivati ako su svi radnici 
društva u njegovu upravnom tijelu. 
Izvješćem se ne bi u pitanje trebali
dovoditi primjenjivi postupci u vezi s 
obavješćivanjem i savjetovanjem pokrenuti 
na nacionalnoj razini slijedom provedbe 
Direktive 2002/14/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća43 ili Direktive 
2009/38/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća44.

(12) Kako bi se pružile informacije 
radnicima, u tom bi izvješću također
trebalo objasniti učinke predloženog 
prekograničnog preoblikovanja za 
radnike i/ili njihove predstavnike. Kako bi 
se izbjeglo udvostručivanje, trgovačka 
društva mogu odlučiti objediniti to 
izvješće s izvješćem upućenim članovima.
U izvješću bi osobito trebalo objasniti 
učinke predloženog prekograničnog 
preoblikovanja na zaštitu radnih mjesta 
radnika, eventualne važne promjene u 
radnim odnosima, u primjeni kolektivnih 
ugovora i lokacijama središnjih uprava ili 
mjesta poslovanja društava te načine na 
koje se svaki od tih čimbenika odnosi na 
sva društva kćeri društva Taj se zahtjev za 
određene konkretne informacije ne bi 
trebao primjenjivati ako su svi radnici 
društva u njegovu upravnom tijelu te bi se 
trebao pravodobno uputiti. Izvješćem se 
ne bi smjeli uvoditi nepotrebni 
administrativni zahtjevi ili udvostručavati 
postojeći niti bi se u pitanje smjeli dovoditi 
primjenjivi postupci u vezi s 
obavješćivanjem i savjetovanjem pokrenuti 
na nacionalnoj razini slijedom provedbe 
Direktive 2002/14/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća43 ili Direktive 
2009/38/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća44.

__________________ __________________

43 Direktiva 2002/14/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o 
uspostavljanju općeg okvira za 
obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u 
Europskoj zajednici (SL L 80, 23.3.2002., 
str. 29.).

43 Direktiva 2002/14/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o 
uspostavljanju općeg okvira za 
obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u 
Europskoj zajednici (SL L 80, 23.3.2002., 
str. 29.).

44 Direktiva 2009/38/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o 
osnivanju Europskog radničkog vijeća ili 
uvođenju postupka koji obuhvaća 
poduzeća i skupine poduzeća na razini 

44 Direktiva 2009/38/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o 
osnivanju Europskog radničkog vijeća ili 
uvođenju postupka koji obuhvaća 
poduzeća i skupine poduzeća na razini 
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Zajednice radi obavješćivanja i 
savjetovanja radnika (preinačeno) 
(SL L 122, 16.5.2009., str. 28.).

Zajednice radi obavješćivanja i 
savjetovanja radnika (preinačeno) 
(SL L 122, 16.5.2009., str. 28.).

Amandman 10

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

Amandman 11

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

Amandman 12

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12c) Sloboda poslovnog nastana ni na 
koji način ne bi smjela ugroziti načela u 
pogledu suzbijanja prijevara i svih drugih 
nezakonitih aktivnosti koje utječu na 
financijske interese Unije obuhvaćene 
člankom 310. UFEU-a.

Amandman 13

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12d) Potrebno je osigurati dosljednosti 
za poduzeća i radnike kako bi se izbjeglo 
udvostručenje postojećeg zakonodavstva 
Unije. Direktiva 2002/14/EZ, Direktiva 
2001/23/EZ1a i Direktiva 2009/38/EZ već 
sadrže zahtjeve o informiranju radnika i 
savjetovanju s njima koji se odnose na 
situacije prekograničnih preoblikovanja, 
spajanja i podjela. Važno je da se ovom 
Direktivom te postojeće direktive 
dopunjuju kako bi se izbjeglo narušavanje 
postojećih odredbi u pogledu informiranja 
i sudjelovanja radnika te savjetovanja s 
njima, a time i nepotrebno 
administrativno opterećenje.

__________________

1a Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 
12. ožujka 2001. o usklađivanju 
zakonodavstava država članica u odnosu 
na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa 
poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili 
pogona (SL L 82, 22.3.2001., str. 16.).
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Amandman 14

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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



AD\1168770HR.docx 13/80 PE625.383v02-00

HR

Amandman 15

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

Briše se.

__________________

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

Amandman 16

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

(15) Na temelju nacrta uvjeta za 
preoblikovanje i izvješća glavna skupština 
članova društva trebala bi odlučiti o 
odobrenju nacrta uvjeta. Važno je da 
potrebna većina za takvo glasovanje bude 
dovoljno visoka kako bi se osiguralo da 
odluka o preoblikovanju predstavlja 
kolektivnu odluku.
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Amandman 17

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19a) Treba poštovati i u obzir uzeti 
veliku raznolikost pravila i praksi koje 
postoje u državama članicama u pogledu 
načina na koji su predstavnici zaposlenika 
uključeni u odlučivanje unutar poduzeća.

Amandman 18

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19b) U svim poduzećima koja nastanu 
prekograničnim preoblikovanjem ili 
spajanjem trebalo bi svakako osigurati 
postupke informiranja i savjetovanja na 
nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Amandman 19

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

(20) Kako bi se spriječilo zaobilaženje 
prava radnika na sudjelovanje 
provođenjem prekograničnog 
preoblikovanja, društvo koje provodi 
preoblikovanje, a koje je registrirano u 
državi članici koja omogućuje prava 
radnika na sudjelovanje, ne može provesti 
prekogranično preoblikovanje bez 
prethodnih pregovora s radnicima ili 
njihovim predstavnicima.
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Amandman 20

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

(26) Evaluacijom provedbe pravila o 
prekograničnim spajanjima u državama 
članicama pokazalo se da se broj 
prekograničnih spajanja u Uniji znatno 
povećao. No tom su evaluacijom otkriveni 
i određeni nedostaci koji su posebice 
povezani sa zaštitom radnika, vjerovnika i 
dioničara te s nepostojanjem 
pojednostavnjenih postupaka, što 
onemogućuje potpunu učinkovitost tih 
pravila o prekograničnim spajanjima. Iako 
podaci nisu mogli nedvojbeno dokazati da 
je postupak sudjelovanja radnika 
neučinkovit, evaluacija je pokazala da 
poduzeća smatraju da je on presložen i da 
dovodi do nepotrebnih troškova i 
kašnjenja u spajanju.

Amandman 21

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(28) Kako bi se dodatno poboljšao 
postojeći postupak prekograničnog 
spajanja, nužno je prema potrebi 
pojednostavniti ta pravila o spajanju i 
istodobno osigurati da su dionici, a 
posebice radnici, odgovarajuće zaštićeni. 
Stoga je potrebno izmijeniti postojeća 
pravila o prekograničnom spajanju kako bi 
se upravljačka ili upravna tijela društava 
koja se spajaju obvezala pripremiti zasebna 
izvješća u kojima se detaljno navode 
pravni i gospodarski aspekti
prekograničnog spajanja za članove i 
radnike. Međutim, može se odstupiti od 
obveze upravljačkog ili upravnog tijela 

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

neovisnosti socijalnih partnera. Međutim, 
može se odstupiti od obveze upravljačkog 
ili upravnog tijela društva da članovima 
pruži određene specifične informacije ako 
su ti članovi već obaviješteni o pravnim i 
gospodarskim aspektima predloženog 
spajanja. No od obveze pružanja 
određenih specifičnih informacija u vezi s 
radnicima može se odstupiti samo ako 
društva koja se spajaju i njihova društva 
kćeri nemaju radnike osim onih koji čine 
upravljačko ili upravno tijelo.

Amandman 22

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

__________________ __________________

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

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

Amandman 23

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 31.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 24

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

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

Amandman 25

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 26

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(43) Kako bi se pružile informacije 
članovima, društvo koje se dijeli trebalo bi 
pripremiti izvješće. U izvješću bi se trebali 
objasniti i dokazima potkrijepiti pravni i 
gospodarski aspekti predložene 
prekogranične podjele, posebice učinci 
prekogranične podjele na članove društva u 
pogledu budućeg poslovanja društva i 
strateškog plana upravljačkog tijela. Ako je 
to primjenjivo, trebalo bi uključiti i 

(43) Kako bi se pružile informacije 
članovima i radnicima, društvo koje se 
dijeli trebalo bi pripremiti izvješće
uzimajući u obzir neovisnost socijalnih 
partnera. U pogledu interesa članova, a 
osobito manjinskih dioničara, u izvješću 
bi se trebali objasniti i dokazima 
potkrijepiti pravni i gospodarski aspekti 
predložene prekogranične podjele, 
posebice učinci prekogranične podjele na 
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objašnjenja o omjeru zamjene te kriterijima 
kojima se određuje dodjela dionica te o 
mogućim pravnim lijekovima koji su 
dostupni članovima koji nisu suglasni s 
odlukom o provedbi prekogranične 
podjele.

članove društva u pogledu budućeg 
poslovanja društva i strateškog plana 
upravljačkog tijela. Ako je to primjenjivo, 
trebalo bi uključiti i objašnjenja o omjeru 
zamjene te kriterijima kojima se određuje 
dodjela dionica te o mogućim pravnim 
lijekovima koji su dostupni članovima koji 
nisu suglasni s odlukom o provedbi 
prekogranične podjele.

Amandman 27

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(44) Kako bi se pružile informacije 
radnicima, društvo koje se dijeli trebalo bi 
pripremiti izvješće u kojemu se 
objašnjavaju učinci predložene 
prekogranične podjele na radnike. U 
izvješću bi se osobito trebali objasniti 
učinci predložene prekogranične podjele 
na zaštitu radnih mjesta radnika, 
eventualne znatne promjene u uvjetima 
zaposlenja i lokacijama poslovanja 
društava te načini na koje se svaki od tih 
čimbenika odnosi na sva društva kćeri 
dotičnog društva. Izvješćem se u pitanje ne 
dovode primjenjivi postupci obavješćivanja 
i savjetovanja pokrenuti na nacionalnoj 
razini slijedom provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ.

(44) U izvješću bi također trebalo 
objasniti učinke predložene prekogranične 
podjele na radnike Osobito bi trebalo
objasniti učinke predložene prekogranične 
podjele na zaštitu radnih mjesta radnika, 
eventualne znatne promjene u uvjetima 
zaposlenja, uključujući uvjete utvrđene 
pravom i kolektivnim ugovorima, i 
lokacijama poslovanja društava te načini na 
koje se svaki od tih čimbenika odnosi na 
sva društva kćeri dotičnog društva 
Izvješćem se u pitanje ne dovode 
primjenjivi postupci obavješćivanja i 
savjetovanja pokrenuti na nacionalnoj 
razini slijedom provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili
2009/38/EZ, niti se smiju udvostručavati 
obveze obavješćivanja.

Amandman 28

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(52) Trebalo bi nadzirati izdavanje 
potvrde koja prethodi podjeli u državi 
članici društva koje se dijeli kako bi se 

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

osigurala zakonitost prekogranične podjele. 
Nadležno tijelo trebalo bi odlučiti o 
izdavanju potvrde koja prethodi podjeli u 
roku od mjesec dana od podnošenja 
zahtjeva društva, osim ako postoje ozbiljne 
sumnje u pogledu postojanja namjere 
kršenja zakonodavstva ili počinjenja 
prijevare. U tom bi slučaju nadležno tijelo 
trebalo provesti detaljnu procjenu. 
Međutim, detaljnu procjenu ne bi trebalo 
provoditi sustavno, nego pojedinačno ako 
postoje ozbiljne sumnje u pogledu 
postojanja umjetnih konstrukcija. Nadležna 
bi tijela pri provjeri trebala uzeti u obzir 
barem broj čimbenika utvrđen ovom 
Direktivom, no ti bi se elementi trebali 
razmatrati samo kao indikativni čimbenici 
u ukupnoj ocjeni i ne bi se trebali 
razmatrati samostalno. Kako se društva ne 
bi opteretilo predugačkim postupkom, 
detaljnu bi procjenu u svakom slučaju 
trebalo završiti u roku od dva mjeseca od 
obavješćivanja društva o provođenju 
detaljne procjene.

Amandman 29

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 30

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-1) u glavi I. poglavlju I. umeće se 
sljedeći članak:

„Članak 1.a

Definicije

Za potrebe ove Direktive:

(1) „predstavnici radnika” znači 
predstavnici radnika predviđeni 
nacionalnim pravom i/ili praksom;

(2) „suodlučivanje radnika” znači
svaki mehanizam, uključujući 
informiranje, savjetovanje i sudjelovanje s 
pomoću kojeg predstavnici radnika mogu 
utjecati na odluke koje će se donositi 
unutar trgovačkog društva;

(3) „obavješćivanje” znači da 
nadležno tijelo društva obavješćuje 
predstavnika radnika i/ili predstavnike 
radnika o pitanjima koja se odnose na 
društvo i svako od njegovih društava kćeri 
ili pogona koje se nalaze u drugoj državi 
članici ili koja prelaze ovlasti tijela za 
donošenje odluka u jednoj državi članici u 
vrijeme, na način i sa sadržajem koji 
omogućava predstavnicima radnika da 
izvrše temeljitu procjenu mogućeg 
utjecaja, i, po potrebi, pripreme 
savjetovanja s nadležnim tijelom društva;

(4) „savjetovanje” znači uspostavu 
dijaloga i razmjenu gledišta između 
predstavničkog tijela radnika i/ili 
predstavnika radnika te nadležnog organa 
društva u vrijeme, na način i sa sadržajem 
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koji omogućava predstavnicima radnika 
da, na temelju pribavljenih informacija, 
izraze svoje mišljenje o mjerama koje je 
predvidio nadležni organ, a koje se mogu 
uzeti u obzir tijekom postupka donošenja 
odluka unutar društva;

(5) „sudjelovanje” znači utjecaj 
predstavničkog tijela radnika i/ili 
predstavnika radnika u poslovima 
trgovačkog društva kroz: pravo na izbor 
ili imenovanje nekih članova nadzornog
ili upravnog tijela društva ili pravo da se 
preporuči imenovanje ili da se suprotstavi 
imenovanju nekih ili svih članova 
nadzornog ili upravnog tijela društva.

Amandman 31

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Država članica odredišta može 
zatražiti od društva koje obavlja prijenos 
svojeg registriranog sjedišta na njezino 
državno područje da istodobno premjesti 
svoju središnju upravu ako je ta obveza 
utvrđena nacionalnim zakonodavstvom za 
poduzeća s poslovnim nastanom na 
njihovu državnom području.

Amandman 32

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6a) „obavješćivanje” znači prijenos 
podataka koji se tiču samog društva i 
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njegovih podružnica ili poslovnih nastana 
u drugoj državi članici od strane 
poslodavca radnicima i/ili predstavnicima 
radnika na odgovarajućoj razini kako bi 
im se omogućilo upoznavanje s 
predmetom i njegovo razmatranje. Ono se 
odvija u vrijeme, na način i sa sadržajem 
koji radnicima i predstavnicima dopušta 
da provedu dubinsku procjenu mogućeg 
učinka i, prema potrebi, pripreme 
savjetovanja s nadležnim tijelom 
trgovačkog društva;

Amandman 33

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6b) „sudjelovanje radnika” znači 
utjecaj radnika i/ili predstavnika radnika 
u poslovima trgovačkog društva pravom 
na izbor ili imenovanje nekih članova 
nadzornog ili upravnog tijela društva;

Amandman 34

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6c) „sjedište” znači mjesto na kojem se 
donose ključne odluke o upravljanju i 
poslovanju koje su potrebne za vođenje 
poslova trgovačkog društva u cjelini;

Amandman 35

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6d) „umjetna konstrukcija” znači 
konstrukcija uspostavljena prvenstveno u 
cilju izbjegavanja obveza društva koje 
proizlaze iz zakonskih i ugovornih prava 
radnika, vjerovnika ili manjinskih 
dioničara, izbjegavanja plaćanja 
doprinosa za socijalno osiguranje ili 
prijenosa dobiti u svrhu smanjenja 
poreznih obveza društva, a koje ne obavlja 
znatnu ili stvarnu gospodarsku aktivnost 
u odredišnoj državi članici.

Amandman 36

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ea) ako su donesene stegovne mjere ili 
upravni postupci ili kaznene sankcije i 
odluke u vezi s prijevarnim praksama koje 
su izravno relevantne za kompetencije ili 
pouzdanost trgovačkog društva;

Amandman 37

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(eb) društvo ima zaostatke u plaćanju 
poreza ili doprinosa iz sustava socijalne 
sigurnosti;
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Amandman 38

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Društvo koje provodi prekogranično 
preoblikovanje dokazivim objektivnim 
čimbenicima dokazuje da je stvarno 
osnovano i da obavlja materijalnu i 
stvarnu gospodarsku djelatnost u 
odredišnoj državi članici na neodređeno 
vrijeme.

Pretpostavlja se da društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje nema 
stvarni poslovni nastan i obavlja stvarnu 
gospodarsku djelatnost u odredišnoj 
državi članici osim ako u odredišnu 
državu članicu prenese središnju upravu 
ili glavno mjesto poslovanja i njegovo 
poslovanje tamo stvara vrijednost te ako 
su materijalno opremljena u smislu 
osoblja, opreme, imovine i prostora.

Amandman 39

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

Članak 86.d Članak 86.d

Nacrti uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje

Nacrti uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje

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

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje namjerava provesti 
prekogranično preoblikovanje, uključujući 
predstavnike radnika na razini uprave, 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 86.i
izrađuje nacrt uvjeta za prekogranično 
preoblikovanje. Ako u društvu postoje 
predstavnici radnika na razini uprave, tu 
upravu treba uključiti u odlučivanje o 
nacrtu uvjeta u skladu s nacionalnim 
pravom i praksom. Nacrt uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje mora 
obuhvaćati najmanje sljedeće:

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

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

(b) pravni oblik, tvrtku i lokaciju 
sjedišta koji su predloženi za društvo koje 
nastaje prekograničnim preoblikovanjem u 
odredišnoj državi članici;

(b) pravni oblik, tvrtku i lokaciju 
sjedišta koji su predloženi za društvo koje 
nastaje prekograničnim preoblikovanjem u 
odredišnoj državi članici;

(c) akt ili akte o osnivanju društva u 
odredišnoj državi članici;

(c) akt ili akte o osnivanju društva u 
odredišnoj državi članici;

(d) predloženi vremenski raspored za 
prekogranično preoblikovanje;

(d) predloženi vremenski raspored za 
prekogranično preoblikovanje;

(e) prava koja je preoblikovano društvo 
dodijelilo članovima društva koji uživaju 
posebna prava ili imateljima vrijednosnih 
papira koji predstavljaju kapital društva, 
osim dionica, ili mjere predložene u vezi s 
njima;

(e) prava koja je preoblikovano društvo 
dodijelilo članovima društva koji uživaju 
posebna prava ili imateljima vrijednosnih 
papira koji predstavljaju kapital društva, 
osim dionica, ili mjere predložene u vezi s 
njima;

(f) pojedinosti o zaštitnim 
mehanizmima ponuđenima vjerovnicima;

(f) pojedinosti o zaštitnim 
mehanizmima ponuđenima vjerovnicima;

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

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

(h) sve posebne pogodnosti koje se 
dodjeljuju članovima upravnih, 

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

upravljačkih, nadzornih ili kontrolnih tijela 
preoblikovanog društva;

(i) pojedinosti o ponudi novčane 
odštete članovima koji se protive 
prekograničnom preoblikovanju u skladu s 
člankom 86.j;

(i) pojedinosti o ponudi novčane 
odštete članovima koji se protive 
prekograničnom preoblikovanju u skladu s 
člankom 86.j;

(ia) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja na radnike;

(j) vjerojatne posljedice 
prekograničnog preoblikovanja na 
zapošljavanje;

(j) vjerojatne posljedice 
prekograničnog preoblikovanja na 
zapošljavanje;

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

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

1a. Prije nego što upravljačko ili 
upravno tijelo odluči o nacrtu uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje, Europskog 
radničko vijeće i predstavnici radnika 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje ili, ako nema takvih 
predstavnika, sami radnici i zastupljeni 
sindikati moraju biti obaviješteni o 
predloženom prijenosu te se mora provesti 
savjetovanje s njima, u skladu s 
člankom 4. Direktive 2002/14/EZ. 

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

2. Osim službenih jezika polazišne i 
odredišne države članice, države članice 
dopuštaju društvu koje provodi 
prekogranično preoblikovanje da 
upotrebljava jezik uobičajen u području 
međunarodnog poslovanja i financija u 
izradi nacrta uvjeta prekograničnog 
preoblikovanja i svih ostalih povezanih 
dokumenata. Države članice utvrđuju koji 
jezik ima prednost u slučaju utvrđenih 
odstupanja između različitih jezičnih 
verzija tih dokumenata. Članovi, radnici ili 
vjerovnici imaju mogućnost komentirati te 
nacrte uvjeta. Komentari se uključuju u 
konačno izvješće i objavljuju.
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Amandman 40

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.e Briše se.

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima

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

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
objašnjava sljedeće:

(a) posljedice prekograničnog 
oblikovanja na buduće poslovanje društva 
i na strateški plan uprave;

(b) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja na članove;

(c) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive prekograničnom 
preoblikovanju u skladu s člankom 86.j.

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

4. Međutim, izvješće nije nužno ako 
su svi članovi društva koje provodi 
prekogranično preoblikovanje pristali na 
odricanje od tog zahtjeva.
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Amandman 41

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.f Članak 86.f

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
radnicima

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima i predstavnicima radnika ili, 
ako nema takvih predstavnika, samim 
radnicima

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

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje sastavlja jedno izvješće u 
skladu s Direktivom 2002/14/EZ i 
Direktivom 2001/23/EZ u kojem se 
članovima objašnjavaju i opravdavaju 
pravni i gospodarski aspekti 
prekograničnog preoblikovanja, a 
predstavnicima radnika ili, ako nema 
takvih predstavnika, samim radnicima 
objašnjavaju posljedice prekogranične 
podjele koje će utjecati na njih.

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

(a) posljedice prekograničnog 
oblikovanja na buduće poslovanje društva i 
na strateški plan uprave;

(a) posljedice prekograničnog 
oblikovanja na buduće poslovanje društva i 
na strateški plan uprave;

(aa) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja za članove;

(ab) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive preoblikovanju 
u skladu s člankom 86.j.

(ac) razlozi za prekogranično 
preoblikovanje;

(b) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja na zaštitu radnih odnosa;

(b) posljedice prekograničnog 
preoblikovanja na zaštitu radnih odnosa;

(c) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja i lokaciji mjesta poslovanja 
društva;

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

(d) odnose li se čimbenici utvrđeni u (d) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
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točkama (a), (b) i (c) na društva kćeri 
dotičnog društva.

točkama (a), (b) i (c) i na društva kćeri, 
podružnice ili kontrolirana poduzeća u 
skladu s člankom 3. Direktive 2009/38/EZ
dotičnog društva.

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

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

4. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje pravodobno primi mišljenje 
predstavnika radnika ili, ako takvi 
predstavnici ne postoje, samih radnika, 
kako je predviđeno nacionalnim pravom, 
radnici se obavješćuju o tome, a mišljenje 
se prilaže tom izvješću.

4. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje pravodobno primi mišljenje 
predstavnika radnika ili, ako takvi 
predstavnici ne postoje, samih radnika, 
kako je predviđeno nacionalnim pravom, 
radnici se obavješćuju o tome, a mišljenje 
se prilaže tom izvješću.

5. Međutim, ako društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i njegova 
društva kćeri, ako postoje, nemaju radnike 
osim onih koji čine dio upravljačkog ili 
upravnog tijela, izvješće iz stavka 1. nije 
potrebno.

5. Međutim, ako društvo koje provodi 
prekogranično preoblikovanje i njegova 
društva kćeri, ako postoje, nemaju radnike 
osim onih koji čine dio upravljačkog ili 
upravnog tijela i ako su se svi članovi 
društva koje provodi prekogranično 
preoblikovanje dogovorili da će odreći te 
obveze, izvješće iz stavka 1. nije potrebno.

6. Stavcima od 1. do 6. ne dovode se u 
pitanje primjenjiva prava na obavješćivanje 
i savjetovanje utvrđena na nacionalnoj 
razini nakon prenošenja 
direktiva 2002/14/EZ ili 2009/38/EZ.

6. Stavcima od 1. do 6. ne dovode se u 
pitanje primjenjiva prava na obavješćivanje 
i savjetovanje utvrđena na nacionalnoj 
razini nakon prenošenja 
direktiva 2002/14/EZ ili 2009/38/EZ, te 
pritom ne dovode do udvostručavanja 
obveza izvješćivanja.

6a. Države članice u posebnim 
slučajevima i u skladu s uvjetima i 
ograničenjima utvrđenim nacionalnim 
zakonodavstvom osiguravaju da poduzeće 
nije obvezno priopćiti podatke kada je 
priroda tih podataka takva da bi, prema 
objektivnim kriterijima, ozbiljno ugrozila 
funkcioniranje poduzeća ili pogona ili bi 
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mu nanijela štetu.

Amandman 42

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ispitivanje neovisnog stručnjaka Ispitivanje koje provodi nadležno tijelo

Amandman 43

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 44

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Zahtjevu za imenovanje stručnjaka
potrebno je priložiti sljedeće:

Uz zahtjev nadležnom tijelu potrebno je 
priložiti sljedeće:
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Amandman 45

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 46

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

3. Ako postoji opravdana sumnja o 
stvarnom razlogu za prekograničnu 
konverziju, nadležno tijelo sastavlja pisano 
izvješće u kojem se navodi najmanje 
sljedeće:

Amandman 47

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 86.g – stavak 4.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 48

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 49

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

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

(c) obavijest kojom se članovi, 
vjerovnici i radnici društva i/ili sindikati 
koji imaju članove u društvu koje provodi 
prekogranično preoblikovanje obavješćuju 
o tome da prije datuma održavanja glavne 
skupštine mogu podnijeti primjedbe o 
dokumentima iz točaka (a) i (b) 
prvog podstavka društvu i nadležnom tijelu 
određenom u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1.

Amandman 50

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice osiguravaju da se 
informacije o objavi obavijesti iz točke (c) 
također stave na raspolaganje općom 
objavom na prikladnom mjestu u društvu 
koje provodi prekogranično 
preoblikovanje.

Amandman 51

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 86.e, 86.f i 86.g, ako je 
primjenjivo, glavna skupština društva koje 
provodi preoblikovanje donosi rezoluciju 
kojom odlučuje o odobrenju nacrta uvjeta 
za prekogranično preoblikovanje. Prije 
donošenja odluke, sva prethodna 
primjenjiva prava obavješćivanja i 



AD\1168770HR.docx 35/80 PE625.383v02-00

HR

glavne skupštine. savjetovanja moraju biti ispunjena na 
takav način i u takvo vrijeme da se može 
uzeti u obzir mišljenje predstavnika 
radnika. Društvo obavješćuje nadležno 
tijelo određeno u skladu s člankom 86.m 
stavkom 1. o odluci glavne skupštine.

Amandman 52

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

(a) članovi koji posjeduju dionice s 
glasačkim pravima i koji su glasovali 
protiv odobrenja nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje;

Amandman 53

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da 
jedan subjekt ili više njih iz stavka 1. mogu 
raspolagati svojim dionicama u zamjenu za 
prikladnu isplaćenu novčanu odštetu 
nakon što prekogranično preoblikovanje 
počne proizvoditi učinke u skladu s 
člankom 86.r:

2. Države članice osiguravaju da 
jedan subjekt ili više njih iz stavka 1. mogu 
raspolagati svojim dionicama u zamjenu za 
odgovarajuću isplaćenu novčanu odštetu 
nakon što prekogranično preoblikovanje 
počne proizvoditi učinke u skladu s 
člankom 86.r:

Amandman 54

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

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

3. Države članice osiguravaju da 
društvo koje provodi prekogranično 
preoblikovanje u nacrtu uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje, kako je 
utvrđeno u članku 86.d stavku 1. točki (i), 
članovima iz stavka 1. ovog članka, koji 
žele iskoristiti svoje pravo na raspolaganje 
svojim dionicama, ponudi prikladnu 
odštetu. Članovi moraju izraziti svoju 
namjeru da će iskoriste svoje pravo 
izlaska prije glavne skupštine. Nadalje, 
države članice osiguravaju da društvo 
može prihvatiti ponudu dostavljenu 
elektroničkim putem na adresu koju je 
društvo dostavilo u tu svrhu.

Amandman 55

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 56

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 86.l Članak 86.l

Sudjelovanje radnika Informiranje radnika, savjetovanje s 
radnicima i sudjelovanje radnika

-1. Temeljno načelo i izrečeni cilj ovog 
članka jest osigurati prava radnika na 
sudjelovanje. Stoga se u društvu koje 
nastaje prekograničnim restrukturiranjem 
primjenjuje barem jednaka razina prava 
radnika na sudjelovanje kao i prije 
preoblikovanja, što vrijedi i za sve 
elemente sudjelovanja radnika koji su se 
primjenjivali prije preoblikovanja. Ta se 
razina mjeri udjelom predstavnika 
radnika među članovima upravnog ili 
nadzornog tijela ili njihovih odbora ili, 
ako je to primjenjivo, uprave odgovornih 
za dobit društva.

1. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., 
društvo nastalo prekograničnim 
preoblikovanjem podliježe pravilima o 
sudjelovanju radnika koja su na snazi u 
odredišnoj državi članici, ako takva 
pravila postoje.

1. Kada upravljački ili upravni 
organi trgovačkih društava sudionika 
izrađuju plan provedbe preoblikovanja, 
oni će u što kraćem roku nakon 
objavljivanja plana uvjeta o 
preoblikovanju poduzeti potrebne korake 
kako bi započeli pregovori s 
predstavnicima zaposlenika tih trgovačkih 
društava o postupcima glede sudjelovanja 
radnika u društvu ili društvima koja 
nastanu kao rezultat preoblikovanja.

2. Međutim, pravila o sudjelovanju 
radnika, ako postoje, a koja su na snazi u 
odredišnoj državi članici, ne primjenjuju 
se ako društvo koje provodi 
preoblikovanje u roku od šest mjeseci 
prije objavljivanja nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje iz 
članka 86.d ove Direktive ima prosječan 
broj radnika istovjetan četirima petinama 
primjenjivog praga utvrđenog u pravu 
polazišne države članice, što dovodi do 
sudjelovanja radnika u smislu članka 2. 
točke (k) Direktive 2001/86/EZ ili ako se 
nacionalnim pravom odredišne države 
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članice:

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

(b) ne predviđa isto pravo na 
ostvarivanje prava na sudjelovanje za 
radnike tijela društva nastalog 
prekograničnim preoblikovanjem koja se 
nalaze u drugim državama članicama koje 
imaju radnici zaposleni u odredišnoj 
državi članici.

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

3. Obavješćivanje i sudjelovanje 
radnika i savjetovanje s radnicima u 
trgovačkom društvu koje je preoblikovano 
i njihova uključenost u utvrđivanju takvih 
prava bit će predmet sporazuma između 
zaposlenika i rukovodstva. Obavješćivanje 
i sudjelovanje radnika i savjetovanje s 
radnicima u trgovačkom društvu koje je 
preoblikovano i njihovo uključivanje u 
definiranje takvih prava uređuju države 
članice mutatis mutandis i podložno 
stavcima od 4. do 7. ovog članka te u 
skladu s načelima i postupcima utvrđenima 
u članku 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe 
(EZ) br. 2157/2001 i sljedećim odredbama 
Direktive 2001/86/EZ:

(a) članku 3. stavku 1., stavku 2. točki 
(a) podtočki i., stavku 2. točki (b) i 
stavku 3., članku 3. stavku 4. prvom 
podstavku prvoj alineji, članku 3. stavku 4. 
drugom podstavku, članku 3. stavku 5., 
članku 3. stavku 6. trećem podstavku i 
članku 3. stavku 7.;

(a) članku 3. stavku 1., stavku 2. točki
(a) podtočki i., stavku 2. točki (b) i 
stavku 3., članku 3. stavku 4. prvom 
podstavku prvoj alineji, članku 3. stavku 4. 
drugom podstavku, članku 3. stavku 5., 
članku 3. stavku 6. trećem podstavku i 
članku 3. stavku 7.;

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

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

(c) članku 5.; (c) članku 5.;

(d) članku 6.; (d) članku 6.;
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(e) članku 7. stavku 1. prvom 
podstavku;

(e) članku 7. stavku 1.;

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

(g) dijelu 3. točki (a) Priloga. (g) Prilogu Direktivi 2001/86/EZ, 
isključujući točke (a) i (b) i stavak 2. dijela 
3., umjesto kojih se primjenjuju sljedeća 
pravila:

i) za uspostavu sustava zastupanja 
radnika u upravama društva, radnici 
društva, njegova društva kćeri i ustanove 
i/ili predstavničko tijelo imaju pravo 
izabrati i imenovati određeni broj članova 
upravnog ili nadzornog tijela 
preoblikovanog društva koji je iznosi dva 
predstavnika u društvima s najmanje 50 
radnika, jednu trećinu u društvima s od 
250 do 1000 radnika i jednak broj članova 
u društvima s više od 1000 radnika;

ii) za uspostavu transnacionalnog 
obavješćivanja i savjetovanja, primjenjuje 
se Direktiva 2009/38/EZ.

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

4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavka 2. države članice osiguravaju da se 
pravila o sudjelovanju radnika koja su se 
primjenjivala prije prekograničnog 
preoblikovanja nastave primjenjivati do 
datuma primjene bilo kojeg naknadno 
utvrđenog pravila ili, u slučaju 
nepostojanja dogovorenih pravila, do 
primjene zadanih pravila u skladu sa 
stavkom 2. točkom (g).

(a) daju posebnom pregovaračkom tijelu 
pravo da većinom od dvije trećine glasova 
članova koji predstavljaju najmanje dvije 
trećine radnika, odluči ne započeti s 
pregovorima ili okončati već započete 
pregovore i da se pozove na pravila o 
sudjelovanju koja su na snazi u 
odredišnoj državi članici;

(b) mogu, u slučaju kada se nakon 
prethodnih pregovora primjenjuju 
uobičajena pravila sudjelovanja i 
neovisno o takvim pravilima, odlučiti 
ograničiti udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu društva nastalog 
preoblikovanjem. Međutim, ako su u 
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društvu koje provodi preoblikovanje 
predstavnici radnika činili najmanje 
jednu trećinu upravnog ili nadzornog 
odbora, ograničenje ne može rezultirati 
time da udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu bude manji od jedne 
trećine;

(c) osiguravaju da se pravila o 
sudjelovanju radnika koja su se 
primjenjivala prije prekograničnog 
preoblikovanja nastave primjenjivati do 
datuma primjene bilo kojeg naknadno 
utvrđenog pravila ili, u slučaju 
nepostojanja dogovorenih pravila, do 
primjene zadanih pravila u skladu s 
dijelom 3. točkom (a) Priloga.

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

6. Ako društvo koje provodi 
preoblikovanje posluje u skladu sa 
sustavom sudjelovanja radnika, to je 
društvo dužno uzeti pravni oblik kojim se 
dopušta ostvarivanje prava sudjelovanja.

6. Ako društvo koje provodi 
preoblikovanje posluje u skladu sa 
sustavom sudjelovanja radnika, to je 
društvo dužno uzeti pravni oblik kojim se 
dopušta ostvarivanje prava sudjelovanja.

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

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

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

8. Društvo bez odgađanja obavješćuje 
svoje radnike o ishodu pregovora o 
sudjelovanju radnika.

8. Društvo bez odgađanja obavješćuje 
svoje radnike o ishodu pregovora o 
sudjelovanju radnika.

8a. Države članice pružaju 
odgovarajuće mjere u slučaju da društvo 
koje se preoblikuje nije usklađeno s 
odredbama ovog članka. Konkretno, one 
osiguravaju da odgovarajući 
administrativni i sudski postupci budu 
dostupni kako bi omogućili izvršenje 
obveza koje proizlaze iz ovog članka.

8b. Države članice također omogućuju 
odgovarajuće sankcije koje se primjenjuju 
u slučaju da društvo koje se preoblikuje 
krši ovaj članak. Te sankcije moraju biti 
učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

8c. Čim se prijeđe prag polazišne 
države članice, potrebno je pokrenuti nove 
pregovore u skladu s odredbama ovog 
članka. U tim slučajevima, standardna 
pravila koja primjenjuju države članice 
odnose se na razinu sudjelovanja radnika 
koja bi bila zakonski predviđena za 
društvo u zemlji podrijetla iznad praga 
ako društvo nije prošlo prekogranično 
preoblikovanje.

Amandman 57

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ba) mišljenje predstavnika radnika u 
skladu s člankom 86.f stavkom 4.

Amandman 58

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 59

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) sve primjedbe i sva mišljenja koje 
su dostavile zainteresirane strane u skladu s 
člankom 86.h stavkom 1.;

(b) sve primjedbe i sva mišljenja koje 
su dostavile zainteresirane strane u skladu s 
člankom 86.h stavkom 1., osobito 
mišljenje iz članka 86.f stavka 4.;

Amandman 60

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

(a) ako nadležno tijelo utvrdi da je 
prekogranično preoblikovanje obuhvaćeno 
nacionalnim odredbama o prenošenju ove 
Direktive, da je usklađeno sa svim 
relevantnim uvjetima i da su dovršeni svi 
potrebni postupci i formalnosti te da ne 
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tijelo izdaje potvrdu koja prethodi 
preoblikovanju;

postoje pokazatelji za zaobilaženje prava 
radnika na sudjelovanje, nadležno tijelo 
izdaje potvrdu koja prethodi 
preoblikovanju;

Amandman 61

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

1. Države članice osiguravaju da 
nadležno tijelo polazišne države članice, 
kako bi ocijenilo predstavlja li 
prekogranično preoblikovanje umjetnu 
konstrukciju, provodi detaljnu procjenu 
svih potrebnih činjenica i okolnosti i uzima 
u obzir barem

(i) značajke uspostavljanja u 
odredišnoj državi članici, uključujući 
namjeru, sektor, ulaganje, neto promet i 
dobit ili gubitak;

(ii) broj radnika koji rade u odredišnoj 
državi, broj radnika koji rade u drugoj 
državi grupiranih prema državi 
zaposlenja, broj radnika upućenih u 
godini prije preoblikovanja u smislu 
Uredbe (EZ) br. 883/2004 i Direktive 
96/71/EZ, broj radnika zaposlenih 
istodobno u više država članica u smislu 
Uredbe (EZ) br. 883/2004, sastav bilance;
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(iii) poreznu rezidentnost;

(iv) imovinu i njezinu lokaciju;

(v) uobičajeno mjesto rada radnika i 
posebnih skupina radnika;

(vi) mjesta na kojima dospijevaju 
socijalni doprinosi;

(vii) komercijalne rizike koje preuzima 
preoblikovano društvo u odredišnoj državi 
članici i polazišnoj državi članici; i

(viii) sastav bilance i financijskog 
izvještaja u odredišnoj državi članici i u 
svim državama članicama u kojima 
društvo posluje u posljednje dvije fiskalne 
godine.

Amandman 62

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4a) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:

„(2.a) „predstavnici radnika” znači 
predstavnici radnika predviđeni pravom 
Unije i nacionalnim pravom i/ili 
praksom;”;

Amandman 63

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.b (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4b) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:

„(2.b) „suodlučivanje radnika” znači 
svaki mehanizam, uključujući 
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obavješćivanje, savjetovanje i 
suodlučivanje putem kojeg predstavnici 
radnika mogu utjecati na odluke koje će 
se donositi unutar trgovačkog društva;”;

Amandman 64

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.c (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4c) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:

„(2.c) „obavješćivanje” znači da 
nadležno tijelo društva obavješćuje 
predstavnika radnika i/ili predstavnike 
radnika na odgovarajućoj razini o 
pitanjima koja se odnose na društvo i 
svako od njegovih društava kćeri ili 
pogona koje se nalaze u drugoj državi 
članici ili koja prelaze ovlasti tijela za 
donošenje odluka u jednoj državi članici u 
vrijeme, na način i sa sadržajem koji 
omogućava predstavnicima radnika da 
izvrše temeljitu procjenu mogućeg 
utjecaja, i, po potrebi, pripreme 
savjetovanja s nadležnim tijelom 
društva;”;

Amandman 65

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.d (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4d) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:

„(2.d) „savjetovanje” znači uspostavu 
dijaloga i razmjenu gledišta između 
predstavničkog tijela radnika i/ili 
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predstavnika radnika te nadležnog organa 
društva u vrijeme, na način i sa sadržajem 
koji omogućava predstavnicima radnika 
da, na temelju pribavljenih informacija, 
izraze svoje mišljenje o mjerama koje je 
predvidio nadležni organ, a koje se mogu 
uzeti u obzir tijekom postupka donošenja 
odluka unutar društva;”;

Amandman 66

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.e (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4e) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:

„(2.e) „sudjelovanje radnika” znači 
utjecaj tijela koje predstavlja radnike i/ili 
predstavnika radnika u poslovima društva 
pravom na izbor ili imenovanje nekih 
članova nadzornog ili upravnog tijela 
društva ili pravom da se preporuči 
imenovanje ili da se suprotstavi 
imenovanju nekih ili svih članova 
nadzornog ili upravnog tijela društva;”;

Amandman 67

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.f (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4f) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:

„(2.f) „sjedište” znači mjesto na kojem se 
donose ključne odluke o upravljanju i 
poslovanju koje su potrebne za vođenje 
poslova trgovačkog društva u cjelini”;
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Amandman 68

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.g (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 119. – točka 2.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4g) u članku 119. dodaje se sljedeća 
točka:

„(2.g) „umjetna konstrukcija” znači 
konstrukcija uspostavljena prvenstveno u 
cilju izbjegavanja obveza društva koje 
proizlaze iz zakonskih i ugovornih prava 
radnika, vjerovnika ili manjinskih 
dioničara, izbjegavanja plaćanja 
doprinosa za socijalno osiguranje ili 
prijenosa dobiti u svrhu smanjenja 
poreznih obveza društva, a koje ne obavlja 
znatnu ili stvarnu gospodarsku aktivnost 
u odredišnoj državi članici”;”;

Amandman 69

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Države članice osiguravaju da se 
ovo poglavlje ne primjenjuje na društvo ili 
društva u sljedećim slučajevima:

4. Države članice osiguravaju da, ako 
društvo namjerava provesti prekogranično 
spajanje, dotične države članice mogu 
provjeriti ispunjava li prekogranično 
spajanje uvjete utvrđene u ovom stavku. 
Društvo nema pravo provoditi 
prekogranično spajanje u sljedećim 
okolnostima:

Amandman 70

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ea) društvo je pod istragom, kazneno 
se progoni ili je u posljednje tri godine 
osuđeno zbog kršenja radnog 
zakonodavstva ili prava radnika, socijalne 
ili porezne prijevare, utaje poreza, 
izbjegavanja plaćanja poreza ili pranja 
novca ili nekog drugog financijskog 
kaznenog djela;

Amandman 71

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(eb) društvo ima zaostatke u plaćanju 
poreza ili doprinosa za socijalno 
osiguranje;

Amandman 72

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ec) društvo je pod istragom, kazneno 
se progoni ili je u posljednje tri godine 
osuđeno zbog povrede temeljnih ili 
ljudskih prava;

Amandman 73

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka c
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Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 122. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

Osim službenih jezika država članica 
prijamnih trgovačkih društava i društva 
koje se dijeli, države članice dopuštaju 
društvu da upotrebljava jezik uobičajen u 
području međunarodnog poslovanja i 
financija u izradi nacrta uvjeta za 
prekograničnu podjelu i svih ostalih 
povezanih dokumenata. Države članice 
utvrđuju koji jezik ima prednost u slučaju 
utvrđenih odstupanja između različitih 
jezičnih verzija tih dokumenata. Članovi, 
radnici ili vjerovnici imaju mogućnost 
komentirati te nacrte uvjeta. Komentari se 
uključuju u konačno izvješće i objavljuju.

Amandman 74

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 124. Članak 124.

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima i predstavnicima radnika ili, 
ako nema takvih predstavnika, samim 

radnicima

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

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
svakog od društava koja se spajaju 
sastavlja izvješće u kojem se članovima 
objašnjavaju i opravdavaju pravni i 
gospodarski aspekti prekograničnog 
spajanja, dok se predstavnicima radnika 
ili, ako nema takvih predstavnika, samim 
radnicima objašnjavaju posljedice 
prekograničnog spajanja za njih.

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

(a) posljedice prekograničnog spajanja (a) posljedice prekograničnog spajanja 
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za buduće poslovanje društva koje nastaje 
spajanjem i strateški plan uprave;

za buduće poslovanje društva koje nastaje 
spajanjem i strateški plan uprave;

(aa) razlozi spajanja;

(b) objašnjenje i obrazloženje omjera 
zamjene dionica;

(b) objašnjenje i obrazloženje omjera 
zamjene dionica;

(c) opis posebnih poteškoća u 
vrednovanju, ako su nastale;

(c) opis posebnih poteškoća u 
vrednovanju, ako su nastale;

(d) posljedice prekograničnog spajanja 
za članove;

(d) posljedice prekograničnog spajanja 
za članove;

(e) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive spajanju u skladu 
s člankom 126.a.

(e) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive spajanju u skladu 
s člankom 126.a.

(ea) posljedice prekograničnog 
spajanja za zaštitu radnih odnosa i 
sudjelovanje radnika;

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

(ec) ako se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (ea) i (ec) odnose i na 
društva kćeri društava koja se spajaju.

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

3. Izvješće se stavlja na raspolaganje, 
barem u elektroničkom obliku, članovima 
svakog od društava koja se spajaju 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 126.
Jednako tako, izvješće mora biti na sličan 
način dostupno predstavnicima radnika 
svakog društva koje se spaja ili, ako takvi 
predstavnici ne postoje, predstavnicima
radnika svakog društva koje se spaja, u 
skladu s Direktivom 2009/38/EZ, 
Direktivom 2001/86/EZ i Direktivom 
2002/14/EZ ili ako nema takvih 
predstavnika, samim radnicima i 
sindikatima u društvu. Međutim, ako nije 
propisano da glavna skupština društva 
preuzimatelja mora odobriti spajanje u 
skladu s člankom 126. stavkom 3., izvješće 
mora biti dostupno najmanje mjesec dana 
prije datuma održavanja glavne skupštine 
ostalih društava koja se spajaju.

3a. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
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jednog društva ili više njih koja se spajaju 
pravodobno primi mišljenje predstavnika 
radnika ili, ako takvi predstavnici ne 
postoje, samih radnika, kako je 
predviđeno nacionalnim pravom, radnici 
se obavješćuju o tome, a mišljenje se 
prilaže tom izvješću.

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

4. Međutim, informacije iz točaka (b) 
do (e) stavka 1. nisu nužne ako su svi 
članovi društava koja se spajaju pristali na 
odricanje od tog zahtjeva. Ako društva 
koja se spajaju i njihova društva kćeri, 
ako postoje, nemaju radnike osim onih 
koji čine upravljačko ili upravno tijelo, 
nisu potrebne informacije iz točaka (f), (g) 
i (h) iz stavka 1.

4a. Podnošenjem izvješća ne dovode se 
u pitanje važeći postupci obavješćivanja i 
savjetovanja te prava na takvo 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđeni na 
nacionalnoj razini nakon provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ, istodobno izbjegavajući 
dupliciranje zahtjeva obavješćivanja.

Amandman 75

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 10.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 124.a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 124.a Članak 124.a

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
radnicima

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
radnicima

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
svakog od društava koja se spajaju 
sastavlja izvješće u kojem se objašnjavaju 
posljedice prekograničnog spajanja za 
radnike.

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
svakog od društava koja se spajaju 
sastavlja izvješće u kojem se objašnjavaju 
posljedice prekograničnog spajanja za 
radnike.

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

(a) posljedice prekograničnog spajanja (a) posljedice prekograničnog spajanja 
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za buduće poslovanje društva i strateški 
plan uprave;

za buduće poslovanje društva i strateški 
plan uprave;

(aa) razlozi spajanja;

(b) posljedice prekograničnog spajanja 
za zaštitu radnih odnosa;

(b) posljedice prekograničnog spajanja 
za zaštitu radnih odnosa i sudjelovanje 
radnika kao i mjere koje treba poduzeti 
kako bi ih se zaštitilo;

(c) sve znatne promjene u uvjetima 
zaposlenja i lokacijama mjesta poslovanja 
društava;

(c) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja, uključujući uvjete utvrđene 
zakonom i kolektivnim ugovorima, i 
lokacijama mjesta poslovanja društava;

(d) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (b) i (c) na društva kćeri 
društava koja se spajaju.

(d) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (b), (c) i (ca) i napodružnice 
ili društva kćeri društava koja se spajaju.

(da) informacije o postupcima 
utvrđivanja prava zaposlenika na 
informacije, savjetovanje i sudjelovanje u 
društvu koje nastaje određuju se nakon 
prekograničnog spajanja, u skladu s 
odredbama ove Direktive;

(db) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive spajanju u 
skladu s člankom 126.a.

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, predstavnicima radnika svakog od 
društava koja se spajaju ili, ako takvi 
predstavnici ne postoje, samim radnicima 
društva najkasnije mjesec dana prije 
datuma održavanja glavne skupštine iz 
članka 126. Jednako tako, izvješće mora 
biti na sličan način dostupno članovima 
svakog od društava koja se spajaju.

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, predstavnicima radnika svakog od 
društava koja se spajaju u skladu s 
Direktivom 2009/38/EZ, Direktivom 
2001/86/EZ i Direktivom 2002/14/EZ ili, 
ako takvi predstavnici ne postoje, samim 
radnicima i sindikatima u društvu
najkasnije jedan mjesec prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz članka 126. 
Jednako tako, izvješće mora biti na sličan 
način dostupno članovima svakog od 
društava koja se spajaju.

Međutim, ako nije propisano da glavna 
skupština društva preuzimatelja mora 
odobriti spajanje u skladu s člankom 126. 
stavkom 3., izvješće mora biti dostupno 
najmanje mjesec dana prije datuma 
održavanja glavne skupštine ostalih 
društava koja se spajaju.

Međutim, ako nije propisano da glavna 
skupština društva preuzimatelja mora 
odobriti spajanje u skladu s člankom 126. 
stavkom 3., izvješće mora biti dostupno 
najmanje mjesec dana prije datuma 
održavanja glavne skupštine ostalih 
društava koja se spajaju.

3a. Europska radnička vijeća, prema 
potrebi, nacionalna predstavnička tijela 
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radnika i sindikati zastupljeni u društvu 
imaju odgovarajuća sredstva za 
provođenje temeljite analize izvješća.

4. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
jednog društva ili više njih koja se spajaju 
pravodobno primi mišljenje predstavnika 
radnika ili, ako takvi predstavnici ne 
postoje, samih radnika, kako je predviđeno 
nacionalnim pravom, radnici se 
obavješćuju o tome, a mišljenje se prilaže 
tom izvješću.

4. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
jednog društva ili više njih koja se spajaju 
pravodobno primi mišljenje predstavnika 
radnika ili, ako takvi predstavnici ne 
postoje, samih radnika, kako je predviđeno 
nacionalnim pravom, radnici se 
obavješćuju o tome, a mišljenje se prilaže 
tom izvješću.

4a. Izvršna uprava ili upravno tijelo 
trgovačkog društva koje namjerava 
provesti prekogranično spajanje mora dati 
obrazložen i pisani odgovor na mišljenje 
zaposlenika prije datuma glavne skupštine 
iz članka 126..

5. Međutim, ako društva koja se 
spajaju i njihova društva kćeri, ako postoje, 
nemaju radnike osim onih koji čine 
upravljačko ili upravno tijelo, nije potrebno 
sastaviti izvješće iz stavka 1.

5. Međutim, ako društva koja se 
spajaju i njihova društva kćeri, ako postoje, 
nemaju radnike osim onih koji čine 
upravljačko ili upravno tijelo, nije potrebno 
sastaviti izvješće iz stavka 1.

6. Podnošenjem izvješća ne dovode se 
u pitanje primjenjiva prava na 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđena na 
nacionalnoj razini nakon provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ.”;

6. Podnošenjem izvješća ne dovode se 
u pitanje primjenjiva prava na 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđena na 
nacionalnoj razini nakon provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ.”;

Amandman 76

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 12. – podtočka a
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 126. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 124., 124.a i 125., prema 
potrebi, glavna skupština svakog od 
društava koja se spajaju donosi rezoluciju 
kojom odlučuje o odobrenju zajedničkog 
nacrta uvjeta prekograničnog spajanja.
Prije donošenja odluke, sva prethodna 
primjenjiva prava obavješćivanja i 
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savjetovanja moraju biti ispunjena na 
takav način i u takvo vrijeme da se može 
uzeti u obzir mišljenje predstavnika 
radnika;

Amandman 77

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice osiguravaju da 
jedan subjekt ili više njih iz stavka 1. ovog 
članka mogu raspolagati svojim dionicama 
u zamjenu za prikladnu isplaćenu novčanu 
odštetu nakon što prekogranično spajanje 
počne proizvoditi učinke u skladu s 
člankom 129.:

2. Države članice osiguravaju da 
jedan subjekt ili više njih iz stavka 1. ovog 
članka mogu raspolagati svojim dionicama 
u zamjenu za primjerenu isplaćenu 
novčanu odštetu nakon što prekogranično 
spajanje počne proizvoditi učinke u skladu 
s člankom 129.:

Amandman 78

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

3. Države članice osiguravaju da 
svako od društava koja se spajaju u 
zajedničkom nacrtu uvjeta za 
prekogranično spajanje, kako je utvrđeno u 
članku 122. stavku 1. točki (m), članovima 
iz stavka 1., koji žele iskoristiti svoje pravo 
na raspolaganje svojim dionicama, ponudi 
primjerenu odštetu. Članovi izražavaju 
svoju namjeru iskorištavanja prava na 
istup prije održavanja glavne skupštine ili, 
u slučajevima kad nije potrebno odobrenje 
glavne skupštine, jedan mjesec nakon 
objave zajedničkog nacrta uvjeta za 
spajanje iz članka 123. Nadalje, države 
članice osiguravaju da društva koja se 
spajaju mogu prihvatiti ponudu dostavljenu 
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osiguravaju da društva koja se spajaju 
mogu prihvatiti ponudu dostavljenu 
elektroničkim putem na adresu koju su ta 
društva dostavila u tu svrhu.

elektroničkim putem na adresu koju su ta 
društva dostavila u tu svrhu.

Amandman 79

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

Tekst na snazi Izmjena

(-a) u članku 133. stavak 1. zamjenjuje 
se sljedećim:

1. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., 
društvo nastalo prekograničnim 
spajanjem podliježe pravilima o 
sudjelovanju radnika koja su na snazi u 
državi članici u kojoj ono ima sjedište ako 
takva pravila uopće postoje.

„1. Temeljno načelo i navedeni cilj 
ovog članka jest osigurati prava 
zaposlenika na sudjelovanje. Stoga se u 
društvu koje nastaje prekograničnim 
restrukturiranjem primjenjuje barem 
jednaka razina prava radnika na 
sudjelovanje kao i prije spajanja, što 
vrijedi i za sve elemente sudjelovanja 
radnika koji su se primjenjivali prije 
spajanja. Ta se razina mjeri udjelom 
predstavnika radnika među članovima 
upravnog ili nadzornog tijela ili njihovih 
odbora ili, ako je to primjenjivo, 
članovima uprave odgovornih za dobit 
društva.”;

Amandman 80

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-aa) u članku 133. dodaje se stavak 1.a:

„1.a Kada upravljački ili upravni 
organi trgovačkih društava sudionika 
izrađuju plan provedbe spajanja, oni će u 
što kraćem roku nakon objavljivanja 
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plana uvjeta o preoblikovanju poduzeti 
potrebne korake kako bi započeli 
pregovori s predstavnicima zaposlenika 
tih trgovačkih društava o postupcima 
glede sudjelovanja radnika u društvu ili 
društvima koja nastanu kao rezultat 
spajanja.”;

Amandman 81

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

Tekst na snazi Izmjena

(-ab) u članku 133. stavak 2. zamjenjuje 
se sljedećim:

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

„2. Pravila o sudjelovanju radnika, ako 
uopće postoje, koja su na snazi u 
odredišnoj državi članici, ne primjenjuju se 
ako barem jedno od društava koja se 
spajaju u roku od šest mjeseci prije 
objavljivanja nacrta uvjeta za 
prekogranično preoblikovanje iz 
članka 86.d ove Direktive ima prosječan 
broj radnika istovjetan dvjema trećinama 
primjenjivog praga utvrđenog u pravu 
polazišne države članice, što dovodi do
sudjelovanja radnika u smislu članka 2. 
točke (k) Direktive 2001/86/EZ ili ako se 
nacionalnim pravom koje se primjenjuje na 
društvo nastalo prekograničnim spajanjem:

(a) ne predviđa najmanje istu razinu
sudjelovanja zaposlenika koja se 
primjenjuje u društvima koja se spajaju, 
što se mjeri omjerom predstavnika 
zaposlenika i članova upravnog ili 
nadzornog tijela ili njihovih odbora ili 
uprave odgovornih za dobit društva; ili

(a) ne predviđa barem ista razina i 
elementi sudjelovanja radnika koja se 
primjenjuje u jednom od društava 
sudionika prije spajanja, što se mjeri 
omjerom predstavnika zaposlenika i 
članova upravnog ili nadzornog tijela ili 
njihovih odbora ili uprave odgovornih za 
dobit društva,uz uvjet da su radnici 
predstavljeni u tim tijelima; ili

(b) predviđa isto pravo na ostvarivanje 
prava na sudjelovanje za radnike tijela 
društva nastalog prekograničnim 

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

koja se nalaze u drugim državama 
članicama koje imaju radnici zaposleni u 
odredišnoj državi članici.”;

Amandman 82

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

Tekst na snazi Izmjena

(-ac) u članku 133. stavak 3. zamjenjuje 
se sljedećim:

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

„3. Informiranje radnika, savjetovanje 
sa njima i njihovo sudjelovanje u društvu 
nastalom spajanjem kao i njihovo 
uključivanje u definiranje takvih prava u
slučajevima iz stavka 2. ovog članka 
predmet su sporazuma između radnika i 
uprave, a informiranje zaposlenika, 
savjetovanje s njima i njihovo 
sudjelovanje u društvu nastalom spajanjem
kao i njihovo uključivanje u definiranje 
takvih prava uređuju države članice mutatis 
mutandis i podložno stavcima od 4. do 7.
ovog članka te u skladu s načelima i 
postupcima utvrđenima u članku 12. 
stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 
2157/2001 i sljedećim odredbama 
Direktive 2001/86/EZ:

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

(a) članku 3. stavku 1., stavku 2. točki 
(a) podtočki i., stavku 2. točki (b) i 
stavku 3., članku 3. stavku 4. prvom 
podstavku prvoj alineji, članku 3. stavku 4. 
drugom podstavku, članku 3. stavku 5., 
članku 3. stavku 6. trećem podstavku i 
članku 3. stavku 7.;

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

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

(c) članku 5.; (c) članku 5.;
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(d) članku 6.; (d) članku 6.;

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

(e) članku 7. stavku 1.;

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

(g) članku 13. stavku 4.; (g) Prilogu II. Direktivi 2001/86/EZ.

(h) dijelu 3. točki (b) Priloga. 

Za uspostavu transnacionalnih 
informacija i savjetovanja, primjenjuje se
2009/38/EZ.”;

Amandman 83

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

Tekst na snazi Izmjena

(-ad) u članku 133. stavak 4. zamjenjuje 
se sljedećim:

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

„4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavaka 2. i 3., države članice osiguravaju 
da se pravila o informiranju radnika, 
savjetovanju sa njima i njihovom 
sudjelovanju koja su se primjenjivala prije 
prekograničnog spajanja nastave 
primjenjivati do datuma primjene bilo 
kojeg naknadno utvrđenog pravila ili, u 
slučaju nepostojanja dogovorenih pravila, 
do primjene zadanih pravila u skladu s 
Prilogom uz Direktivu 2001/86/EZ.”;

(a) nadležnim tijelima društava koja 
se spajaju daju pravo da bez prethodnih 
pregovora izaberu da se na njih izravno 
primjenjuju uobičajena pravila 
sudjelovanja iz stavka 3. točke (h), kako je 
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utvrđeno zakonodavstvom države članice 
u kojoj će društvo nastalo prekograničnim 
spajanjem imati sjedište te da poštuju ta 
pravila od datuma upisa u registar; 

(b) daju posebnom pregovaračkom 
tijelu pravo da većinom od dvije trećine 
glasova članova koji predstavljaju 
najmanje dvije trećine radnika, 
uključujući glasove članova koji 
predstavljaju radnike u najmanje dvije 
različite države članice, odluči ne započeti 
s pregovorima ili okončati već započete 
pregovore i da se pozove na važeća pravila 
o sudjelovanja koja su na snazi u državi 
članici u kojoj će se nalaziti sjedište 
društva nastalog prekograničnim 
spajanjem; 

(c) mogu, u slučaju kada se nakon 
prethodnih pregovora primjenjuju 
uobičajena pravila sudjelovanja i 
neovisno o takvim pravilima odlučiti 
ograničiti udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu društva nastalog 
prekograničnim spajanjem. Međutim, ako 
su u jednom od društava koja se spajaju 
predstavnici radnika činili najmanje 
jednu trećinu upravnog ili nadzornog 
odbora, ograničenje ne može rezultirati 
time da udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu bude manji od jedne 
trećine. 

Amandman 84

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -ae (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 5.

Tekst na snazi Izmjena

(-ae) U članku 133. stavak 5. zamjenjuje 
se sljedećim:

5. Povećanje prava sudjelovanja 
radnika društva nastalog prekograničnim
spajanjem zaposlenih u drugim državama 

„5. Društvo koje nastaje spajanjem 
obvezno je uzeti pravni oblik kojim se 
dopušta ostvarivanje prava sudjelovanja.”;
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članicama iz stavka 2. točke (b) ne 
obvezuje države članice koje se na to 
odluče da te radnike uzmu u obzir pri 
izračunu minimalnog broja radnika 
potrebnog da se dobije pravo sudjelovanja
na temelju nacionalnog prava.

Amandman 85

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka -af (nova)
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 6.

Tekst na snazi Izmjena

(-af) u članku 133. stavak 6. zamjenjuje 
se sljedećim:

6. Kada barem jedno od društava 
koja se spajaju postupa u skladu sa 
sustavom sudjelovanja radnika i kada se 
društvom nastalom prekograničnim 
spajanjem treba upravljati u skladu s 
takvim sustavom, a u skladu s pravilima iz 
stavka 2., to je društvo dužno uzeti pravni 
oblik koji dopušta ostvarivanje prava 
sudjelovanja.

„6. Kada društvo nastalo spajanjem
postupa u skladu sa sustavom sudjelovanja 
radnika, to društvo dužno je poduzeti 
mjere kako bi se osigurala zaštita prava 
radnika na sudjelovanje i u slučaju 
naknadnih prekograničnih ili nacionalnih 
spajanja, podjela ili preoblikovanja u 
razdoblju od šest godina nakon što je 
prekogranično preoblikovanje počelo 
proizvoditi učinke, primjenom pravila 
mutatis mutandis utvrđenih u stavcima od 
1. do 4.”;

Amandman 86

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka a
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Kada društvo nastalo 
prekograničnim spajanjem postupa u 
skladu sa sustavom sudjelovanja radnika, 
to društvo dužno je poduzeti mjere kako bi 
se osigurala zaštita prava radnika na 
sudjelovanje u slučaju naknadnih 

7. U skladu s 
člankom 6. Direktive 2002/14/EZ, države 
članice jamče da predstavnici zaposlenika 
tijekom obnašanja svojih funkcija 
dobivaju odgovarajuću zaštitu i jamstva 
kako bi im se omogućilo da primjereno 
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prekograničnih ili nacionalnih spajanja, 
podjela ili preoblikovanja u razdoblju od 
tri godine nakon što je prekogranično 
spajanje počelo proizvoditi učinke, 
primjenom pravila utvrđenih u stavcima 
od 1. do 6. mutatis mutandis.”;

provode dužnosti koje su im dodijeljene.

Amandman 87

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 18. – podtočka b
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 133. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

8. Društvo obavješćuje svoje radnike 
o tome hoće li primjenjivati standardna 
pravila za sudjelovanje iz stavka 3. 
točke (h) ili hoće li započeti pregovore u 
okviru posebnog pregovaračkog tijela. U 
potonjem slučaju društvo bez odgađanja 
obavješćuje svoje radnike o ishodu 
pregovora.”;

8. Društvo bez odgađanja obavješćuje 
svoje radnike o ishodu pregovora o 
sudjelovanju radnika.

Amandman 88

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ba) u članak 133. dodaje se sljedeći 
stavak:

„8.a Države članice pružaju 
odgovarajuće mjere u slučaju da društvo 
koje nastaje prekograničnim spajanjem 
nije usklađeno s odredbama ovog članka. 
Konkretno, one osiguravaju da 
odgovarajući administrativni i sudski 
postupci budu dostupni kako bi omogućili 
izvršenje obveza koje proizlaze iz ovog 
članka.”;
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Amandman 89

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(bb) u članak 133. dodaje se sljedeći 
stavak:

„8.b Države članice također omogućuju 
odgovarajuće sankcije koje se primjenjuju 
u slučaju da društvo koje nastane kao 
rezultat prekograničnog spajanja krši ovaj 
članak. Te sankcije moraju biti 
učinkovite, proporcionalne i 
odvraćajuće.”;

Amandman 90

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(bc) u članak 133. dodaje se sljedeći 
stavak:

„8.c Čim se prijeđe prag polazišne 
države članice, potrebno je pokrenuti nove 
pregovore u skladu s odredbama ovog 
članka. U tim slučajevima, standardna 
pravila koja primjenjuju države članice 
odnose se na razinu sudjelovanja radnika 
koja bi bila zakonski predviđena za 
društvo u zemlji podrijetla iznad praga 
ako društvo nije prošlo prekogranično 
spajanje.”;

Amandman 91

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3a) „predstavnici radnika” znači 
predstavnici radnika predviđeni pravom 
Unije i nacionalnim pravom i/ili praksom;

Amandman 92

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3b) „sudjelovanje radnika” znači svaki 
mehanizam, uključujući informiranje, 
savjetovanje i sudjelovanje putem kojih 
predstavnici radnika mogu utjecati na 
odluke koje će se donositi unutar 
trgovačkog društva;

Amandman 93

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3c) „informiranje” znači da nadležno 
tijelo društva obavješćuje predstavnika 
radnika i/ili predstavnike radnika na 
odgovarajućoj razini o pitanjima koja se 
odnose na društvo i svako od njegovih 
društava kćeri ili pogona koje se nalaze u 
drugoj državi članici ili koja prelaze 
ovlasti tijela za donošenje odluka u jednoj 
državi članici u vrijeme, na način i sa 
sadržajem koji omogućava predstavnicima 
radnika da izvrše temeljitu procjenu 
mogućeg utjecaja, i, po potrebi, pripreme 
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savjetovanja s nadležnim tijelom društva;

Amandman 94

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3d) „savjetovanje” znači uspostavu 
dijaloga i razmjenu gledišta između 
predstavničkog tijela radnika i/ili 
predstavnika radnika te nadležnog organa 
društva u vrijeme, na način i sa sadržajem 
koji omogućava predstavnicima radnika 
da, na temelju pribavljenih informacija, 
izraze svoje mišljenje o mjerama koje je 
predvidio nadležni organ, a koje se mogu 
uzeti u obzir tijekom postupka donošenja 
odluka unutar društva;

Amandman 95

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3e) „sudjelovanje radnika” znači 
utjecaj tijela koje predstavlja radnike i/ili 
predstavnika radnika u poslovima društva 
pravom na izbor ili imenovanje nekih 
članova nadzornog ili upravnog tijela 
društva;

Amandman 96

Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 20.
Direktiva (EU) 2017/1132
Članak 160.b – stavak 1. – točka 3.f (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3f) „sjedište” znači mjesto na kojem se 
donose ključne odluke o upravljanju i 
poslovanju koje su potrebne za vođenje 
poslova trgovačkog društva u cjelini;

Amandman 97

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ea) ako je društvo pod istragom,
kazneno se progoni ili je u posljednje tri 
godine osuđeno zbog kršenja radnog 
zakonodavstva ili prava radnika, socijalne 
ili porezne prijevare, utaje poreza, 
izbjegavanja plaćanja poreza ili pranja 
novca ili nekog drugog financijskog 
kaznenog djela;

Amandman 98

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(eb) ako su donesene stegovne mjere ili 
upravni postupci ili kaznene sankcije i 
odluke u vezi s prijevarnim praksama koje 
su izravno relevantne za kompetencije ili 
pouzdanost trgovačkog društva;

Amandman 99

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ec) ako je društvo je pod istragom, 
kazneno se progoni ili je u posljednje tri 
godine osuđeno zbog povrede temeljnih ili 
ljudskih prava;

Amandman 100

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 101

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli, uključujući 
predstavnike radnika na razini uprave,
izrađuje nacrt uvjeta za prekograničnu 
podjelu, najmanje dva mjeseca prije 
datuma održavanja glavne skupštine iz 
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članka 160.k. Nacrt uvjeta za 
prekograničnu podjelu mora obuhvaćati 
najmanje sljedeće:

Amandman 102

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) detaljne informacije o sjedištu;

Amandman 103

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) vjerojatne posljedice prekogranične 
podjele na zapošljavanje;

(e) vjerojatne posljedice prekogranične 
podjele na zapošljavanje, razvoj plaća i 
socijalni dijalog na razini društva, 
uključujući zastupanje predstavnika 
radnika na razini uprave;

Amandman 104

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 105

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

4. Osim službenih jezika država 
članica prijamnih trgovačkih društava i 
društva koje se dijeli, države članice 
dopuštaju društvu da upotrebljava jezik 
uobičajen u području međunarodnog 
poslovanja i financija u izradi nacrta uvjeta 
za prekograničnu podjelu i svih ostalih 
povezanih dokumenata. Države članice 
utvrđuju koji jezik ima prednost u slučaju 
odstupanja između različitih jezičnih 
verzija tih dokumenata. Članovi, radnici ili 
vjerovnici imaju mogućnost komentirati te 
nacrte uvjeta. Komentari se uključuju u 
konačno izvješće i objavljuju.

Amandman 106

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 160.g Članak 160.g

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
članovima i predstavnicima radnika ili, 
ako nema takvih predstavnika, samim 

radnicima

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

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli sastavlja izvješće u 
kojem se članovima objašnjavaju i 
opravdavaju pravni i gospodarski aspekti 
prekogranične podjele, dok se 
predstavnicima radnika ili, ako nema 
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takvih predstavnika, samim radnicima 
objašnjavaju posljedice prekogranične 
podjele za njih.

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
navodi sljedeće:

(a) posljedice prekogranične podjele na 
buduće poslovanje prijamnih trgovačkih 
društava te, u slučaju djelomične podjele, 
društva koje se dijeli te na strateški plan 
njihovih uprava;

(a) posljedice prekogranične podjele na 
buduće poslovanje prijamnih trgovačkih 
društava te, u slučaju djelomične podjele, 
društva koje se dijeli te na strateški plan 
njihovih uprava;

(b) ako je primjenjivo, objašnjenje i 
obrazloženje omjera zamjene dionica;

(b) ako je primjenjivo, objašnjenje i 
obrazloženje omjera zamjene dionica;

(c) opis posebnih poteškoća u 
vrednovanju, ako su nastale;

(c) opis posebnih poteškoća u
vrednovanju, ako su nastale;

(d) posljedice prekogranične podjele na 
članove;

(d) posljedice prekogranične podjele na 
članove;

(e) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive prekograničnoj 
podjeli u skladu s člankom 160.l.

(e) prava i pravni lijekovi dostupni 
članovima koji se protive prekograničnoj 
podjeli u skladu s člankom 160.l;

(ea) posljedice prekogranične podjele 
za zaštitu radnih odnosa i sudjelovanje 
radnika;

(eb) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja, uključujući uvjete utvrđene 
zakonom i kolektivnim ugovorima, i 
lokacijama mjesta poslovanja društva;

(ec) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (ea) i (eb) i na društva kćeri 
društva koje se dijeli.

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, članovima društva koje se dijeli 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k. Izvješće jednako tako mora 
biti na sličan način dostupno 
predstavnicima radnika društva koje se 
dijeli ili, ako takvi predstavnici ne postoje, 
samim radnicima.

3. Izvješće iz stavka 1. ovog članka 
mora biti dostupno, barem u elektroničkom 
obliku, članovima društva koje se dijeli 
najkasnije dva mjeseca prije datuma 
održavanja glavne skupštine iz 
članka 160.k. Izvješće jednako tako mora 
biti na sličan način dostupno 
predstavnicima radnika društva koje se 
dijeli ili, ako takvi predstavnici ne postoje, 
samim radnicima.

3a. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli pravodobno primi 
mišljenje predstavnika radnika ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika, kako je predviđeno nacionalnim 
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pravom, radnici se obavješćuju o tome, a 
mišljenje se prilaže tom izvješću.

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

4. Međutim, informacije iz točaka (b) 
do (e) stavka 1. nisu nužne ako su svi 
članovi društva koje se dijeli pristali na 
odricanje od tog dokumenta. Ako društvo 
koje se dijeli i sva njegova društva kćeri, 
ako postoje, nemaju radnike osim onih 
koji čine upravljačko ili upravno tijelo, 
nisu potrebne informacije iz točaka (ea), 
(eb) i (ec) iz stavka 1.

4a. Stavkom 1. do 4. ne dovode se u 
pitanje važeći postupci obavješćivanja i 
savjetovanja te prava na takvo 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđeni na 
nacionalnoj razini nakon provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ, istodobno izbjegavajući 
dupliciranje zahtjeva obavješćivanja.

4b. Države članice u posebnim 
slučajevima i u skladu s uvjetima i 
ograničenjima utvrđenim nacionalnim 
zakonodavstvom osiguravaju da društvo 
nije obvezno priopćiti podatke kada je 
priroda tih podataka takva da bi, prema 
objektivnim kriterijima, ozbiljno ugrozila 
funkcioniranje društva ili pogona ili bi 
mu nanijela štetu.

Amandman 107

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 160.h Briše se.

Izvješće upravljačkog ili upravnog tijela 
radnicima

1. Upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli sastavlja izvješće u 
kojem se objašnjavaju posljedice 
prekogranične podjele na radnike.



AD\1168770HR.docx 71/80 PE625.383v02-00

HR

2. U izvješću iz stavka 1. osobito se 
objašnjava sljedeće:

(a) posljedice prekogranične podjele 
na buduće poslovanje prijamnih 
trgovačkih društava te, u slučaju 
djelomične podjele, društva koje se dijeli 
te na strateški plan uprave;

(b) posljedice prekogranične podjele 
na zaštitu radnih odnosa;

(c) sve važne promjene u uvjetima 
zaposlenja i lokacijama mjesta poslovanja 
društava;

(d) odnose li se čimbenici utvrđeni u 
točkama (a), (b) i (c) i na društva kćeri 
društva koje se dijeli.

3. Izvješće iz stavka 1. mora biti 
dostupno, barem u elektroničkom obliku, 
predstavnicima radnika društva koje se 
dijeli ili, ako takvi predstavnici ne postoje, 
samim radnicima društva najkasnije 
dva mjeseca prije datuma održavanja 
glavne skupštine iz članka 160.k. Izvješće 
jednako tako mora biti na sličan način 
dostupno članovima društva koje se dijeli.

4. Ako upravljačko ili upravno tijelo 
društva koje se dijeli pravodobno primi 
mišljenje predstavnika radnika ili, ako 
takvi predstavnici ne postoje, samih 
radnika, kako je predviđeno nacionalnim 
pravom, radnici se obavješćuju o tome, a 
mišljenje se prilaže tom izvješću.

5. Međutim, ako društvo koje se dijeli 
i sva njegova društva kćeri, ako postoje, 
nemaju radnike osim onih koji čine 
upravljačko ili upravno tijelo, nije 
potrebno izvješće iz stavka 1.

6. Stavcima od 1. do 5. ne dovode se 
u pitanje primjenjiva prava na 
obavješćivanje i savjetovanje utvrđena na 
nacionalnoj razini nakon provedbe 
direktiva 2001/23/EZ, 2002/14/EZ ili 
2009/38/EZ.
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Amandman 108

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 109

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

(f) opis svih činjeničnih elemenata 
potrebnih kako bi nadležno tijelo određeno 
u skladu s člankom 160.o stavkom 1. 
provelo detaljnu procjenu u svrhu 
utvrđivanja predstavlja li prekogranična 
podjela umjetnu konstrukciju u skladu s 
člankom 160.p, uključujući barem sljedeće:
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prijamnih trgovačkih društava.

(i) značajke uspostavljanja u odredišnoj 
državi članici, uključujući namjeru, 
sektor, ulaganje, neto promet i dobit ili 
gubitak,

(ii) broj radnika koji rade u odredišnoj 
državi, broj radnika koji rade u drugoj 
državi grupiranih prema državi 
zaposlenja, broj radnika upućenih ili 
poslanih u godini prije preoblikovanja u 
smislu Uredbe (EZ) br. 883/2004 i 
Direktive 96/71/EZ, broj radnika 
zaposlenih istodobno u više država članica 
u smislu Uredbe (EZ) br. 883/2004,

(iii) poreznu rezidentnost,

(iv) imovinu i njezinu lokaciju,

(v) uobičajeno mjesto rada radnika i 
posebnih skupina radnika,

(vi) mjesta na kojima dospijevaju socijalni 
doprinosi,

(vii) komercijalne rizike koje preuzima 
preoblikovano društvo u odredišnoj državi 
članici i polazišnoj državi članici,

(viii) sastav bilance i financijskog 
izvještaja u odredišnoj državi članici i u 
svim državama članicama u kojima 
društvo posluje u posljednje dvije fiskalne 
godine.

Amandman 110

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nakon što primi na znanje izvješća 
iz članaka 160.g, 160.h i 160.i, glavna 
skupština društva koje se dijeli prema 
potrebi donosi rezoluciju kojom odlučuje o 
odobrenju nacrta uvjeta za prekograničnu 
podjelu. Društvo obavješćuje nadležno 

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

prethodna primjenjiva prava 
obavješćivanja i savjetovanja moraju biti 
ispunjena na takav način i u takvo 
vrijeme da se može uzeti u obzir mišljenje 
predstavnika radnika. Društvo obavješćuje 
nadležno tijelo određeno u skladu s 
člankom 160.o stavkom 1. o odluci glavne 
skupštine.

Amandman 111

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

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

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

Amandman 112

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

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 160.n Članak 160.n

Sudjelovanje radnika Informiranje radnika, savjetovanje s 
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radnicima i sudjelovanje radnika

1. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., 
svako prijamno trgovačko društvo 
podliježe važećim pravilima o 
sudjelovanju radnika, ako postoje, a koja 
su na snazi u državi članici u kojoj ima 
sjedište.

1. Temeljno načelo i navedeni cilj 
ovog članka jest osigurati prava 
zaposlenika na sudjelovanje. Stoga se u 
društvima koja nastaju prekograničnom 
podjelom primjenjuje barem jednaka 
razina prava radnika na sudjelovanje kao 
i prije podjele, što vrijedi i za sve elemente 
sudjelovanja radnika koji su se 
primjenjivali prije podjele. Ta se razina 
mjeri udjelom predstavnika radnika među 
članovima upravnog ili nadzornog tijela 
ili njihovih odbora ili, ako je to 
primjenjivo, uprave odgovornih za dobit 
društva.

1a. Kada upravljački ili upravni 
organi trgovačkih društava sudionika 
izrađuju plan provedbe podjele, oni će u 
što kraćem roku nakon objavljivanja 
plana uvjeta o preoblikovanju poduzeti 
potrebne korake kako bi započeli 
pregovori s predstavnicima zaposlenika 
tih trgovačkih društava o postupcima 
glede sudjelovanja radnika u društvu ili 
društvima koja nastanu kao rezultat 
preoblikovanja.

2. Međutim, pravila o sudjelovanju 
radnika, ako postoje, a koja su na snazi u 
državi članici u kojoj se nalazi sjedište 
društva nastalog prekograničnom podjelom 
ne primjenjuju se ako društvo koje se dijeli 
u roku od šest mjeseci prije objavljivanja 
nacrta uvjeta za prekograničnu podjelu iz 
članka 160.e ove Direktive, ima prosječan 
broj radnika istovjetan četirima petinama
primjenjivog praga utvrđenog u 
zakonodavstvu države članice društva koje 
se dijeli, što dovodi do sudjelovanja 
radnika u smislu članka 2. točke (k) 
Direktive 2001/86/EZ ili ako se 
nacionalnim pravom koje se primjenjuje na 
svako od prijamnih trgovačkih društava:

2. Pravila o sudjelovanju radnika, ako 
postoje, a koja su na snazi u državi članici 
u kojoj se nalazi sjedište društva nastalog 
prekograničnom podjelom ne primjenjuju 
se ako društvo koje se dijeli u roku od 
šest mjeseci prije objavljivanja nacrta 
uvjeta za prekograničnu podjelu iz 
članka 160.e ove Direktive, ima prosječan 
broj radnika istovjetan dvjema trećinama
primjenjivog praga utvrđenog u 
zakonodavstvu države članice društva koje 
se dijeli, što dovodi do sudjelovanja 
radnika u smislu članka 2. točke (k) 
Direktive 2001/86/EZ ili ako se 
nacionalnim pravom koje se primjenjuje na 
svako od prijamnih trgovačkih društava:

(a) ne predviđa najmanje ista razina 
sudjelovanja radnika koja se primjenjuje u 
društvu koje se dijeli prije podjele, što se 
mjeri udjelom predstavnika radnika među 
članovima upravnog ili nadzornog tijela ili 

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

nadzornog tijela ili njihovih odbora ili 
uprave odgovornih za dobit društva, uz 
uvjet da su radnici predstavljeni u tim 
tijelima; ili

(b) ne predviđa isto pravo na 
ostvarivanje prava na sudjelovanje za 
radnike prijamnih trgovačkih društava koja 
se nalaze u drugim državama članicama, a 
koja imaju radnici zaposleni u državi 
članici u kojoj se nalazi sjedište prijamnog 
trgovačkog društva.

(b) ne predviđa isto pravo na 
ostvarivanje prava na sudjelovanje za 
radnike prijamnih trgovačkih društava koja 
se nalaze u drugim državama članicama, a 
koja imaju radnici zaposleni u državi 
članici u kojoj se nalazi sjedište prijamnog 
trgovačkog društva.

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

3. Informiranje radnika, savjetovanje 
sa njima i njihovo sudjelovanje u 
preoblikovanom društvu kao i njihovo 
uključivanje u definiranje takvih prava 
predmet su dogovora između radnika i 
uprave, a u slučajevima iz stavka 2. ovog 
članka informiranje radnika, savjetovanje 
s njima i njihovo sudjelovanje u 
preoblikovanom društvu kao i njihovo 
uključivanje u definiranje takvih prava 
uređuju države članice mutatis mutandis i 
podložno stavcima od 4. do 7. ovog članka 
te u skladu s načelima i postupcima 
utvrđenima u članku 12. stavcima 2., 3. i 4. 
Uredbe (EZ) br. 2157/2001 i sljedećim 
odredbama Direktive 2001/86/EZ:

(a) članku 3. stavku 1., stavku 2. točki 
(a) podtočki i., stavku 2. točki (b) i 
stavku 3., članku 3. stavku 4. 
prvom podstavku prvoj alineji, članku 3. 
stavku 4. drugom podstavku, članku 3. 
stavku 5., članku 3. stavku 6. trećoj alineji i 
članku 3. stavku 7.;

(a) članku 3. stavku 1., stavku 2. točki 
(a) podtočki i., stavku 2. točki (b) i 
stavku 3., članku 3. stavku 4. 
prvom podstavku prvoj alineji, članku 3. 
stavku 4. drugom podstavku, članku 3. 
stavku 5., članku 3. stavku 6. trećoj alineji i 
članku 3. stavku 7.;

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

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

(c) članku 5.; (c) članku 5.;

(d) članku 6.; (d) članku 6.;

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

(e) članku 7. stavku 1.;

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

(g) dijelu 3. točki (a) Priloga. (g) Prilogu.
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Za uspostavu transnacionalnih 
informacija i savjetovanja, primjenjuje se 
Direktiva 2009/38/EZ.

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

4. Pri uređivanju načela i postupaka iz 
stavaka 2. i 3., države članice osiguravaju 
da se pravila o informiranju radnika, 
savjetovanju sa njima i njihovom 
sudjelovanju koja su se primjenjivala prije 
prekograničnog spajanja nastave 
primjenjivati do datuma primjene bilo 
kojeg naknadno utvrđenog pravila ili, u 
slučaju nepostojanja dogovorenih pravila, 
do primjene zadanih pravila u skladu s 
Prilogom uz Direktivu 2001/86/EZ.

(a) daju posebnom pregovaračkom 
tijelu pravo da većinom od dvije trećine 
glasova članova koji predstavljaju 
najmanje dvije trećine radnika, odluči ne 
započeti s pregovorima ili okončati već 
započete pregovore i da se pozove na 
važeća pravila o sudjelovanju koja su na 
snazi u državi članici svakog od prijamnih 
trgovačkih društava;

(b) mogu, u slučaju kada se nakon 
prethodnih pregovora primjenjuju 
uobičajena pravila sudjelovanja i 
neovisno o takvim pravilima odlučiti 
ograničiti udio predstavnika radnika u 
upravnom tijelu prijamnih trgovačkih 
društava. Međutim, ako su u jednom od 
društava koja se dijele predstavnici 
radnika činili najmanje jednu trećinu 
upravnog ili nadzornog odbora, 
ograničenje ne može rezultirati time da 
udio predstavnika radnika u upravnom 
tijelu bude manji od jedne trećine;

(c) osiguravaju da se pravila o 
sudjelovanju koja su se primjenjivala prije 
prekogranične podjele nastave 
primjenjivati do datuma primjene bilo 
kojeg naknadno utvrđenog pravila ili, u 
slučaju nepostojanja dogovorenih pravila, 
do primjene zadanih pravila u skladu s 
dijelom 3. točkom (a) Priloga.

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

6. Ako se bilo kojim od prijamnih 
trgovačkih društava treba upravljati u 
skladu sa sustavom sudjelovanja radnika, a 
u skladu s pravilima iz stavka 2., to je 
društvo dužno uzeti pravni oblik koji 
dopušta ostvarivanje prava sudjelovanja.

6. Ako se bilo kojim od prijamnih 
trgovačkih društava treba upravljati u 
skladu sa sustavom sudjelovanja radnika, a 
u skladu s pravilima iz stavka 2., to je 
društvo dužno uzeti pravni oblik koji 
dopušta ostvarivanje prava sudjelovanja.

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

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

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

8. Društvo bez odgađanja obavješćuje 
svoje radnike o ishodu pregovora o 
sudjelovanju radnika.

8. Društvo bez odgađanja obavješćuje 
svoje radnike o ishodu pregovora o 
sudjelovanju radnika.

8a. Države članice pružaju 
odgovarajuće mjere u slučaju da društvo 
koje se dijeli nije usklađeno s odredbama 
ovog članka. Konkretno, one osiguravaju 
da odgovarajući administrativni i sudski 
postupci budu dostupni kako bi omogućili 
izvršenje obveza koje proizlaze iz ovog 
članka.

8b. Čim se prijeđe prag države članice 
društva koje se dijeli, potrebno je 
pokrenuti nove pregovore u skladu s 
odredbama ovog članka. U tim 
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slučajevima, standardna pravila koja 
primjenjuju države članice odnose se na 
razinu sudjelovanja radnika koja bi bila 
zakonski predviđena za društvo u zemlji 
podrijetla iznad praga ako društvo nije 
prošlo prekogranično spajanje.
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