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RÖVID INDOKOLÁS

A társasági jogra vonatkozó csomag, amely magában foglalja a határokon átnyúló 
átalakulásokról, egyesülésekről és szétválásokról szóló javasolt irányelvet, üdvözlendő lépés a 
belső piacon belül szabadon mozogni kívánó társaságokra vonatkozó egyértelmű szabályok 
felé. 

Jelenleg a jogszabályok tagállamonként eltérőek, ami jogbizonytalanságot okoz, és eltántorítja 
a vállalkozásokat attól, hogy határokon átnyúló műveletekben vegyenek részt. Ennek leküzdése 
érdekében fontos, hogy az összes tagállam következetesen alkalmazza a jogszabályokat, 
különösen a határokon átnyúló egyesülések kezelése során. 

Az előadó úgy véli, hogy ezeknek a szabályoknak egyszerűnek, egységesnek, egyértelműnek 
és könnyen végrehajthatónak kell lenniük a mobilitás megkönnyítése érdekében, miközben 
megvédik a társaságokban érintett érdekelt feleket, beleértve a munkavállalók jogait is. A nem 
világos vagy nehezen érvényesíthető szabályok valószínűleg ahhoz vezetnek, hogy a 
tagállamok a szabályokat eltérően értelmezik, ami csökkenti végrehajtásuk hatékonyságát is, és 
a belső piac széttöredezettségével fenyeget. A nem világos szabályokat nehéz ténylegesen 
végrehajtani, és nem eredményeznek jobb védelmet a munkavállalók számára.

A társaságokban érintett érdekelt felek – köztük a munkavállalók – védelme szükséges, 
beleértve a postafiókcégek létrehozásának megakadályozását célzó intézkedéseket a belső 
piacon. Az ilyen védelemnek azonban észszerűnek és arányosnak kell lennie, és nem rettentheti 
el a becsületes vállalkozókat attól, hogy vállalkozásukat kiterjesszék a határokon túlra is.

A határokon átnyúló átalakulásokra vonatkozó eljárás rendkívül összetett és hosszadalmas 
mind az érintett vállalatok, mind az illetékes hatóságok számára. Ezen túlmenően az üzleti 
szempontból érzékeny információkkal, a kiszámíthatatlansággal és a jogbiztonság elvével 
kapcsolatos kérdéseket is figyelembe kell venni. 

Az előadó üdvözli és támogatja a javaslatban foglalt konkrét intézkedéseket, amelyek 
biztosítják, hogy átalakulás esetén a tagállamok megkövetelhessék vagy elvégezhessék a 
társaság adósságértékelését, ha komoly gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy egy vállalat 
szándékosan törekszik egy adott jogszabály elkerülésére vagy megszegésére (postafiókcégek). 
Ebben az összefüggésben az előadó javaslatai elkerülik azt, hogy a vállalkozások olyan 
helyzetbe kerüljenek, amelyben bizonyítaniuk kell, hogy nem próbálják megkerülni a hatályos 
jogszabályt vagy visszaélni azzal.  Ehelyett a javaslat tartalmaz egy olyan követelményt, hogy 
a származási tagállam illetékes hatósága nem engedélyezheti a határokon átnyúló átalakulást, 
amennyiben megállapítja, hogy a szóban forgó társaság a jogszabályokkal való visszaélésre 
vagy azok szándékos megkerülésére törekszik. 

Az előadó azt is javasolta, hogy a Bizottság dolgozzon ki közös iránymutatásokat a tagállamok 
számára, amelyek segítenék az illetékes hatóságokat abban, hogy meghatározzák azokat a 
helyzeteket, amelyekben a vállalat működésének alaposabb elemzésére lehet szükség. 

A határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások esetében a vezetői jelentések és 
jelentések tekintetében az előadó támogatja a munkavállalók bevonására vonatkozó szabályok 
egyszerűsítését, és hangsúlyozza, hogy a javasolt irányelv nem róhat további adminisztratív 
terheket a vállalatokra. E tekintetben az előadó ezt a javaslatot összhangba hozta a 
tájékoztatásról és a konzultációról szóló hatályos, jól működő uniós jogszabályokkal, 
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különösen a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretéről 
szóló 2002/14/EK irányelvvel, a vállalkozások átruházásáról szóló 2001/23/EK irányelvvel, és 
az Európai Üzemi Tanácsról szóló 2009/38/EK irányelvvel. 

A munkavállalók részvétele tekintetében az előadó arra is törekedett, hogy e javaslatot 
összhangba hozza az egyesülésekről szóló meglévő jogszabállyal (2017/1132/EK irányelv), 
ezáltal biztosítva, hogy az átalakulások és a szétválások esetén ugyanazok a szabályok legyenek 
alkalmazandók. Erre a társaságokra vonatkozó bonyolult új szabályok kialakításának elkerülése 
érdekében került sor. 

MÓDOSÍTÁS:

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az Európai Unióban a 
vállalkozások meghatározó szerepet 
játszanak a gazdasági növekedés 
előmozdításában, a 
munkahelyteremtésben és a beruházások 
ösztönzésében. Segítenek a társadalom 
egésze számára nagyobb gazdasági és 
társadalmi érték létrehozásában. A 
bennük rejlő lehetőségek jobb kiaknázása 
érdekében képesnek kell lenniük arra, 
hogy éljenek az egységes piac nyújtotta 
előnyökkel, hogy a nemzeti határokon 
átnyúlóan fejlődhessenek és 
növekedjenek. A tőkeegyesítő társaságok 
határokon átnyúló egyesüléséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/56/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv jelentős 
hatást gyakorolt a tagállamok közötti, 
határokon átnyúló egyesülési 
tevékenységre, azáltal, hogy alacsonyabb 
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költségeket és rövidebb határidőket 
jelentő, egyszerűsített eljárásokkal 
egységes keretet biztosított az 
egyesülésekhez. Ezeket az előnyöket a 
határokon átnyúló átalakulásokra és 
szétválásokra is ki kell terjeszteni.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós jogi egységesítés 
hiányában az adott társaságra vagy 
vállalkozásra alkalmazandó nemzeti jogot 
kijelölő kapcsolóelv meghatározása az 
EUMSZ 54. cikke értelmében az egyes 
tagállamok saját hatáskörébe tartozik. Az 
EUMSZ 54. cikke a létesítő okirat szerinti 
székhelyet, a központi ügyvezetést vagy az 
üzleti tevékenységének fő helyét, mint 
ilyen kapcsolóelveket, egyenlőnek tekinti. 
Ezért, ahogyan arra az ítélkezési 
gyakorlat rámutat42, ha az új bejegyzés 
szerinti tagállam, tehát a fogadó tagállam 
csak a létesítő okirat szerinti székhely 
áthelyezését követeli meg a társaságnak a 
tagállam nemzeti joga szerinti 
elismeréséhez, az a tény, hogy kizárólag a 
létesítő okirat szerinti székhely (a központi 
ügyvezetés és az üzleti tevékenység fő 
helye nem) kerül áthelyezésre, 
önmagában nem zárja ki az EUMSZ 49. 
cikk szerinti szabad letelepedés 
alkalmazhatóságát. Az egységes piac 
részeként az EUMSZ által garantált 
letelepedés szabadságának gyakorlásának 
szerves részét képezi, hogy a társaság a 
határokon átnyúló egyesülés, átalakulás 
és szétválás sajátos formáját választhatja, 
illetve megválaszthatja azt a tagállamot, 
ahol letelepedni kíván.

(3) Az uniós jogi egységesítés 
hiányában az adott társaságra vagy 
vállalkozásra alkalmazandó nemzeti jogot 
kijelölő kapcsolóelv meghatározása az 
EUMSZ 54. cikke értelmében az egyes 
tagállamok saját hatáskörébe tartozik.

__________________ __________________

42 A Bíróság C-106/16. sz. Polbud –
Wykonawstwo ügyben 2017. október 25-
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én hozott ítéletének 
(ECLI:EU:C:2017:804) 29. pontja.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ítélkezési gyakorlatban 
bekövetkezett e fejlemények új 
lehetőségeket biztosítanak a cégek és a 
társaságok számára az egységes piacon a 
gazdasági növekedés, a hatékony verseny 
és a termelékenység megerősítésére. A 
társaságok számára elérhető, belső határok 
nélküli egységes piacra vonatkozó 
célkitűzést ugyanakkor össze kell hangolni 
az európai integráció más célkitűzéseivel 
is, mint amilyen a szociális védelem 
(különösen a munkavállalók védelme), a 
hitelezővédelem és a részvényesek 
védelme. A tagállamok ezeket a 
célkitűzéseket, különösen a határokon 
átnyúló átalakulásokra vonatkozó 
harmonizált szabályok hiányában,
különféle jogszabályi rendelkezésekkel és 
közigazgatási gyakorlatokkal érvényesítik. 
Ennek következtében, mivel a társaságok 
már végrehajthatnak határokon átnyúló 
egyesülést, számos jogi és gyakorlati 
nehézséggel szembesülnek, amikor 
határokon átnyúló átalakulást kívánnak 
megvalósítani. A nemzeti jogszabályok 
emellett számos tagállamban anélkül 
rendelkeznek a belföldi átalakulásokkal 
kapcsolatos eljárásról, hogy azzal 
egyenértékű eljárást biztosítanának 
határokon átnyúló átalakuláshoz.

(4) Az ítélkezési gyakorlatban 
bekövetkezett e fejlemények új 
lehetőségeket biztosítanak a cégek és a 
társaságok számára az egységes piacon a 
gazdasági növekedés, a hatékony verseny 
és a termelékenység megerősítésére. 
Ugyanakkor a koherens szociális és 
adóügyi szabályok formájában 
megnyilvánuló egyenlő versenyfeltételek 
hiányában ezek a fejlemények a 
postafiókcégek és a visszaélésszerű 
gyakorlatok elterjedésével jártak együtt, 
amelyek mesterséges megállapodásokkal 
megkerülik a költségvetési és 
társadalombiztosítási kötelezettségeket, 
valamint megnyirbálják a munkavállalók 
jogait. A társaságok számára elérhető, 
belső határok nélküli egységes piacra 
vonatkozó célkitűzést össze kell hangolni 
az európai integráció más célkitűzéseivel,  
mint például a mindenki számára 
biztosított szociális védelemmel, a 
munkavállalói jogok védelmével, a 
hitelezővédelemmel és a részvényesek 
védelmével, valamint az Unió pénzügyi 
érdekei ellen irányuló, például a 
pénzmosásban és adóelkerülésben 
megnyilvánuló támadások elleni 
küzdelemmel. A tagállamok – különösen a 
határokon átnyúló átalakulásokra 
vonatkozó harmonizált szabályok 
hiányában – különféle jogszabályi 
rendelkezéseket és közigazgatási 
gyakorlatokat dolgoztak ki. Ennek 
következtében, mivel a társaságok már 
végrehajthatnak határokon átnyúló 
egyesülést, számos jogi és gyakorlati 
nehézséggel szembesülnek, amikor 
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határokon átnyúló átalakulást kívánnak 
megvalósítani. A nemzeti jogszabályok 
emellett számos tagállamban anélkül 
rendelkeznek a belföldi átalakulásokkal 
kapcsolatos eljárásról, hogy azzal 
egyenértékű eljárást biztosítanának 
határokon átnyúló átalakuláshoz.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ennek megfelelően helyénvaló a 
határokon átnyúló átalakulásokra 
vonatkozó olyan eljárási és anyagi jogi 
szabályokat megállapítani, amelyek 
előmozdítják a szabad letelepedés 
akadályainak megszüntetését, és ezzel egy 
időben megfelelő és arányos védelmet 
biztosítanak az érdekelt felek, így a 
munkavállalók, a hitelezők és kisebbségi 
részvényesek számára.

(6) Ennek megfelelően helyénvaló a 
határokon átnyúló átalakulásokra 
vonatkozó olyan eljárási és anyagi jogi 
szabályokat megállapítani, amelyek 
előmozdítják a szabad letelepedés 
akadályainak megszüntetését, és ezzel egy 
időben megfelelő és arányos védelmet 
biztosítanak az érdekelt felek, így a 
hitelezők és kisebbségi részvényesek és 
különösen a munkavállalók számára.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A konzultáció fogalmának 
meghatározásakor figyelembe kell venni 
azt a célt, hogy meg lehessen fogalmazni 
egy, a döntéshozatali folyamat során 
hasznos véleményt, abból kiindulva, hogy 
a konzultáció megfelelő időben, módon és 
tartalommal folyik.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Ez az irányelv megállapítja a 
tagállamokban alkalmazandó 
minimumkövetelményeket, miközben 
lehetővé teszi a munkavállalók kedvezőbb 
védelmét és bátorítja erre a tagállamokat.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Valamely tagállamban létrehozott 
társaságnak egy másik tagállam joga 
alapján szabályozott társasággá történő 
átalakulásához való joga bizonyos 
körülmények között olyan visszaélések 
céljára használható, mint a munkaügyi 
normák megkerülése, vagy a 
társadalombiztosítási járulékfizetési vagy 
adófizetési kötelezettségek, a hitelezőket és 
a kisebbségi részvényeseket megillető 
jogok vagy a munkavállalói részvétellel 
kapcsolatos szabályok kijátszása. Az ilyen 
visszaélések elleni küzdelem érdekében, az 
uniós jog egyik alapelveként, a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy a 
társaságok a határokon átnyúló átalakulási 
eljárást ne használják – adókedvezmények 
jogellenes igénybevételére vagy a 
munkavállalók, hitelezők vagy tagok 
törvény által biztosított vagy szerződésből 
fakadó jogainak jogellenes megsértésére 
irányuló – mesterséges megállapodások 
létrehozására. A visszaélések elleni 
küzdelmet, amennyiben az eltérést jelent 
valamely alapvető szabadságtól, szigorúan 
kell értelmezni és minden releváns 
körülmény egyedi értékelése alapján kell 
megvalósítani. Meg kell határozni az
eljárási és anyagi jogi keretet, amely e 
tekintetben lehatárolja a tagállamok 
mozgásterét és megengedi a tagállami 
megközelítések eltéréseit, és ezzel egy 

(7) Valamely tagállamban létrehozott 
társaságnak egy másik tagállam joga 
alapján szabályozott társasággá történő 
összeolvadásához, szétválásához vagy 
átalakulásához való joga soha nem 
használható fel olyan visszaélések céljára, 
mint a munkaügyi normák megkerülése, 
vagy a társadalombiztosítási járulékfizetési 
vagy adófizetési kötelezettségek, a 
hitelezőket és a kisebbségi részvényeseket 
megillető jogok vagy a munkavállalói 
részvétellel kapcsolatos szabályok 
kijátszása, mint például a postafiókcégek 
esetében. Az ilyen visszaélések elleni 
küzdelem érdekében, az uniós jog egyik 
alapelveként, a tagállamok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy a társaságok a 
határokon átnyúló átalakulási, egyesülési 
vagy szétválási eljárást ne használják 
kizárólag vagy részlegesen – adó- vagy 
társadalombiztosítási kedvezmények
igénybevételére vagy a munkavállalók, 
hitelezők vagy tagok törvény által 
biztosított vagy szerződésből fakadó 
jogainak megsértésére irányuló –
mesterséges megállapodások létrehozására. 
A visszaélések elleni küzdelmet minden 
releváns körülmény egyedi értékelése 
alapján kell megvalósítani. Meg kell 
határozni egy közös eljárási és anyagi jogi 
keretet, amely megállapítja a nemzeti 
hatóságok visszaélésekkel szembeni, az 
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időben előírja a nemzeti hatóságok 
számára az uniós joggal összhangban a 
visszaélések ellen történő fellépések 
egyszerűbbé tételét célzó szabályok 
megalkotását.

uniós jognak megfelelő fellépéseinek 
egyszerűbbé tételét célzó szabályokat, és 
rögzíteni kell – amennyiben az kifejezetten 
szükséges – a tagállamok számára 
biztosított mérlegelési mozgásteret.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Annak érdekében, hogy a határokon 
átnyúló átalakulási eljárás minden érdekelt 
fél jogos érdekének figyelembevételével 
menjen végbe, a társaságnak közzé kell 
tennie a javasolt határokon átnyúló 
átalakulás tervezetét, amely tartalmazza a 
határokon átnyúló átalakulással 
kapcsolatos legfontosabb információkat, 
beleértve a tervezett új társasági formát, az 
alapító okiratot és az átalakulás javasolt 
menetrendjét. A határokon átnyúló 
átalakulást végrehajtó társaság tagjait, 
hitelezőit és munkavállalóit tájékoztatni 
kell arról, hogy az átalakulással 
kapcsolatban észrevételeket nyújthatnak 
be.

(10) Annak érdekében, hogy a határokon 
átnyúló átalakulási eljárás minden érdekelt 
fél jogos érdekének figyelembevételével 
menjen végbe, a társaságnak közzé kell 
tennie a javasolt határokon átnyúló 
átalakulás tervezetét, amely tartalmazza a 
határokon átnyúló átalakulással 
kapcsolatos információkat, beleértve a 
tervezett új társasági formát, az alapító 
okiratot és az átalakulás javasolt 
menetrendjét. A határokon átnyúló 
átalakulást végrehajtó társaság tagjait, 
hitelezőit és munkavállalóit kellő időben
tájékoztatni kell arról, hogy az 
átalakulással kapcsolatban észrevételeket 
nyújthatnak be.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A munkavállalók tájékoztatása 
érdekében a tervezett határokon átnyúló 
átalakulást végrehajtó társaság jelentést 
készít, amelyben ismerteti a határokon 
átnyúló átalakulás hatásait a 
munkavállalókra nézve. A jelentésben 
ismertetni kell különösen a tervezett 
határokon átnyúló átalakulás hatásait a 
munkavállalók munkahelyének 

(12) A munkavállalók tájékoztatása 
érdekében ez a jelentés ismerteti a javasolt 
határon átnyúló átalakulás 
munkavállalókat és/vagy képviselőiket 
érintő hatásait is. A párhuzamosságok 
elkerülése érdekében a vállalatok 
dönthetnek úgy, hogy ezt a jelentést 
összevonják a tagoknak címzett 
jelentéssel. A jelentésben ismertetni kell 
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biztosítására, azt, hogy lenne-e a 
munkaviszonyt érintő bármely lényeges 
változás és a társaság telephelyeinek címét, 
valamint, hogy ezek a tényezők hogyan 
érintenék a társaság leányvállalatait. Ez a
követelmény azonban nem alkalmazandó 
abban az esetben, ha a társaság egyetlen 
alkalmazottja az ügyviteli szerve. A 
jelentés elkészítése nem érinti a 
2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv43 vagy a 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv44

végrehajtását követően nemzeti szinten 
bevezetett, illetve indított vonatkozó 
tájékoztatási és konzultációs eljárásokat.

különösen a tervezett határokon átnyúló 
átalakulás hatásait a munkavállalók 
munkahelyének biztosítására, azt, hogy 
lenne-e a munkaviszonyt érintő bármely 
lényeges változás – többek között a 
kollektív megállapodások alkalmazása 
terén –, és a társaság székhelyének vagy
telephelyeinek címét, valamint, hogy ezek 
a tényezők hogyan érintenék a társaság 
leányvállalatait. Bizonyos meghatározott 
információkra vonatkozó követelmény 
azonban nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha a társaságnak csak az ügyviteli 
szervében vannak alkalmazottai, és ezeket 
az információkat időben kell szolgáltatni. 
A jelentés elkészítése nem jelenthet 
szükségtelen adminisztratív 
követelményeket vagy a meglévő 
követelmények megkettőzését és nem érinti 
a 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv43 vagy a 2009/38/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv44

végrehajtását követően nemzeti szinten 
bevezetett, illetve indított vonatkozó 
tájékoztatási és konzultációs eljárásokat.

__________________ __________________

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/14/EK irányelve (2002. március 11.) 
az Európai Közösség munkavállalóinak 
tájékoztatása és a velük folytatott 
konzultáció általános keretének 
létrehozásáról (HL L 80., 2002.3.23., 
29. o.).

43 Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/14/EK irányelve (2002. március 11.) 
az Európai Közösség munkavállalóinak 
tájékoztatása és a velük folytatott 
konzultáció általános keretének 
létrehozásáról (HL L 80., 2002.3.23., 
29. o.).

44 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/38/EK irányelve (2009. május 6.) az 
Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy 
a közösségi szintű vállalkozások és 
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról 
(átdolgozás) (HL L 122., 2009.5.16., 
28. o.).

44 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/38/EK irányelve (2009. május 6.) az 
Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy 
a közösségi szintű vállalkozások és 
vállalkozáscsoportok munkavállalóinak 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról 
(átdolgozás) (HL L 122., 2009.5.16., 
28. o.).

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
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12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A letelepedés szabadsága és a belső 
piac fejlődése nem az Unió önálló 
alapelvei vagy célkitűzései. Ezeket mindig 
egyensúlyban kell tartani – különösen 
ezen irányelv összefüggésében – az Unió 
szociális fejlődésre vonatkozó elveivel és 
célkitűzéseivel, a magas szintű 
foglalkoztatás előmozdításával, valamint 
az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkében és az EUMSZ 9. cikkében foglalt 
megfelelő szociális védelem 
garantálásával. Ebből nyilvánvalóan 
következik, hogy a belső piac fejlődésének 
hozzá kell járulnia a társadalmi 
kohézióhoz és a felfelé irányuló 
társadalmi konvergenciához, és nem 
szabad szítania a szociális rendszerek 
közötti versenyt azzal, hogy nyomást 
gyakorol e rendszerekre a normák 
csökkentése érdekében.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Az uniós politikának az EUMSZ 
151. cikkével összhangban hozzá kell 
járulnia a szociális párbeszéd 
előmozdításához és megerősítéséhez is. 
Ezért ezen irányelv azt a célt is kitűzte, 
hogy biztosítsa a munkavállalók 
tájékoztatáshoz, konzultációhoz és 
részvételhez való jogait, valamint azt, hogy 
a vállalkozások határokon átnyúló 
mobilitása soha ne vezessen e jogok 
csökkenéséhez. A munkavállalók 
tájékoztatásának, konzultációjának és 
részvételének biztosítása elengedhetetlen 
minden ilyen intézkedés sikeréhez.
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A letelepedés szabadsága 
ugyanakkor semmiképpen nem áshatja 
alá az EUMSZ 310. cikkében szereplő, a 
csalás és az Unió pénzügyi érdekeit sértő 
minden egyéb jogellenes tevékenység 
elleni küzdelemről szóló elveket sem.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) A meglévő uniós jogszabályok 
megkettőzésének elkerülése érdekében 
biztosítani kell a vállalatok és az 
alkalmazottak számára a 
következetességet. A 2002/14/EK irányelv, 
a 2021/23/EK irányelv1a és a 2009/38/EK 
irányelv már tartalmaz követelményeket a 
munkavállalók tájékoztatására és a velük 
folytatott konzultációra vonatkozóan, 
amelyek alkalmazandók a határokon 
átnyúló átalakulásokra, egyesülésekre és 
szétválásokra. Fontos, hogy ez az irányelv 
kiegészítse ezeket a meglévő irányelveket a 
szükségtelen adminisztratív terhek 
elkerülése érdekében, amelyeket a 
munkavállalók tájékoztatására, a 
konzultációra és a munkavállalók 
részvételére vonatkozó hatályos 
rendelkezések aláásásával okozna.

__________________

1a A Tanács 2001/23/EK irányelve (2001. 
március 12.) a munkavállalók jogainak a 
vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek 
átruházása esetén történő védelmére 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről (HL L 82., 2001.3 22., 16. 
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o.).

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A határokon átnyúló átalakulást 
értékelő független szakértői jelentés 
elkészítését kell előírni, amely értékeli az 
átalakulás tervezetében és a tagok és a 
munkavállalók számára elkészített 
jelentésekben foglalt információk 
pontosságát, és biztosítja a szükséges 
ténybeli elemeket annak értékeléséhez, 
hogy a javasolt átalakulás vajon 
mesterséges megállapodásnak minősül-e. 
A szakértő függetlenségének biztosítása 
érdekében e szakértőt – a társaság 
kérelmére – az illetés hatóság jelöli ki. 
Ebben az összefüggésben a szakértői 
jelentésnek tartalmaznia kell minden olyan 
lényeges információt, amely lehetővé teszi 
a származási tagállam illetékes hatósága 
számára, hogy megalapozott döntést 
hozzon az átalakulást megelőző 
tanúsítvány kiadásáról vagy annak 
megtagadásáról. Ezért a szakértő számára 
lehetővé kell tenni, hogy minden releváns 
információt és dokumentumot megkapjon, 
és minden szükséges vizsgálatot 
elvégezhessen a szükséges bizonyítékok 
összegyűjtése érdekében. A szakértőnek a 
pénzügyi kimutatások elkészítéséhez 
különösen a nettó árbevételre és az 
eredményre, a munkavállalók száméra, 
valamint a vállalat által összegyűjtött 
mérleg összetételére vonatkozó 
információkat kell használnia, az uniós és a 
tagállami jogszabályokkal összhangban. A 
bizalmas információk – beleértve a vállalat 
üzleti titkait is – védelme érdekében 
azonban ezek az információk nem 
képezhetik a szakértő végleges 
jelentésének részét, amely szintén 

(13) A határokon átnyúló átalakulást 
értékelő független szakértői jelentés 
elkészítését kell előírni, amely értékeli az 
átalakulás tervezetében és a tagok és a 
munkavállalók számára elkészített 
jelentésekben foglalt információk 
pontosságát, és biztosítja a szükséges 
ténybeli elemeket annak értékeléséhez, 
hogy a javasolt átalakulás vajon 
mesterséges megállapodásnak minősül-e. 
A szakértő függetlenségének biztosítása 
érdekében e szakértőt – a társaság 
kérelmére – az illetés hatóság jelöli ki. A 
független szakértők kinevezésének 
tárgyilagos feltételeken kell alapulnia 
függetlenségük biztosítása céljából. Ebben 
az összefüggésben a szakértői jelentésnek 
tartalmaznia kell minden olyan lényeges 
információt, amely lehetővé teszi a 
származási tagállam illetékes hatósága 
számára, hogy megalapozott döntést 
hozzon az átalakulást megelőző 
tanúsítvány kiadásáról vagy annak 
megtagadásáról. Ezért a szakértő számára 
lehetővé kell tenni, hogy minden releváns 
információt és dokumentumot megkapjon, 
és minden szükséges vizsgálatot 
elvégezhessen a szükséges bizonyítékok 
összegyűjtése érdekében. A szakértőnek a 
pénzügyi kimutatások elkészítéséhez 
különösen a nettó árbevételre és az 
eredményre, a munkavállalók száméra, 
valamint a vállalat által összegyűjtött 
mérleg összetételére vonatkozó 
információkat kell használnia, az uniós és a 
tagállami jogszabályokkal összhangban. A 
bizalmas információk – beleértve a vállalat 
üzleti titkait is – védelme érdekében 
azonban ezek az információk nem 
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nyilvánosan elérhető lenne. képezhetik a szakértő végleges 
jelentésének részét, amely szintén 
nyilvánosan elérhető lenne.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A határon átnyúló átalakulást 
végrehajtó kisebb társaságoknál felmerülő 
aránytalan költségek és terhek elkerülése 
érdekében a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás45 meghatározása szerinti mikro- és 
kisvállalkozásokat mentesíteni kell a 
független szakértői jelentés elkészítésének 
követelménye alól. Ezek a vállalatok 
független szakértői jelentést azonban 
igénybe vehetnek annak érdekében, hogy 
elkerüljék a hitelezőkkel való pereskedés 
költségeit.

törölve

__________________

45 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az átalakulás tervezete és a 
jelentések alapján a társaság tagjainak 
közgyűlése dönt arról, hogy jóváhagyja-e 
az említett tervezetet. Fontos, hogy az ilyen 
szavazásra vonatkozó többségi 
követelmény kellően magas legyen annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
átalakulásról hozott döntés kollektív döntés 
legyen. A tagok számára továbbá 
biztosítani kell a jogot arra, hogy 

(15) Az átalakulás tervezete és a 
jelentések alapján a társaság tagjainak 
közgyűlése dönt arról, hogy jóváhagyja-e 
az említett tervezetet. Fontos, hogy az ilyen 
szavazásra vonatkozó többségi 
követelmény kellően magas legyen annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
átalakulásról hozott döntés kollektív döntés 
legyen.
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szavazhassanak a munkavállalói 
részvétellel kapcsolatos 
megállapodásokról, ha a közgyűlés során 
ezt a jogot fenntartják maguknak.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Tiszteletben kell tartani és el kell 
ismerni a munkavállalói képviselők 
vállalati döntéshozatalba való 
bevonásával kapcsolatos tagállami 
szabályok és gyakorlatok rendkívüli 
sokféleségét.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) Mindazonáltal minden vállalat 
esetében biztosítani kell a határokon 
átnyúló átalakulásokból és egyesülésekből 
következő nemzeti és nemzetközi szintű 
tájékoztatási és konzultációs eljárásokat.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A munkavállalók részvételi 
jogainak megkerülésére irányuló határokon 
átnyúló átalakulások megelőzése 
érdekében azok az átalakulást végrehajtó 
társaságok, amelyek a munkavállalói 
részvételi jogokat biztosító tagállamban 
vannak bejegyezve, nem hajthatnak végre

(20) A munkavállalók részvételi 
jogainak megkerülésére irányuló határokon 
átnyúló átalakulások megelőzése 
érdekében azok az átalakulást végrehajtó 
társaságok, amelyek a munkavállalói 
részvételi jogokat biztosító tagállamban 
vannak bejegyezve, nem hajthatnak végre 
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határokon átnyúló átalakulást a 
munkavállalókkal vagy azok képviselőivel 
való előzetes egyeztetés nélkül abban az 
esetben, ha a társaság által alkalmazott 
munkavállalók átlagos létszáma eléri a 
munkavállalói részvétel kapcsán 
meghatározott nemzeti küszöbérték 
négyötödét.

határokon átnyúló átalakulást a 
munkavállalókkal vagy azok képviselőivel 
való előzetes egyeztetés nélkül.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A határokon átnyúló egyesülésekre 
vonatkozó szabályok tagállami 
megvalósításának értékeléséből kiderült, 
hogy jelentősen emelkedett az Unión belüli 
határokon átnyúló egyesülések száma. Ez 
az értékelés ugyanakkor feltárt bizonyos 
hiányosságokat is, különösen a 
hitelezővédelem és részvényesek védelme, 
valamint az egyszerűsített eljárások 
tekintetében, amelyek gátolják a határokon 
átnyúló egyesülésekre vonatkozó 
szabályok teljesen hatékony és eredményes 
működését.

(26) A határokon átnyúló egyesülésekre 
vonatkozó szabályok tagállami 
megvalósításának értékeléséből kiderült, 
hogy jelentősen emelkedett az Unión belüli 
határokon átnyúló egyesülések száma. Ez 
az értékelés ugyanakkor feltárt bizonyos 
hiányosságokat is, különösen a 
munkavállalók, a hitelezők és a
részvényesek védelme, valamint az 
egyszerűsített eljárások tekintetében, 
amelyek gátolják a határokon átnyúló 
egyesülésekre vonatkozó szabályok 
teljesen hatékony és eredményes 
működését. Bár a rendelkezésre álló 
adatok alapján nem lehetett meggyőzően 
megállapítani, hogy a munkavállalói 
részvételi eljárás nem hatékony, az 
értékelés feltárta, hogy a társaságok túl 
bonyolultnak találták azt, amely az 
egyesülés során szükségtelen költségeket 
és késedelmeket okoz.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A határokon átnyúló jelenlegi (28) A határokon átnyúló jelenlegi 
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egyesülési eljárás további ösztönzése 
érdekében adott esetben egyszerűsíteni kell 
az egyesülésekre vonatkozó e szabályokat, 
biztosítva közben az érdekelt felek, 
különösen a munkavállalók megfelelő 
védelmét. A határokon átnyúló
egyesülésekre vonatkozó szabályozást 
tehát módosítani kell annak érdekében, 
hogy az egyesülő társaságok irányító vagy 
ügyviteli szerveit két külön jelentés 
elkészítésére kötelezze, amelyek mind a 
tagok, mind a munkavállalók számára 
kifejtik ki a határokon átnyúló egyesülés 
jogi és gazdasági vonatkozásait. A társaság 
irányító vagy ügyviteli szervének a tagok 
számára készítendő jelentéssel kapcsolatos 
kötelezettségétől azonban le lehet tekinteni, 
amennyiben a tagokat már korábban 
tájékoztatták a tervezett egyesülés jogi és 
gazdasági vonatkozásairól. A 
munkavállalók számára elkészítendő 
jelentéstől azonban csak akkor lehet 
eltekinteni, ha az egyesülő társaságok és 
leányvállalataik az irányító vagy ügyviteli 
szerv tagjain kívül nem foglalkoztatnak 
más munkavállalót.

egyesülési eljárás további ösztönzése 
érdekében adott esetben egyszerűsíteni kell 
az egyesülésekre vonatkozó e szabályokat, 
biztosítva közben a részvényesek, a 
hitelezők és különösen a munkavállalók 
megfelelő védelmét. A határokon átnyúló 
egyesülésekre vonatkozó szabályozást 
tehát módosítani kell annak érdekében, 
hogy az egyesülő társaságok irányító vagy 
ügyviteli szerveit egy részletes jelentés 
elkészítésére kötelezze, amely a szociális 
partnerek autonómiáját teljes mértékben 
tiszteletben tartva mind a tagok –
különösen a kisebbségi részvényesek – , 
mind a munkavállalók számára kifejti a 
határokon átnyúló egyesülés jogi és 
gazdasági vonatkozásait. A társaság 
irányító vagy ügyviteli szervének a tagok 
számára bizonyos meghatározott 
információk közlésével kapcsolatos 
kötelezettségétől azonban le lehet tekinteni, 
amennyiben a tagokat már korábban 
tájékoztatták a tervezett egyesülés jogi és 
gazdasági vonatkozásairól. A 
munkavállalókra vonatkozó bizonyos 
meghatározott információk közlésével 
kapcsolatos kötelezettségtől azonban csak 
akkor lehet eltekinteni, ha az egyesülő 
társaságok és leányvállalataik az irányító 
vagy ügyviteli szerv tagjain kívül nem 
foglalkoztatnak más munkavállalót.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Ezen túlmenően az egyesülésben 
részt vevő társaság vagy társaságok 
munkavállalói számára biztosított védelem 
megerősítése érdekében a munkavállalók 
vagy képviselőik véleményezhetik a 
társaság számukra elkészített, a határokon 
átnyúló egyesülés hatásait bemutató 
jelentését. A jelentés elkészítése nem érinti 
a 2001/23/EK tanácsi irányelv48, a 

(29) Ezen túlmenően az egyesülésben 
részt vevő társaság vagy társaságok 
munkavállalói számára biztosított védelem 
megerősítése érdekében a munkavállalók 
vagy képviselőik az egyesülés előtt hangot 
adhatnak véleményüknek, amelyet bele 
kell foglalni a határokon átnyúló egyesülés 
hatásait bemutató jelentésbe. A jelentés 
elkészítése nem érinti a 2001/23/EK 
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2002/14/EK irányelv vagy a 2009/38/EK 
irányelv végrehajtását követően nemzeti 
szinten bevezetett, illetve indított 
vonatkozó tájékoztatási és konzultációs 
eljárásokat.

tanácsi irányelv48, a 2002/14/EK irányelv 
vagy a 2009/38/EK irányelv végrehajtását 
követően nemzeti szinten bevezetett, illetve 
indított vonatkozó tájékoztatási és 
konzultációs eljárásokat.

__________________ __________________

48 A Tanács 2001/23/EK irányelve 
(2001. március 12.) a munkavállalók 
jogainak a vállalkozások, üzletek vagy 
ezek részeinek átruházása esetén történő 
védelmére vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről (HL L 82., 
2001.3.22., 16. o.).

48 A Tanács 2001/23/EK irányelve 
(2001. március 12.) a munkavállalók 
jogainak a vállalkozások, üzletek vagy 
ezek részeinek átruházása esetén történő 
védelmére vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről (HL L 82., 
2001.3.22., 16. o.).

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A különböző érdekelt felek a 
határokon átnyúló egyesülés egyik 
akadályaként azonosították a tagok vagy a 
hitelezők számára biztosított biztosítékok 
összehangolásának hiányát. A tagok és a 
hitelezők számára azonos szintű védelmet 
kell biztosítani függetlenül attól, hogy az 
egyesülő társaságok melyik tagállamban 
találhatók. Ez nem érinti a 
hitelezővédelemre vagy a részvényesek 
védelmére vonatkozó azon tagállami 
szabályokat, amelyek kívül esnek az 
összehangolt rendelkezések hatályán, mint 
az átláthatósági követelmények.

(31) A különböző érdekelt felek a 
határokon átnyúló egyesülés egyik 
akadályaként azonosították a 
munkavállalók, tagok vagy a hitelezők 
számára biztosított biztosítékok 
összehangolásának hiányát. A 
munkavállalók, tagok és a hitelezők 
számára legalább azonos szintű védelmet 
kell biztosítani függetlenül attól, hogy az 
egyesülő társaságok melyik tagállamban 
találhatók. Ez nem érinti a munkavállalók, 
a hitelezők vagy a részvényesek védelmére 
vonatkozó azon tagállami szabályokat, 
amelyek kívül esnek az összehangolt 
rendelkezések hatályán, mint az 
átláthatósági követelmények.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A társaságok határokon átnyúló (40) A társaságok határokon átnyúló 
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szétváláshoz való joga bizonyos 
körülmények között visszaélések céljára 
használható, mint a munkaügyi normák 
vagy a társadalombiztosítási járulékfizetés, 
az adófizetési kötelezettségek, a hitelezőket 
és a kisebbségi részvényeseket megillető 
jogok vagy a munkavállalói részvétellel 
kapcsolatos szabályok kijátszása. Az ilyen 
visszaélések elleni küzdelem érdekében, az 
uniós jog egyik alapelveként, a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy a 
társaságok a határokon átnyúló szétválási 
eljárást ne használják – adókedvezmények 
jogellenes igénybevételére vagy a 
munkavállalók, hitelezők vagy tagok 
törvény által biztosított vagy szerződésből 
fakadó jogainak jogellenes megsértésére 
irányuló – mesterséges megállapodások 
létrehozására. A visszaélések elleni 
küzdelmet, amennyiben az eltérést jelent 
valamely alapvető szabadságtól, szigorúan 
kell értelmezni, és minden releváns 
körülmény egyedi értékelése alapján kell 
megvalósítani. Meg kell határozni az 
eljárási és anyagi jogi keretet, amely e 
tekintetben leírja a tagállamok mozgásterét 
és megengedi a tagállami megközelítések 
eltéréseit, és ezzel egy időben előírja és 
egyszerűbbé teszi a nemzeti hatóságok 
számára, hogy az uniós joggal összhangban 
fellépjenek a visszaélések ellen.

szétváláshoz való joga bizonyos 
körülmények között visszaélések céljára 
használható, mint a munkaügyi normák 
vagy a társadalombiztosítási járulékfizetés, 
az adófizetési kötelezettségek, a hitelezőket 
és a kisebbségi részvényeseket megillető 
jogok vagy a munkavállalói részvétellel 
kapcsolatos szabályok kijátszása. Az ilyen 
visszaélések elleni küzdelem érdekében, az 
uniós jog egyik alapelveként, a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy a 
társaságok a határokon átnyúló szétválási 
eljárást ne használják a joggal való 
visszaélésre vagy csalás elkövetésére. A 
visszaélések elleni küzdelmet, amennyiben 
az eltérést jelent valamely alapvető 
szabadságtól, szigorúan kell értelmezni, és 
minden releváns körülmény egyedi 
értékelése alapján kell megvalósítani. Meg 
kell határozni az eljárási és anyagi jogi 
keretet, amely e tekintetben leírja a 
tagállamok mozgásterét és megengedi a 
tagállami megközelítések eltéréseit, és 
ezzel egy időben előírja és egyszerűbbé 
teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy az 
uniós joggal összhangban fellépjenek a 
visszaélések ellen.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A határokon átnyúló szétválások 
összetettségéből és a felmerülő érdekek 
sokféleségéből fakadóan a jogbiztonság 
megteremtése érdekében helyénvaló 
előzetes értékelését előírni. Ehhez 
strukturált és sokrétegű eljárást kell 
meghatározni, amelynek során a szétváló 
társaság tagállamának és a fogadó 
társaságok tagállamainak illetékes 

(41) Tekintettel a határokon átnyúló 
szétválások összetettségére és a felmerülő 
érdekek sokféleségére a jogbiztonság 
megteremtése érdekében helyénvaló 
előírni előzetes és utólagos értékelést. 
Ehhez strukturált és sokrétegű eljárást kell 
meghatározni, amelynek során a szétváló 
társaság tagállamának és a fogadó 
társaságok tagállamainak illetékes 
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hatóságai gondoskodnak róla, hogy a 
határokon átnyúló szétválást jóváhagyó 
határozathozatal minden releváns 
információ alapján tisztességesen, 
objektíven és megkülönböztetésmentesen 
történjen, figyelembe véve minden jogos 
közérdeket, különösen a munkavállalók, a 
részvényesek és a hitelezők védelmét.

hatóságai gondoskodnak róla, hogy a 
határokon átnyúló szétválást jóváhagyó 
határozathozatal minden releváns 
információ alapján tisztességesen, 
objektíven és megkülönböztetésmentesen 
történjen, figyelembe véve minden jogos 
közérdeket, különösen a munkavállalók, a 
részvényesek és a hitelezők védelmét.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A tagjai tájékoztatása érdekében a 
szétváló társaságnak jelentést kell 
készítenie. A jelentésben ismertetni és 
indokolni kell a határokon átnyúló 
szétválás jogi és gazdasági vonatkozásait, 
különösen a tervezett határokon átnyúló 
szétválás hatásait a tagokra, a társaság 
jövőbeli gazdasági tevékenységére és az 
irányító testület stratégiai tervére. A 
jelentésben emellett adott esetben 
ismertetni kell a részvények cserearányát 
és a részvények elosztását meghatározó 
követelményeket, valamint a tagok 
számára elérhető lehetséges korrekciós 
intézkedéseket arra az esetre, ha nem 
értenének egyet a határokon átnyúló 
szétválásról hozott határozattal.

(43) A tagjai és munkavállalói 
tájékoztatása érdekében a szétváló 
társaságnak a szociális partnerek 
autonómiáját maradéktalanul tiszteletben 
tartva jelentést kell készítenie. A tagok és 
különösen a kisebbségi részvényesek 
érdekeit illetően a jelentésben ismertetni és 
indokolni kell a javasolt határokon átnyúló 
szétválás jogi és gazdasági vonatkozásait, 
különösen a határokon átnyúló szétválás 
hatásait a tagokra, a társaság jövőbeli 
gazdasági tevékenységére és az irányító 
testület stratégiai tervére. A jelentésben 
emellett adott esetben ismertetni kell a 
részvények cserearányát és a részvények 
elosztását meghatározó követelményeket, 
valamint a tagok számára elérhető 
lehetséges korrekciós intézkedéseket arra 
az esetre, ha nem értenének egyet a 
határokon átnyúló szétválásról hozott 
határozattal.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A munkavállalói tájékoztatása (44) E jelentésnek ismertetnie kell a 
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érdekében a szétváló társaságnak jelentést
kell készítenie, amely ismerteti a tervezett
határokon átnyúló szétválás 
munkavállalókat érintő hatásait. A 
jelentésben ismertetni kell különösen a 
tervezett határokon átnyúló szétválás 
hatásait a munkavállalók munkahelyének 
biztosítására, azt, hogy lenne-e a 
foglalkoztatási feltételeket érintő bármely 
lényeges változás, a társaság 
telephelyeinek címét, valamint, hogy ezek 
a tényezők hogyan érintenék a társaság 
leányvállalatait. A jelentés elkészítése nem 
érinti a 2001/23/EK, a 2002/14/EK és a 
2009/38/EK irányelv végrehajtását 
követően nemzeti szinten bevezetett, illetve 
indított vonatkozó tájékoztatási és 
konzultációs eljárásokat.

határokon átnyúló szétválás 
munkavállalókat érintő hatásait is. A 
jelentésben ismertetni kell különösen a 
tervezett határokon átnyúló szétválás 
hatásait a munkavállalók munkahelyének 
biztosítására, azt, hogy lenne-e a 
munkaviszonyt, többek között a 
jogszabályokban meghatározott
feltételeket és kollektív megállapodásokat 
és a társaság telephelyeinek címét érintő 
bármely lényeges változás, valamint, hogy 
ezek a tényezők hogyan érintenék a 
társaság leányvállalatait. A jelentés 
elkészítése nem érinti a 2001/23/EK, a 
2002/14/EK és a 2009/38/EK irányelv 
végrehajtását követően nemzeti szinten 
bevezetett, illetve indított vonatkozó 
tájékoztatási és konzultációs eljárásokat, és 
nem járhat a jelentéstételi követelmények 
megkettőződésével.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A szétváló társaság szerinti 
tagállam által a szétválást megelőzően 
kiadott tanúsítványt alaposan ellenőrizni 
kell a határokon átnyúló szétválás 
jogszerűségének biztosítása érdekében. Az 
illetékes hatóságnak a kérelem társaság 
általi benyújtásától számított egy hónapon 
belül határozatot kell hoznia arról, hogy 
vajon kiadja-e a szétválást megelőző 
tanúsítványt, kivéve, ha komoly aggályai 
vannak azzal kapcsolatban, hogy 
adókedvezmények jogellenes 
igénybevételére vagy a munkavállalók, a 
hitelezők vagy a tagok törvényes vagy 
szerződés szerinti jogainak jogellenes 
megsértésére irányuló mesterséges 
megállapodásról van szó. Ilyen esetben az 
illetékes hatóságnak részletes értékelést 
kell végeznie. E részletes értékelést 
azonban nem rendszeres ellenőrzésként, 

(52) A szétváló társaság szerinti 
tagállam által a szétválást megelőzően 
kiadott tanúsítványt alaposan ellenőrizni 
kell a határokon átnyúló szétválás 
jogszerűségének biztosítása érdekében. Az 
illetékes hatóságnak a kérelem társaság 
általi benyújtásától számított egy hónapon 
belül határozatot kell hoznia a szétválást 
megelőző tanúsítvány kiállításáról, 
kivéve, ha komoly aggályok állnak fenn a 
jogszabályokkal való visszaélés vagy 
csalárd magatartás szándékára 
vonatkozóan. Ilyen esetben az illetékes 
hatóságnak részletes értékelést kell 
végeznie. E részletes értékelést azonban 
nem rendszeres ellenőrzésként, hanem a 
mesterséges megállapodások fennállására 
vonatkozó komoly aggályok alapján egyedi 
értékelésként kell elvégezni. 
Értékelésükhöz az illetékes hatóságoknak 
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hanem a mesterséges megállapodások 
fennállására vonatkozó komoly aggályok 
alapján egyedi értékelésként kell elvégezni. 
Értékelésükhöz az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük legalább az ebben 
az irányelvben meghatározott számos 
tényezőt, amelyeket azonban csak az 
átfogó értékelésben szereplő indikatív 
tényezőknek kell tekinteni, és nem lehet 
elszigetelten vizsgálni. A társaságok 
hosszadalmas eljárással való terhelésének 
elkerülése érdekében a részletes 
értékelésnek minden esetben le kell 
zárulnia attól az időponttól számított két 
hónapon belül, amikor a társaság értesítést 
kapott arról, hogy részletes vizsgálatra fog 
sor kerülni.

figyelembe kell venniük legalább az ebben 
az irányelvben meghatározott számos 
tényezőt, amelyeket azonban csak az 
átfogó értékelésben szereplő indikatív 
tényezőknek kell tekinteni, és nem lehet 
elszigetelten vizsgálni. A társaságok 
hosszadalmas eljárással való terhelésének 
elkerülése érdekében a részletes 
értékelésnek minden esetben le kell 
zárulnia attól az időponttól számított két 
hónapon belül, amikor a társaság értesítést 
kapott arról, hogy részletes vizsgálatra fog 
sor kerülni.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) A munkavállalók részvételi 
jogainak megkerülésére irányuló határokon 
átnyúló szétválások megelőzése érdekében 
azok a szétválást végrehajtó társaságok, 
amelyek a munkavállalói részvételi jogokat 
biztosító tagállamban vannak bejegyezve, 
nem hajthatnak végre határokon átnyúló 
szétválást a munkavállalókkal vagy azok 
képviselőivel való előzetes egyeztetés 
nélkül abban az esetben, ha a társaság által 
alkalmazott munkavállalók átlagos 
létszáma eléri a munkavállalói részvétel 
kapcsán meghatározott nemzeti 
küszöbérték négyötödét.

(56) A munkavállalók részvételi 
jogainak megkerülésére irányuló határokon 
átnyúló szétválások megelőzése érdekében 
azok a szétválást végrehajtó társaságok, 
amelyek a munkavállalói részvételi jogokat 
biztosító tagállamban vannak bejegyezve, 
nem hajthatnak végre határokon átnyúló 
szétválást a munkavállalókkal vagy azok 
képviselőivel való előzetes egyeztetés 
nélkül abban az esetben, ha a társaság által 
alkalmazott munkavállalók átlagos 
létszáma eléri a munkavállalói részvétel 
kapcsán a kkv-k esetében meghatározott 
nemzeti küszöbértéket, vagy más 
vállalatok esetében ennek a 
küszöbértéknek a négyötödét. 

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
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1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az I. cím I. fejezete a következő 
cikkel egészül ki:

„1a. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

(1) „munkavállalók képviselői”: a 
nemzeti jogban vagy gyakorlatban 
meghatározott munkavállalói képviselők;

(2) „munkavállalók bevonása”: 
minden olyan mechanizmus, beleértve a 
tájékoztatást, a konzultációt és a részvételt 
is, amelyen keresztül a munkavállalók 
képviselői befolyásolhatják a társaságon 
belül meghozandó döntéseket;

(3) „tájékoztatás”: a munkavállalók 
képviselőjének és/vagy a munkavállalói 
képviselőinek a társaság illetékes szerve 
által történő tájékoztatása azokról a 
kérdésekről, amelyek érintik magát a 
társaságot, és annak bármely, más 
tagállamban található leányvállalatát 
vagy telephelyét, vagy meghaladják 
egyetlen tagállam döntéshozó szerveinek 
hatáskörét, a munkavállalói képviselők 
számára a lehetséges hatás mélyreható 
elemzésének elvégzését, és adott esetben a 
társaság illetékes szerveivel folytatandó 
konzultációk előkészítését lehetővé tevő 
időpontban, módon és tartalommal;

(4) „konzultáció”: párbeszéd és 
eszmecsere megteremtése a 
munkavállalókat képviselő testület és/vagy 
a munkavállalók képviselői, illetve a 
társaság illetékes szerve között, olyan 
időpontban, módon és tartalommal, amely 
lehetővé teszi a munkavállalók képviselői 
számára, hogy – a kapott információk 
alapján – véleményt nyilvánítsanak az 
illetékes szerv által tervezett 
intézkedésekkel kapcsolatban, és amelyet 
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aztán figyelembe lehet venni a társaságon 
belüli döntéshozatali folyamat során;

(5) „részvétel”: a munkavállalókat 
képviselő testületnek és/vagy a 
munkavállalók képviselőinek egy társaság 
ügyeire a következő eszközökkel gyakorolt 
befolyása: a jogalany felügyeleti vagy 
ügyviteli szerve egyes tagjainak 
megválasztására vagy kinevezésére 
irányuló jogosultság, vagy a jogalany 
felügyeleti vagy ügyviteli szerve néhány 
vagy valamennyi tagjának kinevezésével 
kapcsolatos javaslattételre és/vagy 
elutasításra irányuló jogosultság;

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A fogadó tagállam megkövetelheti 
attól a társaságtól, amely székhelyét 
áthelyezi területére, hogy egyidejűleg 
helyezze át központi ügyvezetését is, 
amennyiben ezt nemzeti jogszabályok a 
tagállam területén letelepedett 
vállalkozásoktól megkövetelik.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 b cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „tájékoztatás”: a munkáltató által 
magát a társaságot és annak bármely, más 
tagállamban található leányvállalatát 
vagy telephelyét érintő adatok továbbítása 
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a munkavállalók vagy a munkavállalók 
képviselőinek részére a megfelelő szinten 
annak érdekében, hogy 
megismerkedhessenek a témával, és 
megvizsgálhassák azt. Ezt olyan 
időpontban, módon és tartalommal kell 
biztosítani, amely lehetővé teszi a 
munkavállalók és a munkavállalói 
képviselők számára a lehetséges hatás 
mélyreható elemzésének elvégzését, és 
adott esetben a társaság hatáskörrel 
rendelkező szerveivel folytatandó 
konzultációk előkészítését;

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 b cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. „munkavállalói részvétel”: a 
munkavállalók és/vagy a munkavállalók 
képviselőinek a társaság ügyeire azáltal 
gyakorolt befolyása, hogy jogukban áll a 
társaság felügyeleti vagy igazgatási szerve 
egyes tagjainak megválasztása, illetve 
kijelölése;

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 b cikk – 1 bekezdés – 6 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6c. „központi iroda”: az a hely, ahol 
lényegében sor kerül a társaság egészének 
a tevékenységei lebonyolításához 
szükséges kulcsfontosságú irányítási és 
kereskedelmi döntésekre;
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 b cikk – 1 bekezdés – 6 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6d. „mesterséges megállapodás”: 
olyan megállapodás, amelyet lényegében 
azzal a céllal hoztak létre, hogy 
megkerüljék a munkavállalók, a hitelezők 
vagy a kisebbségi részvényesek jogi és 
szerződéses jogaiból eredő 
kötelezettségeket, elkerüljék a 
társadalombiztosítási befizetéseket, illetve 
a társaságiadó-adókötelezettségek 
csökkentése érdekében 
nyereségátcsoportosítást hajtsanak végre 
oly módon, hogy eközben a fogadó 
tagállamban nem kerül sor jelentős vagy 
tényleges gazdasági tevékenység 
végzésére.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 c cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) fegyelmi igazgatási intézkedéseket 
vagy büntetőjogi szankciókat, valamint a 
társaságok hatáskörét vagy 
megbízhatóságát közvetlenül érintő 
csalárd gyakorlatokkal kapcsolatos 
határozatokat hoztak.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 c cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a társaság az adók vagy a 
társadalombiztosítási befizetések terén 
hátralékban van;

Módosítás38

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 c cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
származási tagállam illetékes hatósága nem 
engedélyezheti a határokon átnyúló 
átalakulást, ha minden egyes esetet 
egyedileg megvizsgálva és minden 
releváns adatot és körülményt figyelembe 
véve megállapítást nyert, hogy az 
mesterséges megállapodásnak minősül, 
amely adókedvezmények jogtalan 
igénybevételére vagy a munkavállalók, a 
hitelezők vagy a kisebbségi tagok 
törvényes vagy szerződésből eredő 
jogainak jogellenes megsértésére irányul.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
származási tagállam illetékes hatósága ne 
engedélyezze a határokon átnyúló 
átalakulást, ha minden egyes esetet 
egyedileg megvizsgálva és minden 
releváns adatot és körülményt figyelembe 
véve megállapítást nyert, hogy az 
mesterséges megállapodásnak minősül, 
vagy komoly gyanúja merül fel, hogy ilyen 
megállapodásnak minősül.

A határokon átnyúló átalakulást 
végrehajtó társaságnak ellenőrizhető, 
objektív tényezők alapján bizonyítania 
kell, hogy a fogadó tagállamban tényleges 
telephellyel rendelkezik, és ott időbeli 
korlátozás nélkül lényeges és tényleges 
gazdasági tevékenységet folytat.

A határokon átnyúló átalakulást 
végrehajtó társaság nem tekintendő olyan 
társaságnak, amely tényleges telephellyel 
rendelkezik, és tényleges gazdasági 
tevékenységet folytat a fogadó 
tagállamban, kivéve, ha objektív módon 
bizonyítani tudja, hogy a központi 
ügyvezetést vagy üzleti tevékenységének fő 
helyét a fogadó tagállamba áttelepíti, ha a 
műveletei a fogadó tagállamban értéket 
teremtenek, és ha a fogadó tagállamban 
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rendelkezik önálló személyzettel, 
felszereléssel, eszközökkel és 
üzlethelyiségekkel.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 d cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

86d. cikk 86d. cikk

A határokon átnyúló átalakulás tervezete A határokon átnyúló átalakulás tervezete

(1) A határokon átnyúló átalakulást 
végrehajtani szándékozó társaság irányító 
vagy ügyviteli szervének határokon 
átnyúló átalakulási tervezetet kell 
készítenie. A határokon átnyúló átalakulás 
tervezetének legalább az alábbiakat kell 
tartalmaznia:

(1) A határokon átnyúló átalakulást 
végrehajtani szándékozó társaság irányító 
vagy ügyviteli szerve, beleértve a 
munkavállalók testületi szintű képviselőit 
a 86i. cikkben említett közgyűlés időpontja 
előtt legalább két hónappal elkészíti a
határokon átnyúló átalakulási tervezetet.
Ha a társaságnál a munkavállalók 
testületi szintű képviselettel rendelkeznek, 
e testületet a nemzeti joggal és 
gyakorlattal összhangban be kell vonni a 
tervezettel kapcsolatos döntéshozatalba. A 
határokon átnyúló átalakulás tervezetének 
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a társaság társasági formáját, 
cégnevét és létesítő okirat szerinti 
székhelyét a származási tagállamban;

a) a társaság társasági formáját, 
cégnevét és létesítő okirat szerinti 
székhelyének címét a származási 
tagállamban;

b) a határokon átnyúló átalakulás útján 
létrejövő társaság számára megállapított 
társasági formát, cégnevet és létesítő okirat 
szerinti székhelyet a fogadó tagállamban;

b) a határokon átnyúló átalakulás útján 
létrejövő társaság számára megállapított 
társasági formát, cégnevet és létesítő okirat 
szerinti székhelyet a fogadó tagállamban;

c) a társaság létesítő okiratát vagy 
okiratait a fogadó tagállamban;

c) a társaság létesítő okiratát vagy 
okiratait a fogadó tagállamban;

d) a határokon átnyúló átalakulás 
javasolt menetrendjét;

d) a határokon átnyúló átalakulás 
javasolt menetrendjét;

e) azokat a jogokat, amelyeket az 
átalakult társaság a különleges jogokkal 
felruházott tagoknak és részvényeken 
kívüli más értékpapírok tulajdonosainak 

e) azokat a jogokat, amelyeket az 
átalakult társaság a különleges jogokkal 
felruházott tagoknak és részvényeken 
kívüli más értékpapírok tulajdonosainak 
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biztosít, vagy az ezekkel kapcsolatban 
javasolt intézkedéseket;

biztosít, vagy az ezekkel kapcsolatban 
javasolt intézkedéseket;

f) a hitelezőknek nyújtott biztosítékok 
részletes ismertetését;

f) a hitelezőknek nyújtott biztosítékok 
részletes ismertetését;

g) azt az időpontot, amelytől kezdve a 
származási tagállamban alapított és 
nyilvántartásba vett társaság ügyleteit
számviteli szempontból az átalakult 
társaság ügyleteiként kell kezelni;

g) azt az időpontot, amelytől kezdve a 
származási tagállamban alapított és 
nyilvántartásba vett társaság ügyleteit 
számviteli szempontból az átalakult 
társaság ügyleteiként kell kezelni;

h) az átalakult társaság ügyviteli, 
ügyvezető, felügyeleti és ellenőrző szerve 
tagjainak biztosított különleges 
jogosultságokat;

h) az átalakult társaság ügyviteli, 
ügyvezető, felügyeleti és ellenőrző szerve 
tagjainak biztosított különleges 
jogosultságokat;

i) a határokon átnyúló átalakulást 
ellenző tagok számára a 86j. cikk szerint a 
pénzbeli kártalanításra vonatkozóan tett 
ajánlat részletes ismertetését;

i) a határokon átnyúló átalakulást 
ellenző tagok számára a 86j. cikk szerint a 
pénzbeli kártalanításra vonatkozóan tett 
ajánlat részletes ismertetését;

ia) a határokon átnyúló átalakulás 
munkavállalókra gyakorolt 
következményeit;

j) a határokon átnyúló átalakulás 
várható hatását a foglalkoztatásra;

j) a határokon átnyúló átalakulás 
várható hatását a foglalkoztatásra;

k) adott esetben tájékoztatást arról az 
eljárásról, amelynek keretében – a 86l. cikk 
szerint – megállapítják az átalakult 
társaságban a munkavállalói részvételi 
jogok meghatározásában történő 
munkavállalói közreműködést és a 
lehetséges megállapodási opciókról;

k) adott esetben tájékoztatást arról az 
eljárásról, amelynek keretében – a 86l. cikk 
szerint – megállapítják az átalakult 
társaságban a munkavállalói részvételi 
jogok meghatározásában történő 
munkavállalói közreműködést és a 
lehetséges megállapodási opciókról;

(1a) Mielőtt az irányító vagy ügyviteli 
szerv dönt a határokon átnyúló átalakulás 
tervezetéről, a 2002/14/EK irányelv 4. 
cikkével összhangban tájékoztatni kell az 
európai üzemi tanácsot és a határokon 
átnyúló átalakulást végrehajtó társaság 
munkavállalóinak képviselőit vagy –
amennyiben ilyen képviselők nincsenek –
magukat a munkavállalókat és a képviselt 
szakszervezeteket, valamint konzultálni 
kell velük a tervezett átalakulásról. 

(2) A tagállamok lehetővé teszik a 
határokon átnyúló átalakulást végrehajtó 
társaságok számára, hogy a határokon 
átnyúló átalakulás tervezete és minden 
egyéb kapcsolódó dokumentum 

(2) A tagállamok lehetővé teszik a 
határokon átnyúló átalakulást végrehajtó 
társaságok számára, hogy a határokon 
átnyúló átalakulás tervezete és minden 
egyéb kapcsolódó dokumentum 
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elkészítéséhez a származási és a fogadó 
tagállam hivatalos nyelvei mellett a 
nemzetközi üzleti és pénzügyi világban 
elfogadott valamely nyelvet is 
használhassák. A tagállamok kikötik, hogy 
mely nyelv lesz irányadó a fenti 
dokumentumok különböző nyelvi 
változatai közötti eltérések esetén.

elkészítéséhez a származási és a fogadó 
tagállam hivatalos nyelvei mellett a 
nemzetközi üzleti és pénzügyi világban 
elfogadott valamely nyelvet is 
használhassák. A tagállamok kikötik, hogy 
mely nyelv lesz irányadó a fenti 
dokumentumok különböző nyelvi 
változatai közötti eltérések esetén. A tagok, 
munkavállalók és hitelezők számára 
lehetővé kell tenni, hogy e tervezetekhez 
észrevételeket fűzzenek. Az észrevételeket 
be kell építeni a zárójelentésbe, és 
nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 e cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

86e. cikk törölve

Az irányító vagy ügyviteli szerv jelentése a 
tagok számára

(1) A határokon átnyúló átalakulást 
végrehajtó társaság irányító vagy ügyviteli 
szerve jelentést készít, amelyben ismerteti 
és indokolja a határokon átnyúló 
egyesülés jogi és gazdasági vonatkozásait.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentésnek különösen az alábbiakat kell 
bemutatnia:

a) a határokon átnyúló átalakulás 
hatásait a társaság jövőbeni 
tevékenységére és a vezetőség stratégiai 
tervére;

b) a határokon átnyúló átalakulás 
hatásait a tagokra;

c) az átalakulást ellenző tagok 
rendelkezésére álló, a 86j. cikk szerinti 
jogorvoslati jogokat és lehetőségeket.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
jelentést legalább két hónappal a 86i. 
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cikkben említett közgyűlés időpontját 
megelőzően legalább elektronikus 
formában a tagok rendelkezésére kell 
bocsátani. A jelentést hasonlóképpen a 
határokon átnyúló átalakulást végrehajtó 
társaság munkavállalóinak képviselői 
vagy – amennyiben ilyen képviselők 
nincsenek – munkavállalói rendelkezésére 
kell bocsátani.

(4) A jelentést nem kell elkészíteni, ha 
a határokon átnyúló átalakulást 
végrehajtó társaság minden tagja egyetért 
e követelmény mellőzésével.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 f cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

86f. cikk 86f. cikk

Az irányító vagy ügyviteli szerv jelentése a 
munkavállalók számára

Az irányító vagy ügyviteli szerv jelentése a 
tagok és a munkavállalók képviselői vagy 
– amennyiben ilyen képviselők nincsenek 
– maguk a munkavállalók számára

(1) A határokon átnyúló átalakulást 
végrehajtó társaság irányító vagy ügyviteli 
szerve jelentést készít, amelyben ismerteti 
és indokolja a határokon átnyúló egyesülés 
jogi és gazdasági vonatkozásait.

(1) A határokon átnyúló átalakulást 
végrehajtó társaság irányító vagy ügyviteli 
szerve jelentést készít, amelyben a 
2002/14/EK irányelv és a 2001/23/EK 
irányelv értelmében ismerteti a tagokkal a 
határokon átnyúló egyesülés jogi és 
gazdasági vonatkozásait, illetve 
elmagyarázza a határokon átnyúló 
átalakulás velejáróit a munkavállalók 
képviselőinek vagy – amennyiben ilyen 
képviselők nincsenek – maguknak a 
munkavállalóknak.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentésnek különösen az alábbiakat kell 
bemutatnia:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentésnek különösen az alábbiakat kell 
bemutatnia:

a) a határokon átnyúló átalakulás 
hatásait a társaság jövőbeni tevékenységére 

a) a határokon átnyúló átalakulás 
hatásait a társaság jövőbeni tevékenységére 
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és a vezetőség stratégiai tervére; és a vezetőség stratégiai tervére;

aa) a határokon átnyúló átalakulás 
hatásait a tagokra;

ab) az átalakulást ellenző tagok 86j. 
cikk szerinti jogait és jogorvoslati 
lehetőségeit;

ac) a határokon átnyúló átalakulás 
indokait;

b) a határokon átnyúló átalakulás 
hatásait a munkaviszonyok védelmére;

b) a határokon átnyúló átalakulás hatásait a 
munkaviszonyok védelmére;

c) a foglalkoztatási feltételeket és a 
társaság a társaság üzletviteli helyét érintő 
jelentős változásokat;

c) a foglalkoztatási feltételeket – a 
jogszabályokban és a kollektív 
szerződésekben meghatározott feltételeket 
beleértve – és a társaság üzletviteli helyét 
érintő jelentős változásokat;

d) azt, hogy az a), b) és c) pontban 
meghatározott tényezők vajon 
vonatkoznak-e a társaság leányvállalataira 
is.

d) azt, hogy az a), b) és c) pontban 
meghatározott tényezők vajon 
vonatkoznak-e a társaság leányvállalataira, 
fióktelepeire vagy a 2009/38/EK irányelv 
3. cikke értelmében ellenőrzött 
vállalkozásokra is.

(3) Az e cikk (1) bekezdésben említett 
jelentést legalább két hónappal a 86i. 
cikkben említett közgyűlés időpontját 
megelőzően legalább elektronikus 
formában a határokon átnyúló átalakulást 
végrehajtó társaság munkavállalói 
képviselőinek vagy – amennyiben ilyen 
képviselők nincsenek – munkavállalóinak 
rendelkezésére kell bocsátani. A jelentést 
hasonlóképpen a határokon átnyúló 
átalakulást végrehajtó társaság tagjai 
rendelkezésére kell bocsátani.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
jelentést legalább két hónappal a 86i. 
cikkben említett közgyűlés időpontját 
megelőzően legalább elektronikus 
formában a tagok és a határokon átnyúló 
átalakulást végrehajtó társaság 
munkavállalói képviselőinek vagy –
amennyiben ilyen képviselők nincsenek –
munkavállalóinak rendelkezésére kell 
bocsátani. 

(4) Amennyiben a határokon átnyúló 
átalakulást végrehajtó társaság irányító 
vagy ügyviteli szerve a nemzeti jog 
rendelkezéseinek megfelelően időben 
kézhez kapja a munkavállalói képviselők 
vagy – amennyiben ilyen képviselők 
nincsenek – a munkavállalók véleményét, a 
tagokat értesíti erről és a véleményt 
csatolja a jelentéshez.

(4) Amennyiben a határokon átnyúló 
átalakulást végrehajtó társaság irányító 
vagy ügyviteli szerve a nemzeti jog 
rendelkezéseinek megfelelően időben 
kézhez kapja a munkavállalói képviselők 
vagy – amennyiben ilyen képviselők 
nincsenek – a munkavállalók véleményét, a 
tagokat értesíti erről és a véleményt 
csatolja a jelentéshez.

(5) Amennyiben a határokon átnyúló 
átalakulást végrehajtó társaság és adott 
esetben a leányvállalatai az irányító vagy 

(5) Amennyiben a határokon átnyúló 
átalakulást végrehajtó társaság és adott 
esetben a leányvállalatai az irányító vagy 
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ügyviteli szerv tagjain kívül nem 
foglalkoztatnak más munkavállalót, az (1) 
bekezdésben említett jelentésre nincs 
szükség.

ügyviteli szerv tagjain kívül nem 
foglalkoztatnak más munkavállalót, és 
amennyiben a határokon átnyúló 
átalakulást végrehajtó társaság minden 
tagja beleegyezett az e követelményről 
való lemondásba, az (1) bekezdésben 
említett jelentésre nincs szükség.

(6) Az (1)– (6) bekezdésben foglaltak 
nem érintik a 2002/14/EK és a 2009/38/EK 
irányelv átültetését követően nemzeti 
szinten bevezetett, illetve indított 
vonatkozó tájékoztatáshoz való és 
konzultációs jogokat, illetve eljárásokat.

(6) Az (1)– (6) bekezdésben foglaltak 
nem érintik a 2002/14/EK és a 2009/38/EK 
irányelv átültetését követően nemzeti 
szinten bevezetett, illetve indított 
vonatkozó tájékoztatáshoz való és 
konzultációs jogokat, illetve eljárásokat, és 
a jelentéstételi követelmények 
megkettőzését sem idézik elő.

(6a) A tagállamok különleges esetekben 
és a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott feltételek mellett és 
korlátozásoknak megfelelően előírhatják, 
hogy a társaság nem köteles tájékoztatást 
adni abban az esetben, ha a tájékoztatás 
objektív kritériumok alapján olyan 
jellegű, hogy az súlyosan károsítaná a 
vállalkozás vagy üzem működését, illetve 
arra nézve hátrányos volna.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 g cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A független szakértő általi vizsgálat Az illetékes hatóság általi vizsgálat

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 g a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
határokon átnyúló átalakulást végző 
társaság a 86i. cikkben említett közgyűlés 
időpontja előtt legalább két hónappal 
alkalmazza a 86m. cikk (1) bekezdésével 
összhangban kijelölt illetékes hatóságot, 
hogy jelöljön ki szakértőt a határokon 
átnyúló átalakulás feltételeinek és a 86e. és 
86f. cikkben említett jelentések
megvizsgálására és értékelésére, 
figyelemmel az e cikk (6) bekezdésében 
meghatározott feltételekre.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
határokon átnyúló átalakulást végző 
társaság a 86i. cikkben említett közgyűlés 
időpontja előtt legalább két hónappal 
alkalmazza a 86m. cikk (1) bekezdésével 
összhangban kijelölt illetékes hatóságot a 
határokon átnyúló átalakulás feltételeinek 
és a 86f. cikkben említett jelentések 
értékelésére, figyelemmel az e cikk (6) 
bekezdésében meghatározott feltételekre.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 g cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakértő kinevezésére vonatkozó
kérelemhez a következők dokumentumokat 
kell csatolni:

Az illetékes hatósághoz benyújtott
kérelemhez a következő dokumentumokat 
kell csatolni:

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 g cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóság az (1) 
bekezdésben említett kérelem 
benyújtásától, valamint a tervezet és a 
jelentések kézhezvételétől számított öt 
munkanapon belül független szakértőt 
nevez ki. A szakértőnek függetlennek kell 
lennie a határokon átnyúló átalakulást 
végrehajtó társaságtól és a származási 
tagállam jogszabályaitól fügően 

(2) Ha ezt szükségesnek véli, az
illetékes hatóság az (1) bekezdésben 
említett kérelem benyújtásától, valamint a 
tervezet és a jelentés kézhezvételétől 
számított öt munkanapon belül független 
szakértő segítségét kérheti. A szakértőnek 
függetlennek kell lennie a határokon 
átnyúló átalakulást végrehajtó társaságtól 
és a származási tagállam jogszabályaitól 
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természetes vagy jogi személy is lehet. A 
tagállamok a szakértő függetlenségének 
értékelésekor figyelembe veszik a 
2006/43/EK irányelv 22. és 22b. cikkében 
lefektetett keretet.

függően természetes vagy jogi személy is 
lehet. A tagállamok a szakértő 
függetlenségének értékelésekor figyelembe 
veszik a 2006/43/EK irányelv 22. és 22b. 
cikkében lefektetett keretet.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 g cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szakértő írásos jelentést készít, 
amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

(3) Abban az esetben, ha jogos 
kétségek merülnek fel a határokon 
átnyúló átalakulás valódi indokával 
kapcsolatban, az illetékes hatóság írásos 
jelentést készít, amely legalább az 
alábbiakat tartalmazza:

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 g cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
független szakértő jogosult a határokon 
átnyúló átalakulást végrehajtó társaságtól 
minden releváns információt és 
dokumentumot beszerezni, és a tervezetben 
és a vezetőségi jelentésekben szereplő 
összes elem ellenőrzése érdekében minden 
szükséges vizsgálatot elvégezni. A szakértő
jogosult észrevételeket és véleményeket 
fogadni a munkavállalói képviselőktől 
vagy – amennyiben ilyen képviselők 
nincsenek – a munkavállalóktól, és a 
hitelezőktől és a társaság tagjaitól is.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóság jogosult legyen a 
határokon átnyúló átalakulást végrehajtó 
társaságtól minden releváns információt és 
dokumentumot beszerezni, és a tervezetben 
és a vezetőségi jelentésekben szereplő 
összes elem ellenőrzése érdekében minden 
szükséges vizsgálatot elvégezni. Az 
illetékes hatóság jogosult észrevételeket és 
véleményeket fogadni a munkavállalói 
képviselőktől vagy – amennyiben ilyen 
képviselők nincsenek – a 
munkavállalóktól, és a hitelezőktől és a 
társaság tagjaitól is.
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Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 g cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
független szakértők részére benyújtott 
információk kizárólag a jelentés 
elkészítése céljára használhatók fel, és 
hogy bizalmas információk – egyebek 
mellett üzleti titkok – nem tehetők közzé. 
Adott esetben a szakértő külön
dokumentumot nyújthat be a 86m. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően kijelölt illetékes 
hatóságnak, amely a bizalmas 
információkat tartalmazza, és ezt a külön 
dokumentumot csak a határokon átnyúló 
átalakulást végző társaságnak lehet kiadni, 
az semmilyen más harmadik féllel nem 
közölhető.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóság által gyűjtött 
információkat kizárólag az általa készített
jelentés céljára lehessen felhasználni, és 
hogy bizalmas információkat, egyebek 
mellett üzleti titkokat ne lehessen 
közzétenni. Adott esetben az illetékes 
hatóság dokumentumot nyújthat be a 86m. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt 
illetékes hatóságnak, amely a bizalmas 
információkat tartalmazza, és ezt a külön 
dokumentumot csak a határokon átnyúló 
átalakulást végző társaságnak lehet kiadni, 
az semmilyen más harmadik féllel nem 
közölhető.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 h cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) felhívást, amely tájékoztatja a 
határokon átnyúló átalakulást végrehajtó 
társaság tagjait, hitelezőit és 
munkavállalóit arról, hogy az első 
albekezdés a) és b) pontjában említett 
dokumentumok tekintetében a közgyűlés 
időpontját megelőzően észrevételeket 
nyújthatnak be a társasághoz és a 86m. 
cikk (1) bekezdése szerint kijelölt illetékes 
hatósághoz.

c) felhívást, amely tájékoztatja a 
határokon átnyúló átalakulást végrehajtó 
társaság tagjait, hitelezőit és 
munkavállalóit, és/vagy a társaságban 
tagokkal rendelkező szakszervezeteket
arról, hogy az első albekezdés a) és b) 
pontjában említett dokumentumok 
tekintetében a közgyűlés időpontját 
megelőzően észrevételeket nyújthatnak be 
a társasághoz és a 86m. cikk (1) bekezdése 
szerint kijelölt illetékes hatósághoz.
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 h cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
c) pontban említett értesítés a határokon 
átnyúló átalakulást végrehajtó 
társaságnál is általános jelleggel elérhető 
legyen egy erre alkalmas helyszínen.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 i cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A társaság határokon átnyúló 
átalakulást végrehajtó közgyűlése, miután a 
86e., a 86f. és adott esetben a 86g. cikkben 
említett jelentéseket tudomásul vette, 
állásfoglalás formájában határoz a 
határokon átnyúló átalakulás tervezetének 
jóváhagyásáról. A társaság értesíti a 
közgyűlés határozatáról a 86m. cikk (1) 
bekezdése szerint kijelölt illetékes 
hatóságot.

(1) A társaság határokon átnyúló 
átalakulást végrehajtó közgyűlése, miután a 
86f. és adott esetben a 86g. cikkben 
említett jelentéseket tudomásul vette, 
állásfoglalás formájában határoz a 
határokon átnyúló átalakulás tervezetének 
jóváhagyásáról. Határozathozatal előtt 
minden korábbi alkalmazandó 
információt és a konzultációhoz való 
összes jogot oly módon és olyan 
határidővel kell érvényesíteni, hogy a 
munkavállalók képviselőinek véleményét 
figyelembe lehessen venni. A társaság 
értesíti a közgyűlés határozatáról a 86m. 
cikk (1) bekezdése szerint kijelölt illetékes 
hatóságot.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 j cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon szavazati joggal rendelkező 
részvényes tagok, akik nem szavaztak a 
határokon átnyúló átalakulás tervezetének 
jóváhagyása mellett;

a) azon szavazati joggal rendelkező 
részvényes tagok, akik a határokon átnyúló 
átalakulás tervezetének jóváhagyása ellen 
szavaztak;

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 j cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdésben említett tagok a határokon 
átnyúló átalakulás 86r. cikk szerinti 
hatálybalépését követően, megfelelő 
pénzbeli kártalanítás ellenében 
átruházhassák a részvényeiket az alábbiak 
közül egy vagy több entitásra:

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 j a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
határokon átnyúló átalakulást végrehajtó 
társaság a határokon átnyúló átalakulásnak 
a 86d. cikk (1) bekezdésének i) pontjában 
rögzítettek szerinti tervezetében megfelelő 
kártalanítást ajánljon fel az ezen cikk (1) 
bekezdésében említett azon tagoknak, akik 
a részvényeik értékesítésére vonatkozó 
jogukkal kívánnak élni. A tagállamok 
továbbá meghatározzák az ajánlat 
elfogadására rendelkezésre álló időt, 
amely semmi esetre sem lehet hosszabb a 
86i. cikkben említett közgyűlést követő egy 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
határokon átnyúló átalakulást végrehajtó
társaság a határokon átnyúló átalakulásnak 
a 86d. cikk (1) bekezdésének i) pontjában 
rögzítettek szerinti tervezetében megfelelő 
kártalanítást ajánljon fel az ezen cikk (1) 
bekezdésében említett azon tagoknak, akik 
a részvényeik értékesítésére vonatkozó 
jogukkal kívánnak élni. A képviselőknek a 
közgyűlés előtt ki kell nyilvánítaniuk azon 
szándékukat, hogy élnek kivonulási 
jogukkal. A tagállamok továbbá 
biztosítják, hogy a társaság el tudja fogadni 
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hónapnál. A tagállamok továbbá 
biztosítják, hogy a társaság el tudja fogadni 
az ajánlatot, amelyet elektronikus úton 
küldenek el a társaság által e célból 
megadott címre.

az ajánlatot, amelyet elektronikus úton 
küldenek el a társaság által e célból 
megadott címre.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 k cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy azon 
hitelezők, akik a 86d. cikk f) pontja 
értelmében nincsenek megelégedve a 
határokon átnyúló átalakulás tervezetében 
biztosított érdekeik védelmével, a 86h. 
cikkben említett közzétételtől számított egy 
hónapon belül kérelmezhessék a megfelelő 
biztosítékokat az illetékes közigazgatási 
vagy igazságügyi szervnél.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy azon 
hitelezők, akik nincsenek megelégedve a 
határokon átnyúló átalakulás tervezetében 
a 86d. cikk f) pontja értelmében biztosított 
érdekeik védelmével, és akik a határokon 
átnyúló átalakulást megelőzően 
benyújtották kifogásukat, a 86h. cikkben 
említett közzétételtől számított egy 
hónapon belül kérelmezhessék a megfelelő
biztosítékokat az illetékes közigazgatási 
vagy igazságügyi szervnél.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 l cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

86l. cikk 86l. cikk

A munkavállalók vállalatirányításban való 
részvétele

A munkavállalók tájékoztatása és 
vállalatirányításban való részvétele, 
valamint a velük való konzultáció

(-1) Ezen cikk alapelve és kifejezett célja, 
hogy biztosítsa a munkavállalók 
részvételhez való jogát. Ennélfogva a 
határokon átnyúló szerkezetátalakítás 
útján létrejött társaságon belül a 
munkavállalók legalább ugyanakkora 



PE625.383v02-00 40/88 AD\1168770HU.docx

HU

szintű részvételi joga alkalmazandó, mint 
az átalakulás előtt, valamint a 
munkavállalói részvétel átalakulás előtt 
alkalmazott valamennyi eleme. Ezt a 
szintet a munkavállalók képviselőinek az 
igazgatási vagy a felügyelő szerv, illetve 
ezek bizottságai vagy adott esetben a 
társaság profitegységeit lefedő ügyvezető 
csoport létszámában betöltött aránya 
alapján kell értékelni.

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
határokon átnyúló átalakulás 
eredményeképpen létrejövő társaságra 
adott esetben a rendeltetés szerinti 
tagállam vállalatirányításban való 
munkavállalói részvételre vonatkozó 
hatályos szabályai alkalmazandók.

(1) Amennyiben a részt vevő 
társaságok irányító vagy ügyviteli szervei 
tervet készítenek egy átalakulás 
végrehajtására, az átalakulásra vonatkozó 
tervezett feltételek közzétételét követően a 
lehető leghamarabb megteszik az ahhoz 
szükséges lépéseket, hogy egyeztetést 
kezdjenek a társaságok munkavállalóinak 
képviselőivel a munkavállalóknak az 
átalakulás útján létrejövő társaságban 
vagy társaságokban való szerepvállalása 
szabályairól.

(2) Nem alkalmazandók azonban 
adott esetben a rendeltetés szerinti 
tagállam vállalatirányításban való 
munkavállalói részvételre vonatkozó 
hatályos szabályai, amennyiben az 
átalakulást végrehajtó társaság a jelen 
irányelv 86d. cikkében említett határokon 
átnyúló átalakulás tervezetének 
közzétételét megelőző hat hónapban a 
származási tagállamnak a 2001/86/EK 
irányelv 2. cikkének k) pontja értelmében 
a vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételt előidéző jogszabályaiban 
lefektetett alkalmazandó küszöbérték 
négyötödének megfelelő átlagos 
alkalmazotti létszámmal rendelkezik, vagy 
amennyiben a rendeltetés szerinti 
tagállam nemzeti jogszabályai:

a) nem írnak elő legalább 
ugyanolyan szintű részvételt, mint amilyet 
a társaság az átalakulást megelőzően 
működtetett, a vállalatirányításban való 
munkavállalói részvétel szintjét a 
munkavállalók képviselőinek az igazgatási 
vagy a felügyelő szerv vagy ezek 
bizottságai vagy a társaság profitegységeit 
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lefedő ügyvezető csoport létszámában 
betöltött aránya alapján értékelve, feltéve, 
hogy van munkavállalói képviselet; vagy

b) az átalakulás eredményeképp 
létrejött társaság más tagállamokban 
letelepedett telephelyeinek munkavállalói 
számára nem biztosítanak ugyanolyan 
részvételi jogokat, mint amilyen jogokat a 
rendeltetés szerinti tagállamban 
alkalmazott munkavállalók élveznek.

(3) Az ezen cikk (2) bekezdésében 
említett esetekben a munkavállalóknak az 
átalakult társaságban való részvételét és az 
ilyen jogok meghatározásába való 
bevonását a tagállamok szabályozzák a 
szükséges változtatásokkal az ezen cikk 
(4)–(7) bekezdésére figyelemmel és 
összhangban a 2157/2001/EK rendelet 12. 
cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében 
lefektetett elvekkel és eljárásokkal, 
valamint a 2001/86/EK irányelv alábbi 
rendelkezéseivel összhangban:

(3) A munkavállalók átalakult 
társaságon belüli tájékoztatása és 
részvétele, a velük való konzultáció, 
valamint az ilyen jogok meghatározásába 
való bevonásuk a munkavállalók és a 
vezetőség közötti megállapodás tárgyát 
képezi. A munkavállalóknak az átalakult 
társaságban való részvételét, tájékoztatását
és a velük való konzultációt, valamint az 
ilyen jogok meghatározásába való 
bevonásukat a tagállamok szabályozzák a 
szükséges változtatásokkal az ezen cikk 
(4)–(7) bekezdésére figyelemmel és 
összhangban a 2157/2001/EK rendelet 12. 
cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében 
lefektetett elvekkel és eljárásokkal, 
valamint a 2001/86/EK irányelv alábbi 
rendelkezéseivel összhangban:

a) a 3. cikk (1) bekezdése, a 3. cikk 
(2) bekezdése a) pontjának i. alpontja, a 3. 
cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 3. cikk 
(4) bekezdése első albekezdésének első 
franciabekezdése, a 3. cikk (4) 
bekezdésének második albekezdése, a 3. 
cikk (5) bekezdése, a 3. cikk (6) 
bekezdésének harmadik albekezdése és a 3. 
cikk (7) bekezdése;

a) a 3. cikk (1) bekezdése, a 3. cikk 
(2) bekezdése a) pontjának i. alpontja, a 3. 
cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 3. cikk 
(4) bekezdése első albekezdésének első 
franciabekezdése, a 3. cikk (4) 
bekezdésének második albekezdése, a 3. 
cikk (5) bekezdése, a 3. cikk (6) 
bekezdésének harmadik albekezdése és a 3. 
cikk (7) bekezdése;

b) a 4. cikk (1) bekezdése, a 4. cikk 
(2) bekezdésének a), g) és h) pontja, a 4. 
cikk (3) bekezdése és a 4. cikk (4) 
bekezdése;

b) a 4. cikk (1) bekezdése, a 4. cikk 
(2) bekezdésének a), b), c), d), e), g) és h) 
pontja, a 4. cikk (3) bekezdése és a 4. cikk 
(4) bekezdése;

c) 5. cikk c) 5. cikk

d) 6. cikk d) 6. cikk

e) a 7. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése;

e) a 7. cikk (1) bekezdése;
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f) 8., 9., 10. és 12. cikk; f) 8., 9., 10. és 12. cikk;

g) a melléklet 3. részének a) pontja. g) a 2001/86/EK irányelv melléklete, 
a 3. rész a) és b) pontja és (2) bekezdése 
kivételével, amelyek helyett legalább a 
következő szabályok érvényesek:

i. a társaság testületi szintjén való 
munkavállalói képviselet kialakítása 
céljából a társaság, valamint 
leányvállalatai és szervezetei 
munkavállalóinak és/vagy a képviseleti 
szervnek jogában áll a létrejött társaság 
ügyviteli vagy felügyeleti szerve tagjainak 
bizonyos hányadát megválasztani és 
kinevezni, amely hányad a legalább 
50 munkavállalót foglalkoztató társaságok 
esetében két képviselő, a 250–
1000 munkavállalót foglalkoztató 
társaságok esetében a tagok egyharmada, 
az 1000-nél több munkavállalót 
foglalkoztató társaságok esetében pedig a 
tagok fele;

ii. a nemzetközi tájékoztatás és 
konzultáció kialakítása céljából a 
2009/38/EK irányelv alkalmazandó.

(4) Az alapelvek és feltételek (3) 
bekezdés szerinti meghatározása során a 
tagállamok az alábbiak szerint járnak el:

(4) Az alapelvek és feltételek (2) 
bekezdés szerinti meghatározása során a 
tagállamok biztosítják, hogy a határokon 
átnyúló átalakulást megelőzően a 
munkavállalói részvételre alkalmazott 
szabályok továbbra is alkalmazandók 
legyenek bármely későbbi megállapodás 
alapján elfogadott szabályok 
alkalmazásának időpontjáig, illetve 
megállapodás alapján elfogadott 
szabályok hiányában mindaddig, amíg a 
(2) bekezdés g) pontja szerinti általános 
szabályok alkalmazásra kerülnek.

a) lehetővé teszik a különleges egyeztető 
testület számára, hogy úgy döntsön a 
munkavállalók legalább kétharmadát 
képviselő tagjainak kétharmados 
többségével, hogy ne kezdjenek 
egyeztetést, illetve a már megkezdett 
egyeztetéseket zárják le, és azokat a 
vállalatirányításban való részvételre 
vonatkozó szabályokat alkalmazzák, 
amelyek a rendeltetés szerinti 



AD\1168770HU.docx 43/88 PE625.383v02-00

HU

tagállamban hatályosak;

b) abban az esetben, ha előzetes 
egyeztetések eredményeként az általános 
részvételi szabályok vannak érvényben, 
ezen szabályok sérelme nélkül úgy 
dönthetnek, hogy korlátozzák a 
munkavállalók képviselőinek arányát az 
átalakult társaság ügyviteli szervében. 
Amennyiben azonban az átalakulást végző 
társaság ügyviteli vagy felügyeleti szerve 
legalább egyharmad részben a 
munkavállalók képviselőiből áll, a 
korlátozás semmiképpen sem vezethet 
ahhoz, hogy az ügyviteli szervben a 
munkavállalók képviselőinek aránya 
egyharmadnál kevesebb legyen.

c) biztosítja, hogy a határokon átnyúló 
átalakulást megelőzően alkalmazott 
munkavállalói részvételre vonatkozó 
szabályok továbbra is alkalmazandók 
legyenek bármely későbbi megállapodás 
alapján elfogadott szabályok 
alkalmazásának időpontjáig, illetve 
megállapodás alapján elfogadott 
szabályok hiányában mindaddig, amíg a 
Melléklet 3. részének a) pontja szerinti 
általános szabályok alkalmazásra 
kerülnek.

(5) A vállalatirányításban való 
részvételi jogok kiterjesztése az átalakult 
társaság más tagállamban foglalkoztatott 
munkavállalóira a (2) bekezdés b) pontja 
értelmében nem kötelezi arra a kiterjesztés 
mellett döntő tagállamokat, hogy 
figyelembe vegyék ezeket a 
munkavállalókat azon alkalmazotti 
létszám küszöbértékének kiszámításakor, 
amelynek túllépése esetén a 
vállalatirányításban való részvételi jogok 
valamely tagállami jog alapján kerülnek 
meghatározásra.

(6) Amennyiben az átalakulást végző 
társaságra a vállalatirányításban való 
részvételére vonatkozó rendszer érvényes, 
akkor e társaságnak kötelező olyan jogi 
formát felvennie, amely lehetővé teszi a 
vállalatirányításban való részvétel jogát.

(6) Amennyiben az átalakulást végző 
társaságra a vállalatirányításban való 
részvételére vonatkozó rendszer érvényes, 
akkor e társaságnak kötelező olyan jogi 
formát felvennie, amely lehetővé teszi a 
vállalatirányításban való részvétel jogát.
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(7) Amennyiben az átalakult társaságra 
a vállalatirányításban való részvételére 
vonatkozó rendszer érvényes, akkor e 
társaságnak kötelező olyan intézkedéseket 
hoznia, amelyekkel biztosítja, hogy a 
munkavállalók vállalatirányításban való 
részvételi jogai későbbi, határokon átnyúló 
vagy tagállamon belüli egyesülések, 
szétválások vagy átalakulások során a 
határokon átnyúló átalakulás hatályosulását 
követő három év alatt, az (1)–(6) 
bekezdésben lefektetett szabályok 
értelemszerű alkalmazása által védelmet 
élvezzenek.

(7) Amennyiben az átalakult társaságra 
a vállalatirányításban való részvételére 
vonatkozó rendszer érvényes, akkor e 
társaságnak kötelező olyan intézkedéseket 
hoznia, amelyekkel biztosítja, hogy a 
munkavállalók vállalatirányításban való 
részvételi jogai későbbi, határokon átnyúló 
vagy tagállamon belüli egyesülések, 
szétválások vagy átalakulások során a 
határokon átnyúló átalakulás 
hatálybalépését követő hat év alatt, az (1)–
(6) bekezdésben megállapított szabályok 
értelemszerű alkalmazása által is védelmet 
élvezzenek.

(7a) A tagállamok a 2002/14/EK 
irányelv 7. cikkével összhangban 
biztosítják, hogy a munkavállalók 
képviselői tisztségük végzése során 
megfelelő védelmet élvezzenek, és 
megfelelő garanciákat kapjanak, amelyek 
lehetővé teszik a rájuk ruházott feladatok 
megfelelő elvégzését.

(8) A társaság indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti az alkalmazottait a 
vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételről folytatott egyeztetések 
eredményéről.

(8) A társaság indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti az alkalmazottait a 
vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételről folytatott egyeztetések 
eredményéről.

(8a) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket írnak elő arra az esetre, ha 
az átalakuló társaság nem tartja be ezen 
irányelv rendelkezéseit. Különösen arról 
gondoskodnak, hogy megfelelő 
közigazgatási vagy bírósági eljárások 
álljanak rendelkezésre az e cikkből 
származó kötelezettségek betartatásának 
lehetővé tétele érdekében.

(8b) A tagállamok emellett olyan 
megfelelő szankciókat is előírnak, 
amelyeket akkor kell alkalmazni, ha az 
átalakuló társaság megsérti e cikket. 
Ezeknek a szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.

(8c) Mihelyt a származási tagállamra 
vonatkozó küszöbértéket túllépik, új 
tárgyalásokat kell kezdeményezni e cikk 
rendelkezéseinek megfelelően. Ezekben az 
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esetekben a tagállamok által alkalmazott 
általános szabályok a munkavállalói 
részvétel azon szintjére vonatkoznak, 
amelyet a származási országban a 
küszöbérték felett jogilag előírnának a 
társaság számára, ha az nem hajtotta 
volna végre a határokon átnyúló 
átalakulást.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 m cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a munkavállalói képviselők 
86f. cikk (4) bekezdésében említett 
véleményét.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 m cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 86l. cikk szerinti munkavállalói 
részvétellel kapcsolatos szabályoknak való 
megfelelés tekintetében a származási 
tagállam ellenőrzi, hogy az e cikk (2) 
bekezdésében említett határokon átnyúló 
átalakulás tervezete tartalmaz-e 
tájékoztatást az eljárásról, amelynek 
keretében a megfelelő megállapodásokat 
kialakítják, és a lehetséges megállapodási 
opciókról.

(4) A 86l. cikk szerinti munkavállalói 
részvétellel kapcsolatos szabályoknak való 
megfelelés tekintetében a származási 
tagállam ellenőrzi, hogy az e cikk (2) 
bekezdésében említett, határokon átnyúló 
átalakulás tervezete tartalmaz-e 
tájékoztatást az eljárásról, amelynek 
keretében a megfelelő megállapodásokat 
kialakítják, és a lehetséges megállapodási 
opciókról a hatályos uniós 
jogszabályokkal összhangban, korlátozva 
a szükségtelen adminisztratív terheket.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
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1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 m cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 86h. cikk (1) bekezdésével 
összhangban az érdekelt felek által 
benyújtott valamennyi észrevétel és 
vélemény;

b) a 86h. cikk (1) bekezdésével 
összhangban az érdekelt felek által 
benyújtott valamennyi észrevétel és 
vélemény, különösen a 86f. cikk (4) 
bekezdésében említett vélemény;

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 m cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az illetékes hatóság 
megállapítja, hogy a határokon átnyúló 
átalakulás az ezen irányelvet átültető 
nemzeti rendelkezések hatályába tartozik, 
megfelel valamennyi releváns feltételnek 
és valamennyi szükséges eljárást és alaki 
követelményt szabályszerűen teljesítették, 
az illetékes hatóság kiállítja az átalakulást 
megelőző tanúsítványt;

a) amennyiben az illetékes hatóság 
megállapítja, hogy a határokon átnyúló 
átalakulás az ezen irányelvet átültető 
nemzeti rendelkezések hatályába tartozik, 
megfelel valamennyi releváns feltételnek,
és valamennyi szükséges eljárást és alaki 
követelményt szabályszerűen teljesítették, 
és nincs a vállalatirányításban való 
munkavállalói részvételre vonatkozó 
szabályok megkerülésére utaló jel, az 
illetékes hatóság kiállítja az átalakulást 
megelőző tanúsítványt;

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
86 n cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak értékelése céljából, hogy a 
határokon átnyúló átalakulás a 86c. cikk 
(3) bekezdése szerinti mesterséges 
megállapodásnak minősül-e, a tagállamok 

(1) Annak értékelése céljából, hogy a 
határokon átnyúló átalakulás mesterséges 
megállapodásnak minősül-e, a tagállamok 
biztosítják, hogy a származási tagállam 
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biztosítják, hogy a származási tagállam 
illetékes hatósága minden releváns tényt és 
körülményt mélyrehatóan megvizsgáljon, 
amely során legalább a következőket 
figyelembe veszi: a fogadó tagállamban 
való letelepedés jellemzőit, beleértve a célt, 
az ágazatot, a befektetéseket, a nettó 
árbevételt és eredménykimutatást, a 
munkavállalók számát, a mérleg tartalmát, 
az adóügyi illetőséget, az eszközöket és 
azok helyét, a munkavállalók és az egyes 
munkavállalói csoportok szokásos 
munkavégzési helyét, a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
helyét, valamint az átalakult társaság által 
a fogadó és a származási tagállamban 
vállalt kereskedelmi kockázatokat.

illetékes hatósága minden releváns tényt és 
körülményt mélyrehatóan megvizsgáljon, 
amely során legalább a következőket 
figyelembe veszi:

i. a fogadó tagállamban való 
letelepedés jellemzőit, beleértve a célt, az 
ágazatot, a befektetéseket, a nettó 
árbevételt és eredménykimutatást;

ii. a fogadó országban dolgozó 
munkavállalók számát, a másik országban 
dolgozó munkavállalók számát a 
munkavégzés helye szerinti országok 
alapján csoportosítva, a 883/2004/EK 
rendelet és a 96/71/EK irányelv 
értelmében a kiküldött munkavállalók 
számát az átalakulást megelőző évben, a 
883/2004/EK rendelet értelmében az 
egyidejűleg egynél több tagállamban 
dolgozó munkavállalók számát, a mérleg 
tartalmát;

iii. az adóügyi illetőséget;

iv. az eszközöket és azok helyét;

v. a munkavállalók és az egyes 
munkavállalói csoportok szokásos 
munkavégzési helyét;

vi. a társadalombiztosítási járulékok 
fizetésének helyét;

vii. az átalakult társaság által a fogadó és a 
származási tagállamban vállalt 
kereskedelmi kockázatokat; valamint

viii. a mérleg tartalmát és az pénzügyi 
kimutatást a fogadó tagállamban és 
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minden olyan tagállamban, ahol a 
társaság az elmúlt két pénzügyi évben 
működött.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
119 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) A 119. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

„2a) „munkavállalók képviselői”: az 
uniós vagy nemzeti jogban és/vagy 
gyakorlatban meghatározott 
munkavállalói képviselők;”;

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
119 cikk – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b) A 119. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

„2b) „munkavállalók bevonása”: 
minden olyan mechanizmus, beleértve a 
tájékoztatást, a konzultációt és a részvételt 
is, amelyen keresztül a munkavállalók 
képviselői befolyásolhatják a társaságon 
belül meghozandó döntéseket;”;

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 c pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
119 cikk – 2 c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4c) A 119. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

„2c) „tájékoztatás”: a munkavállalók 
képviselőjének és/vagy a megfelelő szintű 
munkavállalói képviselőknek a társaság 
illetékes szerve által történő tájékoztatása 
azokról a kérdésekről, amelyek érintik 
magát a társaságot és annak bármely, más 
tagállamban található leányvállalatát 
vagy telephelyét, vagy amelyek 
meghaladják egyetlen tagállam 
döntéshozó szerveinek hatáskörét, a 
munkavállalói képviselők számára a 
lehetséges hatás mélyreható elemzésének 
elvégzését, és adott esetben a társaság 
illetékes szerveivel folytatandó 
konzultációk előkészítését lehetővé tevő 
időpontban, módon és tartalommal;”;

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 d pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
119 cikk – 2 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4d) A 119. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

„2d) „konzultáció”: párbeszéd és 
eszmecsere megteremtése a 
munkavállalókat képviselő testület és/vagy 
a munkavállalók képviselői, illetve a 
társaság illetékes szerve között, olyan 
időpontban, módon és tartalommal, amely 
lehetővé teszi a munkavállalók képviselői 
számára, hogy – a kapott információk 
alapján – véleményt nyilvánítsanak az 
illetékes szerv által tervezett 
intézkedésekkel kapcsolatban, és amelyet 
aztán figyelembe lehet venni a társaságon 
belüli döntéshozatali folyamat során;”;
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Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 e pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
119 cikk – 2 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4e) A 119. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

„2e) „munkavállalói részvétel”: a 
munkavállalókat képviselő testület és/vagy 
a munkavállalók képviselőinek befolyása 
a társaság ügyeire a társaság felügyeleti 
vagy ügyviteli szerve bizonyos tagjai 
megválasztásának vagy kinevezésének 
joga, illetve a társaság felügyeleti vagy 
ügyviteli szerve néhány vagy valamennyi 
tagjának kinevezésével kapcsolatos 
javaslattételre és/vagy elutasításra 
irányuló joga révén;”;

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 f pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
119 cikk – 2 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4f) A 119. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

„2f) „központi iroda”: az a hely, ahol 
lényegében sor kerül a társaság egészének 
a tevékenységei lebonyolításához 
szükséges kulcsfontosságú irányítási és 
kereskedelmi döntésekre.”;

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 g pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
119 cikk – 2 g pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4g) A 119. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

„2g) „mesterséges megállapodás”: 
olyan megállapodás, amelyet lényegében 
azzal a céllal hoztak létre, hogy 
megkerüljék a munkavállalók, a hitelezők 
vagy a kisebbségi részvényesek jogi és 
szerződéses jogaiból eredő 
kötelezettségeket, elkerüljék a 
társadalombiztosítási befizetéseket, illetve 
a társaságiadó-adókötelezettségek 
csökkentése érdekében 
nyereségátcsoportosítást hajtsanak végre 
oly módon, hogy eközben a fogadó 
tagállamban nem kerül sor jelentős vagy 
tényleges gazdasági tevékenység 
végzésére;”;

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
120 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy e 
fejezet ne legyen alkalmazandó az olyan 
társaságra vagy társaságokra, ahol:

(4) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben egy társaság határokon 
átnyúló egyesülést szándékozik 
végrehajtani, az érintett tagállamok 
ellenőrizni tudják, hogy a határokon 
átnyúló egyesülés megfelel az e 
bekezdésben meghatározott feltételeknek. 
A társaság nem jogosult határokon 
átnyúló egyesülést végrehajtani az alábbi 
körülmények bármelyikének fennállása 
esetén:

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont



PE625.383v02-00 52/88 AD\1168770HU.docx

HU

(EU) 2017/1132 irányelv
120 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a társaság ellen vizsgálat vagy 
büntetőeljárás folyik, illetve az elmúlt 
három évben a munkaügyi jogszabályok 
vagy a munkavállalói jogok megsértéséért, 
szociális vagy adócsalásért, 
adókijátszásért, adókikerülésért, 
pénzmosásért vagy egyéb pénzügyi 
bűncselekményért elmarasztalták;

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
120 cikk – 4 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a társaság az adók vagy a 
társadalombiztosítási befizetések terén 
hátralékban van;

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
120 cikk – 4 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a társaság ellen vizsgálat vagy 
büntetőeljárás folyik, illetve az elmúlt 
három évben az alapvető jogok vagy 
emberi jogok megsértéséért 
elmarasztalták.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont
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(EU) 2017/1132 irányelv
122 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetővé teszik az egyesülő 
társaságok számára, hogy az egyesülő 
társaságok minden egyes tagállamának 
hivatalos nyelve mellett a nemzetközi 
üzleti és pénzügyi szférában szokásosan 
használt nyelvet használják a határokon 
átnyúló egyesülés tervezetének és minden 
egyéb kapcsolódó dokumentumnak az 
elkészítésekor. A tagállamok kikötik, hogy 
mely nyelv lesz irányadó a fenti 
dokumentumok különböző nyelvi 
változatai közötti eltérések esetén.

A tagállamok lehetővé teszik az egyesülő 
társaságok számára, hogy az egyesülő 
társaságok minden egyes tagállamának 
hivatalos nyelve mellett a nemzetközi 
üzleti és pénzügyi szférában szokásosan 
használt nyelvet használják a határokon 
átnyúló egyesülés tervezetének és minden 
egyéb kapcsolódó dokumentumnak az 
elkészítésekor. A tagállamok kikötik, hogy 
mely nyelv lesz irányadó a fenti 
dokumentumok különböző nyelvi 
változatai közötti eltérések esetén. A tagok, 
munkavállalók és hitelezők számára 
lehetővé kell tenni, hogy e tervekhez 
észrevételeket fűzzenek. Az észrevételeket 
be kell építeni a zárójelentésbe, és 
nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
124 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

124. cikk 124. cikk

Az irányító vagy ügyviteli szerv jelentése a 
tagok számára

Az irányító vagy ügyviteli szerv jelentése a 
tagok és a munkavállalók képviselői vagy 
– amennyiben ilyen képviselők nincsenek 

– maguk a munkavállalók számára

(1) Minden egyes egyesülő társaság 
irányító vagy ügyviteli szerve jelentést 
készít, amelyben beszámol a határokon 
átnyúló egyesülés jogi és gazdasági 
vonatkozásairól, és indokolja azokat.

(1) Minden egyes egyesülő társaság 
irányító vagy ügyviteli szerve jelentést 
készít, amelyben beszámol a tagoknak a 
határokon átnyúló egyesülés jogi és 
gazdasági vonatkozásairól, és indokolja 
azokat, továbbá a munkavállalók 
képviselőinek vagy – amennyiben ilyen 
képviselők nincsenek – maguknak a 
munkavállalóknak is beszámol a 
határokon átnyúló egyesülés őket érintő 
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következményeiről.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentésnek különösen az alábbiakat kell 
bemutatnia:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentésnek különösen az alábbiakat kell 
bemutatnia:

a) a határokon átnyúló egyesülésnek 
az egyesülés útján létrejövő társaság 
jövőbeni tevékenységére és a vezetőség 
stratégiai tervére gyakorolt hatásai;

a) a határokon átnyúló egyesülésnek 
az egyesülés útján létrejövő társaság 
jövőbeni tevékenységére és a vezetőség 
stratégiai tervére gyakorolt hatásai;

aa) az egyesülés indokai;

b) a részvénycserearány magyarázata 
és indokolása;

b) a részvénycserearány magyarázata 
és indokolása;

c) az esetlegesen felmerülő egyedi 
értékelési nehézségek leírását;

c) az esetlegesen felmerülő egyedi 
értékelési nehézségek leírását;

d) a határokon átnyúló egyesülés 
következményei a tagok számára;

d) a határokon átnyúló egyesülés 
következményei a tagok számára;

e) az egyesülést a 126a. cikkel 
összhangban ellenző tagokat megillető 
jogok jogorvoslati lehetőségek.

e) az egyesülést a 126a. cikkel 
összhangban ellenző tagokat megillető 
jogok jogorvoslati lehetőségek.

ea) a határokon átnyúló egyesülés 
hatásai a munkaviszonyok és a 
munkavállalói részvétel védelmére;

eb) a foglalkoztatási feltételeket – a 
jogszabály és a kollektív szerződések által 
meghatározott feltételeket beleértve – és a 
társaság üzletviteli helyét címét érintő 
jelentős változások;

ec) az, hogy az a), ea) és eb) pontban 
meghatározott tényezők vajon 
vonatkoznak-e az egyesülő társaságok 
fióktelepeire vagy leányvállalataira is.

(3) A jelentést elérhetővé teszik 
valamennyi egyesülő társaság tagjai 
számára legalább elektronikus formában 
legalább egy hónappal a 126. cikkben 
említett közgyűlés időpontját megelőzően. 
A jelentést továbbá valamennyi egyesülő 
társaság munkavállalói képviselői vagy –
amennyiben ilyen képviselők nincsenek – a 
munkavállalók rendelkezésére kell 
bocsátani. Amennyiben azonban az 
egyesülés jóváhagyását az átvevő társaság 
közgyűlése nem írja elő a 126. cikk (3) 
bekezdésével összhangban, a jelentést az
egyéb egyesülő társaságok közgyűlésének 

(3) A jelentést elérhetővé teszik 
valamennyi egyesülő társaság tagjai 
számára legalább elektronikus formában 
legalább két hónappal a 126. cikkben 
említett közgyűlés időpontját megelőzően.
A jelentést továbbá valamennyi egyesülő 
társaság munkavállalói képviselői vagy –
amennyiben ilyen képviselők nincsenek – a 
2009/38/EK irányelvnek, a 2001/86/EK 
irányelvnek és a 2002/14/EK irányelvnek 
megfelelően valamennyi egyesülő 
társaság munkavállalóinak képviselői, 
vagy – amennyiben ilyen képviselők 
nincsenek – maguk a munkavállalók és a 
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időpontját megelőzően legalább egy 
hónappal kell rendelkezésre bocsátani.

társaság szakszervezetei rendelkezésére 
kell bocsátani. Amennyiben azonban az 
egyesülés jóváhagyását az átvevő társaság 
közgyűlése nem írja elő a 126. cikk (3) 
bekezdésével összhangban, a jelentést az 
egyéb egyesülő társaságok közgyűlésének 
időpontját megelőzően legalább egy 
hónappal kell rendelkezésre bocsátani.

(3a) Amennyiben egy vagy több 
egyesülő társaság vezetősége vagy 
ügyviteli szerve kellő időben, a nemzeti 
jogszabályok értelmében véleményt kap 
kézhez a munkavállalói képviselőitől vagy 
– amennyiben nincsenek ilyen képviselők 
– maguktól a munkavállalóktól, a tagokat 
értesítik erről, és e véleményt mellékelik a 
jelentéshez.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
jelentés azonban nem képezi követelmény 
tárgyát, amennyiben az egyesülő 
társaságok valamennyi tagja megállapodott 
abban, hogy eltekint e követelménytől.”;

(4) Az (1) bekezdés b)–e) pontjában
említett információ azonban nem képezi 
követelmény tárgyát, amennyiben az 
egyesülő társaságok valamennyi tagja 
megállapodott abban, hogy eltekint e 
követelménytől. Amennyiben azonban az 
egyesülő társaságok és adott esetben a 
leányvállalataik az irányító vagy ügyviteli 
szerv tagjain kívül nem foglalkoztatnak 
más munkavállalókat, az (1) bekezdés f), 
g) és h) pontjában említett információt 
nem követelik meg.

(4a) A jelentés benyújtása nem érinti a 
2001/23/EK, a 2002/14/EK és a 
2009/38/EK irányelv végrehajtását 
követően nemzeti szinten bevezetett, 
vonatkozó tájékoztatáshoz való és 
konzultációs jogokat és eljárásokat, és a 
jelentéstételi követelmények megkettőzését 
sem idézik elő.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
124 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

124a. cikk 124a. cikk

Az irányító vagy ügyviteli szerv jelentése a 
munkavállalók számára

Az irányító vagy ügyviteli szerv jelentése a 
munkavállalók számára

(1) Valamennyi egyesülő társaság 
vezetősége vagy ügyviteli szerve jelentés 
készít, amelyben beszámol a határokon 
átnyúló egyesülés következményeiről a 
munkavállalókra nézve.

(1) Valamennyi egyesülő társaság 
vezetősége vagy ügyviteli szerve jelentés 
készít, amelyben beszámol a határokon 
átnyúló egyesülés következményeiről a 
munkavállalókra nézve.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentésnek különösen az alábbiakat kell 
bemutatnia:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentésnek különösen az alábbiakat kell 
bemutatnia:

a) a határokon átnyúló egyesülésnek a 
társaság jövőbeni tevékenységére és a 
vezetőség stratégiai tervére gyakorolt 
hatásai;

a) a határokon átnyúló egyesülésnek a 
társaság jövőbeni tevékenységére és a 
vezetőség stratégiai tervére gyakorolt 
hatásai;

aa) az egyesülés indokai;

b) a határokon átnyúló egyesülés 
hatásai a munkaviszonyok megóvására;

b) a határokon átnyúló egyesülés 
hatásai a munkaviszonyokra és a 
munkavállalói részvételre, valamint az 
ezek védelme érdekében hozandó 
intézkedések;

c) a foglalkoztatási feltételek és a 
társaságok telephelyeit érintő jelentős 
változások;

c) a foglalkoztatási feltételek –
beleértve a jogszabályokban és a kollektív 
szerződésekben meghatározott feltételeket 
is – és a társaságok telephelyeit érintő 
jelentős változások;

d) az a), b) és c) pontban szereplő 
tényezők vonatkoznak-e az egyesülő 
társaságok leányvállalataira.

d) az a), b), c) és ca) pontban szereplő 
tényezők vonatkoznak-e az egyesülő 
társaságok fióktelepeire vagy
leányvállalataira.

da) tájékoztatás arról az eljárásról, 
amelynek keretében ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban 
meghatározzák a határokon átnyúló 
egyesülés után létrejött társaságban a 
munkavállalók tájékoztatáshoz, 
konzultációhoz és részvételhez való jogait;

db) az egyesülést ellenző tagokat a 
126a. cikkel összhangban megillető jogok 
és jogorvoslati lehetőségek.

(3) A jelen cikk (1) bekezdésében (3) A 2009/38/EK irányelvnek, a 
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szereplő jelentést elérhetővé kell tenni 
valamennyi egyesülő társaság 
munkavállalói képviselői vagy –
amennyiben nincsenek ilyen képviselők – a 
munkavállalók számára legalább 
elektronikus formában legalább egy
hónappal a 126. cikkben említett közgyűlés 
időpontját megelőzően. A jelentést továbbá 
valamennyi egyesülő társaság tagjainak 
rendelkezésére kell bocsátani.

2001/86/EK irányelvnek és a 2002/14/EK 
irányelvnek megfelelően a jelen cikk 
(1) bekezdésében szereplő jelentést 
elérhetővé kell tenni valamennyi egyesülő 
társaság munkavállalói képviselői vagy –
amennyiben nincsenek ilyen képviselők – a 
munkavállalók és a társaság 
szakszervezetei számára legalább 
elektronikus formában legalább 
egy hónappal a 126. cikkben említett 
közgyűlés időpontját megelőzően. A 
jelentést továbbá valamennyi egyesülő 
társaság tagjainak rendelkezésére kell 
bocsátani.

Amennyiben azonban az egyesülés 
jóváhagyását az átvevő társaság 
közgyűlése nem írja elő a 126. cikk (3) 
bekezdésével összhangban, a jelentésnek 
az egyéb egyesülő társaságok 
közgyűlésének időpontját megelőzően 
legalább egy hónappal elérhetőnek kell 
lennie.

Amennyiben azonban az egyesülés 
jóváhagyását az átvevő társaság 
közgyűlése nem írja elő a 126. cikk (3) 
bekezdésével összhangban, a jelentésnek 
az egyéb egyesülő társaságok 
közgyűlésének időpontját megelőzően 
legalább egy hónappal elérhetőnek kell 
lennie.

(3a) Adott esetben az európai üzemi 
tanácsnak, a nemzeti munkavállalói 
képviseleti szerveknek és a társaságban 
képviselt szakszervezeteknek megfelelő 
erőforrásokkal kell rendelkezniük a 
jelentés alapos elemzéséhez.

(4) Amennyiben egy vagy több 
egyesülő társaság vezetősége vagy 
ügyviteli szerve kellő időben, a nemzeti 
jogszabályok értelmében véleményt kap 
kézhez a munkavállalói képviselőiktől 
vagy – amennyiben nincsenek ilyen 
képviselők – maguktól a munkavállalóktól, 
a tagokat értesítik erről, és e véleményt 
mellékelik a jelentéshez.

(4) Amennyiben egy vagy több 
egyesülő társaság vezetősége vagy 
ügyviteli szerve kellő időben, a nemzeti 
jogszabályok értelmében véleményt kap 
kézhez a munkavállalói képviselőiktől 
vagy – amennyiben nincsenek ilyen 
képviselők – maguktól a munkavállalóktól, 
a tagokat értesítik erről, és e véleményt 
mellékelik a jelentéshez.

(4a) A határokon átnyúló egyesülést 
végrehajtani szándékozó társaság 
ügyvezető igazgatósága vagy ügyviteli 
szerve a 126. cikkben említett közgyűlés 
időpontját megelőzően indoklással ellátott 
írásos választ ad a munkavállalói 
véleményre.

(5) Amennyiben azonban az egyesülő 
társaságok és adott esetben a 
leányvállalataik az irányító vagy ügyviteli 

(5) Amennyiben azonban az egyesülő 
társaságok és adott esetben a 
leányvállalataik az irányító vagy ügyviteli 
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szerv tagjain kívül nem foglalkoztatnak 
más munkavállalókat, az (1) bekezdésben 
említett jelentést nem kell elkészíteni.

szerv tagjain kívül nem foglalkoztatnak 
más munkavállalókat, az (1) bekezdésben 
említett jelentést nem kell elkészíteni.

(6) A jelentés benyújtása nem érinti a 
2001/23/EK, a 2002/14/EK és a 
2009/38/EK irányelv végrehajtását 
követően nemzeti szinten bevezetett, illetve 
indított vonatkozó tájékoztatáshoz való és 
konzultációs jogokat, illetve eljárásokat.”;

(6) A jelentés benyújtása nem érinti a 
2001/23/EK, a 2002/14/EK és a 
2009/38/EK irányelv végrehajtását 
követően nemzeti szinten bevezetett, illetve 
indított vonatkozó tájékoztatáshoz való és 
konzultációs jogokat, illetve eljárásokat.;”

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – a pont
(EU) 2017/1132 irányelv
126 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi egyesülő közgyűlés, 
miután a 124., 124a. és 125. cikkben 
említett jelentéseket tudomásul vette, 
állásfoglalás formájában határoz a 
határokon átnyúló egyesülés közös 
tervezetének jóváhagyásáról.;

(1) Valamennyi egyesülő közgyűlés, 
miután a 124., 124a. és 125. cikkben 
említett jelentéseket tudomásul vette, 
állásfoglalás formájában határoz a 
határokon átnyúló egyesülés közös 
tervezetének jóváhagyásáról. A döntés 
meghozatala előtt minden korábban 
alkalmazandó tájékoztatási és 
konzultációs jognak eleget kell tenni, 
mégpedig olyan módon és olyan 
időpontban, hogy a munkavállalói 
képviselők véleményét figyelembe 
lehessen venni;

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
126 a cikk – 2 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jelen cikk (1) bekezdésben említett tagok –
amint a határokon átnyúló egyesülés a 129. 
cikk szerint hatályba lépett –

(A magyar változatot nem érinti.)
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értékesíthessék a részvényeiket, 
figyelembe véve az alábbiak közül egy 
vagy több entitás részére kifizetett 
megfelelő pénzbeli kártalanítást:

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
126 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
valamennyi egyesülő társaság a határokon 
átnyúló egyesülésnek a 122. cikk (1) 
bekezdésének m) pontjában rögzítettek 
szerinti közös tervezetében megfelelő 
pénzbeli kártalanítást ajánljon fel az ezen 
cikk (1) bekezdésében említett azon 
tagoknak, akik a részvényeik értékesítésére 
vonatkozó jogukkal kívánnak élni. A 
tagállamok továbbá meghatározzák az 
ajánlat elfogadására rendelkezésre álló 
időt, amely semmi esetre sem lehet 
hosszabb a 126. cikkben említett 
közgyűlést követő egy hónapnál, vagy
amely – amennyiben a közgyűlés 
jóváhagyása nem szükséges – nem 
haladhatja meg a 123. cikkben említett 
egyesülés közös tervezetének 
közzétételétől számított két hónapot. A 
tagállamok továbbá biztosítják, hogy az 
egyesülő társaságok el tudják fogadni az 
ajánlatot, amelyet elektronikus úton 
küldenek el a társaságok által e célból 
megadott címre.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
valamennyi egyesülő társaság a határokon 
átnyúló egyesülésnek a 122. cikk (1) 
bekezdésének m) pontjában rögzítettek 
szerinti közös tervezetében megfelelő 
pénzbeli kártalanítást ajánljon fel az ezen 
cikk (1) bekezdésében említett azon 
tagoknak, akik a részvényeik értékesítésére 
vonatkozó jogukkal kívánnak élni. A tagok 
közgyűlés előtt, vagy – amennyiben a 
közgyűlés jóváhagyása nem szükséges – a 
123. cikkben említett egyesülés közös 
tervezetének közzétételétől számított egy 
hónapon belül megfogalmazzák azt a 
szándékukat, hogy gyakorolni kívánják a 
kilépési jogukat. A tagállamok továbbá 
biztosítják, hogy az egyesülő társaságok el 
tudják fogadni az ajánlatot, amelyet 
elektronikus úton küldenek el a társaságok 
által e célból megadott címre.

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – -a pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
133 cikk – 1 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

-a) a 133. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül, a 
határokon átnyúló egyesülés útján 
létrejövő társaság tekintetében a 
vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételre azokat a szabályokat kell 
alkalmazni, amelyek a határokon átnyúló 
egyesülés útján létrejövő társaság létesítő 
okirat szerinti székhelyének tagállamában 
hatályosak.

„(1) Ezen cikk alapelve és kifejezett 
célja, hogy biztosítsa a munkavállalók 
részvételhez való jogát. Ennélfogva a 
határokon átnyúló szerkezetátalakítás 
útján létrejött társaságon belül a 
munkavállalók legalább ugyanakkora 
szintű részvételi joga alkalmazandó, mint 
az egyesülés előtt, valamint a 
munkavállalói részvétel egyesülés előtt 
alkalmazott valamennyi eleme. Ezt a 
szintet a munkavállalók képviselőinek az 
igazgatási vagy a felügyelő szerv, illetve 
ezek bizottságai vagy adott esetben a 
társaság profitegységeit lefedő ügyvezető 
csoport létszámában betöltött aránya 
alapján kell értékelni.”;

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – -a a pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
133 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a 133. cikk a következő (1a) 
bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Amennyiben a részt vevő 
társaságok irányító vagy ügyviteli szervei 
tervet készítenek egy egyesülés 
végrehajtására, az átalakulásra vonatkozó 
tervezett feltételek közzétételét követően a 
lehető leghamarabb megteszik az ahhoz 
szükséges lépéseket, hogy egyeztetést 
kezdjenek a társaságok munkavállalóinak 
képviselőivel a munkavállalóknak az 
egyesülés útján létrejövő társaságban 
vagy társaságokban való szerepvállalása 
szabályairól.”;
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Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – -a b pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
133 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-ab) a 133. cikk (2) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(2) A határokon átnyúló egyesülés 
útján létrejövő társaság létesítő okirat 
szerinti székhelyének tagállamában
esetlegesen hatályos, a munkavállalók 
vállalatirányításban való részvételére 
vonatkozó szabályokat azonban nem kell 
alkalmazni, ha az egyesülésben részt vevő 
társaságok közül legalább az egyik a 
határokon átnyúló egyesülésre vonatkozó 
tervezet 123. cikk szerinti közzétételét 
megelőző hat hónapban átlagosan több 
mint 500 munkavállalót foglalkoztatott, és 
e társaságnál a 2001/86/EK irányelv 
2. cikkének k) pontja szerinti
vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételre vonatkozó rendszer működik, 
vagy amennyiben a határokon átnyúló 
egyesülés útján létrejövő társaságra 
irányadó tagállami jog:

„(2) A fogadó tagállamban esetlegesen 
hatályos, a munkavállalók 
vállalatirányításban való részvételére 
vonatkozó szabályokat nem kell 
alkalmazni, ha az egyesülésben részt vevő 
társaságok közül legalább az egyik a jelen 
irányelv 86d. cikkében említett, a 
határokon átnyúló átalakulás tervezetének
közzétételét megelőző hat hónapban a 
származási tagállamnak a 2001/86/EK 
irányelv 2. cikkének k) pontja értelmében 
a vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételt előidéző jogszabályaiban 
megállapított alkalmazandó küszöbérték 
kétharmadának megfelelő átlagos 
alkalmazotti létszámmal rendelkezik, vagy 
amennyiben a határokon átnyúló egyesülés 
útján létrejövő társaságra irányadó 
tagállami jog:

a) nem ír elő legalább olyan mértékű 
munkavállalói részvételt, mint amilyen az 
egyesülésben részt vevő egyes 
társaságoknál létezett – ahol e mérték 
egyenlő a munkavállalókat képviselő tagok 
arányával az ügyviteli vagy felügyeleti 
szervben vagy annak bizottságaiban vagy a 
társaság gazdasági eredményt létrehozó 
szervezeti egységeiért felelős irányító 
testületben; vagy

a) nem ír elő legalább olyan mértékű 
és elemeket biztosító munkavállalói 
részvételt, mint amilyen az egyesülés előtt 
valamelyik részt vevő társaságnál létezett 
– ahol e mérték egyenlő a munkavállalókat 
képviselő tagok arányával az ügyviteli 
vagy felügyeleti szervben vagy annak 
bizottságaiban vagy a társaság gazdasági 
eredményt létrehozó szervezeti egységeiért 
felelős irányító testületben; vagy

b) a határokon átnyúló egyesülés 
útján létrejövő társaság más tagállamokban 
található telephelyein a munkavállalók 
számára nem olyan lehetőséget biztosít a 
részvételi jog gyakorlására, mint a 
munkavállalóknak azon tagállamban, ahol 
a határokon átnyúló egyesülés útján 
létrejövő társaság létesítő okirat szerinti 

b) az egyesülés útján létrejövő 
társaság más tagállamokban található 
telephelyein a munkavállalók számára nem 
ugyanazt a lehetőséget biztosítja a 
részvételi jog gyakorlására, mint a fogadó
tagállamban.
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székhelye található.

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – -a c pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
133 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-ac) a 133. cikk (3) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(3) A (2) bekezdésben említett 
esetekben a határokon átnyúló egyesülés 
útján létrejövő társaságban a 
munkavállalók vállalatirányításban való
részvételét, valamint az ezen jogok 
meghatározásában való közreműködését –
értelemszerűen és figyelemmel a (4)–
(7) bekezdésre – a tagállamok 
szabályozzák, összhangban 
a 2157/2001/EK rendelet 12. Cikke (2), (3) 
és (4) bekezdése szerinti alapelvekkel és 
feltételekkel, valamint a 2001/86/EK 
irányelv alábbi rendelkezéseivel:

„(3) Az e cikk (2) bekezdésében említett 
esetekben a munkavállalók egyesülés útján 
létrejövő társaságon belüli tájékoztatása 
és részvétele, a velük való konzultáció, 
valamint az ilyen jogok meghatározásába 
való bevonásuk a munkavállalók és a 
vezetőség közötti megállapodás tárgyát 
képezi, és a munkavállalók egyesülés útján 
létrejövő társaságon belüli tájékoztatását 
és részvételét, a velük való konzultációt, 
valamint az ilyen jogok meghatározásába
való bevonásukat – értelemszerűen és 
figyelemmel az e cikk (4)–(7) bekezdésére
– a tagállamok szabályozzák, összhangban 
a 2157/2001/EK rendelet 12. cikke (2), (3) 
és (4) bekezdése szerinti alapelvekkel és 
feltételekkel, valamint a 2001/86/EK 
irányelv alábbi rendelkezéseivel:

a) a 3. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, 
(4) bekezdése első albekezdésének első 
francia bekezdése és második albekezdése, 
valamint (5) és (7) bekezdése; 

a) a 3. cikk (1) bekezdése, (2) 
bekezdése a) pontjának i. alpontja, (2) 
bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése, a 
3. cikk (4) bekezdése első albekezdésének 
első francia bekezdése és a 3. cikk (4) 
bekezdésének második albekezdése, a 3. 
cikk (5) bekezdése, a 3. cikk (6) 
bekezdésének harmadik albekezdése és a 
3. cikk (7) bekezdése;

b) a 4. cikk (1) bekezdése, 
(2) bekezdésének a), g) és h) pontja, 
valamint (3) bekezdése; 

b) a 4. cikk (1) bekezdése, a 4. cikk 
(2) bekezdésének a), b), c), d), e), g) és h)
pontja, a 4. cikk (3) bekezdése és a 4. cikk 
(4) bekezdése;

c) 5. cikk c) 5. cikk
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d) 6. cikk d) 6. cikk

e) a 7. cikk (1) bekezdése, 
(2) bekezdése első albekezdésének 
b) pontja és második albekezdése, 
valamint (3) bekezdése. Ezen irányelv 
alkalmazásában azonban a 2001/86/EK 
irányelv 7. cikke (2) bekezdése első 
albekezdésének b) pontjában előírt, az 
említett irányelv mellékletének 3. részében 
foglalt általános szabályok 
alkalmazásához szükséges százalékos 
arány 25 %-ról 33 1/3 %-ra emelkedik; 

e) a 7. cikk (1) bekezdése;

f) a 8., 10. és 12. cikk; f) a 8., 9., 10. és 12. cikk;

g) a 13. cikk (4) bekezdése; g) 2001/86/EK irányelv melléklete.

h) a melléklet 3. részének b) pontja. 

A nemzetközi tájékoztatás és konzultáció 
kialakítása céljából a 2009/38/EK irányelv 
alkalmazandó.”;

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – -a d pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
133 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-ad) a 133. cikk (4) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(4) Az alapelvek és feltételek (3) 
bekezdés szerinti meghatározása során a 
tagállamok az alábbiak szerint járnak el:

„(4) Az alapelvek és feltételek (2) és (3) 
bekezdés szerinti meghatározása során a 
tagállamok biztosítják, hogy a határokon 
átnyúló egyesülést megelőzően a 
munkavállaló tájékoztatására és 
részvételére, valamint a velük való 
konzultációra alkalmazott szabályok 
továbbra is alkalmazandók legyenek
bármely későbbi megállapodás alapján 
elfogadott szabályok alkalmazásának 
időpontjáig, illetve megállapodás alapján 
elfogadott szabályok hiányában 
mindaddig, amíg a 2001/86/EK irányelv 
melléklete szerinti általános szabályok 
alkalmazásra kerülnek.”;
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a) lehetővé teszik az egyesülésben 
részt vevő társaságok érintett szervei 
számára, hogy úgy döntsenek, hogy 
bármilyen előzetes egyeztetés nélkül 
közvetlenül alkalmazzák a (3) bekezdés 
h) pontjában hivatkozott általános 
részvételi szabályt, amelyet a határokon 
átnyúló egyesülés útján létrejövő társaság 
leendő létesítő okirat szerinti székhelye 
tagállamának jogszabályai határoznak 
meg, és ezt a szabályozást a bejegyzés 
időpontjától kezdődően betartják; 

b) lehetővé teszik a különleges 
egyeztető testület számára, hogy úgy 
döntsön a munkavállalók legalább 
kétharmadát képviselő tagjainak 
kétharmados többségével – amely 
esetében azon tagok szavazatait is 
figyelembe kell venni, akik legalább két 
különböző tagállam munkavállalóit 
képviselik – hogy ne kezdjenek egyeztetést, 
illetve a már megkezdett egyeztetéseket 
zárják le, és azokat a vállalatirányításban 
való részvételre vonatkozó szabályokat 
alkalmazzák, amelyek a határokon 
átnyúló egyesülés útján létrejövő társaság 
leendő létesítő okirat szerinti székhelye 
szerinti tagállamban hatályosak; 

c) abban az esetben, ha előzetes 
egyeztetések eredményeként az általános 
részvételi szabályok vannak érvényben, 
ezen szabályok sérelme nélkül úgy 
dönthetnek, hogy korlátozzák a 
munkavállalók képviselőinek arányát a 
határokon átnyúló egyesülés útján 
létrejövő társaság ügyviteli szervében. 
Amennyiben azonban az egyesülésben 
részt vevő társaságok legalább egyikének 
ügyviteli vagy felügyeleti szerve legalább 
egyharmad részben a munkavállalók 
képviselőiből áll, a korlátozás 
semmiképpen sem vezethet ahhoz, hogy az 
ügyviteli szervben a munkavállalók 
képviselőinek aránya egyharmadnál 
kevesebb legyen. 
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Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – -a e pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
133 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-ae) a 133. cikk (5) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(5) A vállalatirányításban való 
részvételi jogok kiterjesztése a határokon 
átnyúló egyesülés útján létrejövő társaság 
más tagállamban foglalkoztatott 
munkavállalóira a (2) bekezdés b) pontja 
értelmében nem kötelezi arra a kiterjesztés 
mellett döntő tagállamokat, hogy 
figyelembe vegyék ezeket a 
munkavállalókat azon alkalmazotti 
létszám küszöbértékének kiszámításakor, 
amelynek túllépése esetén a 
vállalatirányításban való részvételi jogok 
valamely tagállami jog alapján kerülnek 
meghatározásra.

„(5) Az egyesülés útján létrejövő 
társaságnak kötelező olyan jogi formát 
felvennie, amely lehetővé teszi a 
vállalatirányításban való részvételi jog 
gyakorlását.

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – -a f pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
133 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-af) a 133. cikk (6) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(6) Amennyiben az egyesülésben részt 
vevő legalább egyik társaságban a 
munkavállalók vállalatirányításban való 
részvételére vonatkozó rendszer működik, 
és ez a szabályozás a (2) bekezdésben 
említett szabályoknak megfelelően az 
egyesülés útján létrejövő társaságra is 
vonatkozik, e társaságnak kötelező olyan 
társasági formát választania, amely 
lehetővé teszi a vállalatirányításban való 

„(6) Amennyiben az egyesülés útján 
létrejövő társaságra a vállalatirányításban 
való részvételére vonatkozó rendszer 
érvényes, akkor e társaságnak kötelező 
olyan intézkedéseket hoznia, amelyekkel 
biztosítja, hogy a munkavállalók 
vállalatirányításban való részvételi jogai 
későbbi, tagállamon belüli egyesülések, 
szétválások vagy átalakulások során a 
határokon átnyúló átalakulás 
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részvétel gyakorlását. hatálybalépését követő hat év alatt is, az 
(1)–(4) bekezdés rendelkezéseinek 
értelemszerű alkalmazása által védelmet 
élveznek.”;

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – a pont
(EU) 2017/1132 irányelv
133 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben a határokon átnyúló 
egyesülés útján létrejövő társaságra a 
vállalatirányításban való részvételére 
vonatkozó rendszer érvényes, akkor e 
társaságnak kötelező olyan intézkedéseket 
hoznia, amelyekkel biztosítja, hogy a 
munkavállalók vállalatirányításban való 
részvételi jogai későbbi határokon átnyúló 
vagy tagállamon belüli egyesülések, 
szétválások vagy átalakulások során a 
határokon átnyúló egyesülés 
hatályosulását követő három év alatt, az 
(1)–(6) bekezdésben lefektetett szabályok 
értelemszerű alkalmazása által védelmet 
élvezzenek.”;

(7) A tagállamok a 2002/14/EK 
irányelv 7. cikkével összhangban 
biztosítják, hogy a munkavállalók 
képviselői tisztségük végzése során 
megfelelő védelmet élvezzenek, és 
megfelelő garanciákat kapjanak, amelyek 
lehetővé teszik a rájuk ruházott feladatok 
megfelelő elvégzését.

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – b pont
(EU) 2017/1132 irányelv
133 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A társaság tájékoztatja a 
munkavállalóit arról, hogy határozata 
szerint a (3) bekezdés h) pontjában 
említett általános részvételi szabályokat 
alkalmazza, vagy tárgyalásokat 
kezdeményez a különleges egyeztető 
testületen belül. Ez utóbbi esetben a 
társaság indokolatlan késedelem nélkül 

(8) A társaság indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti az alkalmazottait a 
vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételről folytatott egyeztetések 
eredményéről.
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értesíti az alkalmazottait az egyeztetések 
eredményéről.”;

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – b a pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
133 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A 133. cikk a következő 
bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket írnak elő arra az esetre, ha 
a határokon átnyúló egyesülés útján 
létrejött társaság nem tartja be ezen 
irányelv rendelkezéseit. Különösen arról 
gondoskodnak, hogy megfelelő 
közigazgatási vagy bírósági eljárások 
álljanak rendelkezésre az e cikkből 
származó kötelezettségek betartatásának 
lehetővé tétele érdekében.”;

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – b b pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
133 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) A 133. cikk a következő 
bekezdéssel egészül ki:

„(8b) A tagállamok emellett olyan 
megfelelő szankciókat is előírnak, 
amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a 
határokon átnyúló egyesülés útján 
létrejött társaság megsérti e cikket. 
Ezeknek a szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.";



PE625.383v02-00 68/88 AD\1168770HU.docx

HU

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – b c pont (új)
(EU) 2017/1132 irányelv
133 cikk – 8 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) A 133. cikk a következő 
bekezdéssel egészül ki:

„(8c) Mihelyt a származási tagállamra 
vonatkozó küszöbértéket túllépik, új 
tárgyalásokat kell kezdeményezni e cikk 
rendelkezéseinek megfelelően. Ezekben az 
esetekben a tagállamok által alkalmazott 
általános szabályok a munkavállalói 
részvétel azon szintjére vonatkoznak, 
amelyet a származási országban a 
küszöbérték felett jogilag előírnának a 
társaság számára, ha az nem hajtotta 
volna végre a határokon átnyúló 
egyesülést.”;

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 b cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) „munkavállalók képviselői”: az 
uniós vagy nemzeti jogban és/vagy 
gyakorlatban meghatározott 
munkavállalói képviselők;

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 b cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b) „munkavállalók bevonása”: 
minden olyan mechanizmus, beleértve a 
tájékoztatást, a konzultációt és a részvételt 
is, amelyen keresztül a munkavállalók 
képviselői befolyásolhatják a társaságon 
belül meghozandó döntéseket;

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 b cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c) „tájékoztatás”: a munkavállalók 
képviselőjének és/vagy a megfelelő szintű 
munkavállalói képviselőknek a társaság 
illetékes szerve által történő tájékoztatása 
azokról a kérdésekről, amelyek érintik 
magát a társaságot és annak bármely, más 
tagállamban található leányvállalatát 
vagy telephelyét, vagy amelyek 
meghaladják egyetlen tagállam 
döntéshozó szerveinek hatáskörét, a 
munkavállalói képviselők számára a 
lehetséges hatás mélyreható elemzésének 
elvégzését, és adott esetben a társaság 
illetékes szerveivel folytatandó 
konzultációk előkészítését lehetővé tevő 
időpontban, módon és tartalommal;

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 b cikk – 1 bekezdés – 3 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d) „konzultáció”: párbeszéd és 
eszmecsere megteremtése a 



PE625.383v02-00 70/88 AD\1168770HU.docx

HU

munkavállalókat képviselő testület és/vagy 
a munkavállalók képviselői, illetve a 
társaság illetékes szerve között, olyan 
időpontban, módon és tartalommal, amely 
lehetővé teszi a munkavállalók képviselői 
számára, hogy – a kapott információk 
alapján – véleményt nyilvánítsanak az 
illetékes szerv által tervezett 
intézkedésekkel kapcsolatban, és amelyet 
aztán figyelembe lehet venni a társaságon 
belüli döntéshozatali folyamat során;

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 b cikk – 1 bekezdés – 3 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3e) „munkavállalói részvétel”: a 
munkavállalókat képviselő testület és/vagy 
a munkavállalók képviselőinek befolyása 
a társaság ügyeire a társaság felügyeleti 
vagy ügyviteli szerve bizonyos tagjai 
megválasztásának vagy kinevezésének 
joga révén;

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 b cikk – 1 bekezdés – 3 f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3f) „központi iroda”: az a hely, ahol 
lényegében sor kerül a társaság egészének 
a tevékenységei lebonyolításához 
szükséges kulcsfontosságú irányítási és 
kereskedelmi döntésekre.;
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Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 d cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a társaság ellen vizsgálat vagy 
büntetőeljárás folyik, illetve az elmúlt 
három évben a munkaügyi jogszabályok 
vagy a munkavállalói jogok megsértéséért, 
szociális vagy adócsalásért, 
adókijátszásért, adókikerülésért, 
pénzmosásért vagy egyéb pénzügyi 
bűncselekményért elmarasztalták;

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 d cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) fegyelmi vagy közigazgatási 
intézkedéseket vagy büntetőjogi 
szankciókat és határozatokat fogadtak el 
olyan csalárd gyakorlatokkal 
kapcsolatban, amelyek közvetlen 
kapcsolatban vannak a társaság 
kompetenciáival vagy megbízhatóságával;

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 d cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a társaság ellen vizsgálat vagy 
büntetőeljárás folyik, illetve az elmúlt 
három évben az alapvető jogok vagy 
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emberi jogok megsértéséért 
elmarasztalták.

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 d cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szétváló társaság tagállama 
biztosítja, hogy az illetékes hatóság nem 
hagyhatja jóvá a szétválást, ha minden 
egyes esetet egyedileg megvizsgálva és 
minden vonatkozó adatot és körülményt 
figyelembe véve megállapítást nyert, hogy 
az mesterséges megállapodásnak minősül, 
amely adókedvezmények jogtalan 
igénybevételére vagy a munkavállalók, a 
hitelezők vagy a tagok törvény által 
biztosított vagy szerződésből fakadó 
jogainak jogellenes módon való 
megsértésére irányul.

(3) A szétváló társaság tagállama 
biztosítja, hogy az illetékes hatóság nem 
hagyhatja jóvá a szétválást, ha minden 
egyes esetet egyedileg megvizsgálva és 
minden vonatkozó adatot és körülményt 
figyelembe véve alátámasztott és objektív 
indokok alapján megállapítást nyert, hogy 
az mesterséges megállapodásnak minősül, 
amely adókedvezmények jogtalan 
igénybevételére vagy a munkavállalók, a 
hitelezők vagy a tagok törvény által 
biztosított vagy szerződésből fakadó 
jogainak jogellenes módon való 
megsértésére irányul.

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 e cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szétváló társaság irányító vagy 
ügyviteli szerve elkészíti a határokon 
átnyúló szétválási tervet. A határokon 
átnyúló szétválási tervnek legalább a 
következő adatokat kell tartalmaznia:

(1) A szétváló társaság irányító vagy 
ügyviteli szerve, beleértve a 
munkavállalók testületi szintű képviselőit, 
a 160k. cikkben említett közgyűlés 
időpontja előtt legalább két hónappal
elkészíti a határokon átnyúló szétválási 
tervet. A határokon átnyúló szétválási 
tervnek legalább a következő adatokat kell 
tartalmaznia:
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Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 e cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) részletes információk a központi 
irodáról;

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 e cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a határokon átnyúló szétválás 
várható hatását a foglalkoztatásra;

e) a határokon átnyúló szétválás 
várható hatását a foglalkoztatásra, a 
bérfejlesztésre és a társasági szintű 
szociális párbeszédre, beleértve a 
munkavállalók testületi szintű 
képviseletét;

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 e cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) adott esetben tájékoztatást arról az 
eljárásról, amelynek keretében – a 
Article160n. cikk szerint – megállapítják a 
fogadó társaságban a munkavállalói 
részvételi jogok meghatározásában történő 
munkavállalói közreműködést, és 
tájékoztatást a lehetséges megállapodási 
opciókról;

l) tájékoztatást arról az eljárásról, ha 
van ilyen, amelynek keretében – a 
Article160n. cikk szerint – megállapítják a 
fogadó társaságban a munkavállalói 
részvételi jogok meghatározásában történő 
munkavállalói közreműködést, és 
tájékoztatást a lehetséges megállapodási 
opciókról;



PE625.383v02-00 74/88 AD\1168770HU.docx

HU

Módosítás 105

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 e cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok lehetővé teszik a 
határokon átnyúló szétválást végrehajtó 
társaságok számára, hogy a határokon 
átnyúló szétválási terv és minden egyéb 
kapcsolódó dokumentum elkészítéséhez a 
fogadó társaságok és a szétváló társaság 
tagállamának hivatalos nyelvei mellett a 
nemzetközi üzleti és pénzügyi szférában 
szokásos nyelvet is használhassák. A 
tagállamok kikötik, hogy mely nyelv lesz 
irányadó a fenti dokumentumok különböző 
nyelvi változatai közötti eltérések esetén.

(4) A tagállamok lehetővé teszik a 
határokon átnyúló szétválást végrehajtó 
társaságok számára, hogy a határokon 
átnyúló szétválási terv és minden egyéb 
kapcsolódó dokumentum elkészítéséhez a 
fogadó társaságok és a szétváló társaság 
tagállamának hivatalos nyelvei mellett a 
nemzetközi üzleti és pénzügyi szférában 
szokásos nyelvet is használhassák. A 
tagállamok kikötik, hogy mely nyelv lesz 
irányadó a fenti dokumentumok különböző 
nyelvi változatai közötti eltérések esetén. A 
tagok, munkavállalók és hitelezők 
számára lehetővé kell tenni, hogy e 
tervekhez észrevételeket fűzzenek. Az 
észrevételeket be kell építeni a 
zárójelentésbe, és nyilvánosságra kell 
hozni.

Módosítás 106

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 g cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

160g. cikk 160g. cikk

Az irányító vagy ügyviteli szerv jelentése a
tagok számára

Az irányító vagy ügyviteli szerv jelentése a 
tagok és a munkavállalók képviselői vagy 
– amennyiben ilyen képviselők nincsenek 

– maguk a munkavállalók számára

(1) A szétváló társaság irányító vagy 
ügyviteli szerve jelentést készít, amelyben 
beszámol a határokon átnyúló szétválás 
jogi és gazdasági vonatkozásairól, és 
indokolja azokat.

(1) A szétváló társaság irányító vagy 
ügyviteli szerve jelentést készít, amelyben 
beszámol a tagoknak a határokon átnyúló 
szétválás jogi és gazdasági 
vonatkozásairól, és indokolja azokat, 
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továbbá a munkavállalók képviselőinek 
vagy – amennyiben ilyen képviselők 
nincsenek – maguknak a 
munkavállalóknak is beszámol a 
határokon átnyúló szétválás őket érintő 
következményeiről.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentésnek különösen az alábbiakat kell 
bemutatnia:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentésnek különösen az alábbiakat kell 
bemutatnia:

a) a határokon átnyúló szétválásnak a 
fogadó társaságok jövőbeni üzleti 
tevékenységére gyakorolt hatásait, 
valamint részleges szétválás esetén a 
szétváló társaság jövőbeni üzleti 
tevékenységére és a vezetőség stratégiai 
tervére gyakorolt hatásait;

a) a határokon átnyúló szétválásnak a 
fogadó társaságok jövőbeni üzleti 
tevékenységére gyakorolt hatásait, 
valamint részleges szétválás esetén a 
szétváló társaság jövőbeni üzleti 
tevékenységére és a vezetőség stratégiai 
tervére gyakorolt hatásait;

b) adott esetben a részvénycserearány 
magyarázatát és indokolását;

b) adott esetben a részvénycserearány 
magyarázatát és indokolását;

c) az esetlegesen felmerülő egyedi 
értékelési nehézségek leírását;

c) az esetlegesen felmerülő egyedi 
értékelési nehézségek leírását;

d) a határokon átnyúló szétválás 
hatásait a tagokra;

d) a határokon átnyúló szétválás 
hatásait a tagokra;

e) a határokon átnyúló szétválást 
ellenző tagokat a 160l. cikk alapján 
megillető jogok és jogorvoslati 
lehetőségeket.

e) a határokon átnyúló szétválást 
ellenző tagokat a 160l. cikk alapján 
megillető jogok és jogorvoslati 
lehetőségeket;

ea) a határokon átnyúló szétválás 
hatásait a munkaviszonyok és a 
munkavállalói részvétel védelmére;

eb) a foglalkoztatási feltételeket –
beleértve a jogszabályban és a kollektív 
szerződésekben meghatározott feltételeket 
is – és a társaságok telephelyeit érintő 
jelentős változásokat;

ec) azt, hogy az a), ea) és eb) pontban 
meghatározott tényezők vonatkoznak-e a 
szétváló társaság leányvállalataira is.

(3) A jelen cikk (1) bekezdésben 
említett jelentést legalább két hónappal a 
160k. cikkben említett közgyűlés 
időpontját megelőzően legalább 
elektronikus formában a szétváló társaság 
tagjainak rendelkezésére kell bocsátani. Az 
említett jelentést továbbá a szétváló 

(3) A jelen cikk (1) bekezdésben 
említett jelentést legalább két hónappal a 
160k. cikkben említett közgyűlés 
időpontját megelőzően legalább 
elektronikus formában a szétváló társaság 
tagjainak rendelkezésére kell bocsátani. Az 
említett jelentést továbbá a szétváló 
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társaság munkavállalói képviselőinek vagy 
– amennyiben ilyen képviselők nincsenek –
a munkavállalóinak rendelkezésére kell 
bocsátani.

társaság munkavállalói képviselőinek vagy 
– amennyiben ilyen képviselők nincsenek –
a munkavállalóinak rendelkezésére kell 
bocsátani.

(3a) Amennyiben a szétváló társaság 
irányító vagy ügyviteli szerve kellő időben, 
a nemzeti jogszabályok értelmében 
véleményt kap kézhez a munkavállalók 
képviselőitől vagy – amennyiben 
nincsenek ilyen képviselők – maguktól a 
munkavállalóktól, a tagokat értesítik 
erről, és e véleményt mellékelik az említett 
jelentéshez.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
jelentés azonban nem képezi követelmény 
tárgyát, amennyiben a szétváló társaságok 
valamennyi tagja megállapodott abban, 
hogy eltekint e követelménytől.”;

(4) Az (1) bekezdés b)–e) pontjában
említett információ azonban nem képezi 
követelmény tárgyát, amennyiben a 
szétváló társaságok valamennyi tagja 
megállapodott abban, hogy eltekint e 
követelménytől. Amennyiben azonban a 
szétváló társaságok és adott esetben a 
leányvállalataik az irányító vagy ügyviteli 
szerv tagjain kívül nem foglalkoztatnak 
más munkavállalókat, az (1) bekezdés ea), 
eb) és ec) pontjában említett információt 
nem követelik meg.

(4a) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak 
nem érintik a 2001/23/EK, a 2002/14/EK 
és a 2009/38/EK irányelv végrehajtását 
követően nemzeti szinten bevezetett, 
tájékoztatáshoz való és konzultációs 
jogokat, illetve eljárásokat, és a 
jelentéstételi követelmények megkettőzését 
sem idézik elő.

(4b) A tagállamok különleges esetekben 
és a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott feltételek mellett és 
korlátozásoknak megfelelően előírhatják, 
hogy a társaság nem köteles tájékoztatást 
adni abban az esetben, ha a tájékoztatás 
objektív kritériumok alapján olyan 
jellegű, hogy az súlyosan károsítaná a 
vállalkozás vagy üzem működését, illetve 
arra nézve hátrányos volna.
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Módosítás 107

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 h cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

160h. cikk törölve

Az irányító vagy ügyviteli szerv jelentése a 
munkavállalók számára

(1) A szétváló társaság irányító vagy 
ügyviteli szerve jelentés készít, amelyben 
beszámol a határokon átnyúló szétválás 
következményeiről a munkavállalókra 
nézve.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentésnek különösen az alábbiakról kell 
beszámolnia:

a) a határokon átnyúló szétválásnak 
a fogadó társaságok jövőbeni üzleti 
tevékenységére gyakorolt hatásait, 
valamint részleges szétválás esetén a 
szétváló társaság jövőbeni üzleti
tevékenységére és a vezetőség stratégiai 
tervére gyakorolt hatásai;

b) a határokon átnyúló szétválásnak 
a munkaviszonyok védelmére gyakorolt 
hatásai;

c) a foglalkoztatási feltételek és a 
társaságok telephelyeit érintő jelentős 
változások;

d) az a), b) és c) pontban 
meghatározott tényezők vonatkoznak-e a 
szétváló társaság leányvállalataira is.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
jelentést legalább két hónappal a 160k. 
cikkben említett közgyűlés időpontját 
megelőzően legalább elektronikus 
formában a szétváló társaság 
munkavállalói képviselőinek vagy –
amennyiben ilyen képviselők nincsenek –
munkavállalóinak rendelkezésére kell 
bocsátani. A jelentést hasonlóképpen a 
szétváló társaság tagjainak rendelkezésére 



PE625.383v02-00 78/88 AD\1168770HU.docx

HU

kell bocsátani.

(4) Amennyiben a szétváló társaság 
irányító vagy ügyviteli szerve kellő időben, 
a nemzeti jogszabályok értelmében 
véleményt kap kézhez a munkavállalók 
képviselőitől vagy – amennyiben 
nincsenek ilyen képviselők – maguktól a 
munkavállalóktól, a tagokat értesítik 
erről, és e véleményt mellékelik az említett 
jelentéshez.

(5) Amennyiben azonban a szétváló 
társaság és adott esetben a 
leányvállalataik az irányító vagy ügyviteli 
szerv tagjain kívül nem foglalkoztatnak 
más munkavállalókat, az (1) bekezdésben 
említett jelentést nem kell elkészíteni.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak 
nem érintik a 2001/23/EK, a 2002/14/EK 
és a 2009/38/EK irányelv végrehajtását 
követően nemzeti szinten bevezetett, illetve 
indított vonatkozó tájékoztatáshoz való és 
konzultációs jogokat, illetve eljárásokat.

Módosítás 108

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 i a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szétváló társaság a 160o. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően kijelölt illetékes 
hatóságra a 160k. cikkben említett 
közgyűlés időpontja előtt legalább két
hónappal kerüljön sor, hogy szakértőt 
jelöljön ki a határokon átnyúló szétválási 
terv és a 160 g. és 160h. cikkben említett 
jelentések megvizsgálására és értékelésére, 
figyelemmel az e cikk (6) bekezdésében 
meghatározott feltételekre.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szétváló társaság a 160o. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően kijelölt illetékes 
hatóságra a 160k. cikkben említett 
közgyűlés időpontja előtt legalább öt
hónappal kerüljön sor, hogy szakértőt 
jelöljön ki a határokon átnyúló szétválási 
terv és a 160 g. és 160h. cikkben említett 
jelentések megvizsgálására és értékelésére, 
figyelemmel az e cikk (6) bekezdésében 
meghatározott feltételekre.
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Módosítás 109

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 i cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a 160o. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően kijelölt illetékes hatóság 
számára annak megállapításához szükséges 
valamennyi tényszerű elem ismertetését, 
hogy a tervezett határokon átnyúló 
szétválás a 160p. cikk szerinti mesterséges 
megállapodásnak minősül-e, de legalább a 
következőket: a fogadó tagállamban való 
letelepedés jellemzőit, beleértve a célt, az 
ágazatot, a befektetéseket, a nettó 
árbevételt és eredménykimutatást, a 
munkavállalók számát, a mérleg 
tartalmát, az adóügyi illetőséget, az 
eszközöket és azok helyét, a 
munkavállalók és az egyes munkavállalói 
csoportok szokásos munkavégzési helyét, 
a társadalombiztosítási járulékok 
fizetésének helyét, valamint az átalakult 
társaság által a fogadó és a származási 
tagállamban vállalt kereskedelmi 
kockázatokat.

f) a 160o. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően kijelölt illetékes hatóság 
számára annak megállapításához szükséges 
valamennyi tényszerű elem ismertetését, 
hogy a tervezett határokon átnyúló 
szétválás a 160p. cikk szerinti mesterséges 
megállapodásnak minősül-e, de legalább a 
következőket:

i. a fogadó tagállamban való letelepedés 
jellemzőit, beleértve a célt, az ágazatot, a 
befektetéseket, a nettó árbevételt és 
eredménykimutatást,

ii. a fogadó országban dolgozó 
munkavállalók számát, a másik országban 
dolgozó munkavállalók számát a 
munkavégzés helye szerinti országok 
alapján csoportosítva, a 883/2004/EK 
rendelet és a 96/71/EK irányelv 
értelmében a kiküldött vagy áthelyezett 
munkavállalók számát az átalakulást 
megelőző évben, a 883/2004/EK rendelet 
értelmében az egyidejűleg egynél több 
tagállamban dolgozó munkavállalók 
számát,

iii. az adóügyi illetőséget,
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iv. az eszközöket és azok helyét,

v. a munkavállalók és az egyes 
munkavállalói csoportok szokásos 
munkavégzési helyét,

vi. a társadalombiztosítási járulékok 
fizetésének helyét;

vii. az átalakult társaság által a fogadó és 
a származási tagállamban vállalt 
kereskedelmi kockázatokat,

viii. a mérleg tartalmát és az pénzügyi 
kimutatást a fogadó tagállamban és 
minden olyan tagállamban, ahol a 
társaság az elmúlt két pénzügyi évben 
működött.

Módosítás 110

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 k cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szétváló társaság közgyűlése, 
miután a 160g., a 160h. és adott esetben a 
160i. cikkben említett jelentéseket 
tudomásul vette, állásfoglalás formájában 
határoz a határokon átnyúló szétválás 
tervezetének jóváhagyásáról. A társaság 
értesíti a közgyűlés határozatáról a 160o. 
cikk (1) bekezdése szerint kijelölt illetékes 
hatóságot.

(1) A szétváló társaság közgyűlése, 
miután a 160g., a 160h. és adott esetben a 
160i. cikkben említett jelentéseket 
tudomásul vette, állásfoglalás formájában 
határoz a határokon átnyúló szétválás 
tervezetének jóváhagyásáról. 
Határozathozatal előtt minden korábbi 
alkalmazandó információt és a 
konzultációhoz való összes jogot oly 
módon és olyan határidővel kell 
érvényesíteni, hogy a munkavállalók 
képviselőinek véleményét figyelembe 
lehessen venni. A társaság értesíti a 
közgyűlés határozatáról a 160o. cikk (1) 
bekezdése szerint kijelölt illetékes 
hatóságot.

Módosítás 111

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
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(EU) 2017/1132 irányelv
160 l cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
bármely szétváló társaság a 160e. cikk (1) 
bekezdésének q) pontja szerinti határokon 
átnyúló szétválási tervben megfelelő 
pénzbeli kártalanítást ajánljon fel az e cikk 
(1) bekezdésében említett azon tagoknak, 
akik a részvényeik értékesítésére 
vonatkozó jogukkal kívánnak élni. A 
tagállamok továbbá meghatározzák az 
ajánlat elfogadására rendelkezésre álló 
időt, amely semmi esetre sem lehet 
hosszabb a 160k. cikkben említett 
közgyűlést követő egy hónapnál. A 
tagállamok továbbá biztosítják, hogy a 
társaság el tudja fogadni az ajánlatot, 
amelyet elektronikus úton küldenek el a 
társaság által e célból megadott címre.

(A magyar változatot nem érinti) .

Módosítás 112

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
(EU) 2017/1132 irányelv
160 n cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

160n. cikk 160n. cikk

A munkavállalók vállalatirányításban való 
részvétele

A munkavállalók tájékoztatása és 
vállalatirányításban való részvétele, 
valamint a velük való konzultáció

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül az 
egyes fogadó társaságokra – adott esetben 
– a székhelyük szerinti tagállam 
vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételre vonatkozó hatályos szabályai 
alkalmazandók.

(1) Ezen cikk alapelve és kifejezett 
célja, hogy biztosítsa a munkavállalók 
részvételhez való jogát. Ennélfogva a 
határokon átnyúló szétválás útján létrejött 
társaságon belül a munkavállalók 
legalább ugyanakkora szintű részvételi 
joga alkalmazandó, mint a szétválás előtt, 
valamint a munkavállalói részvétel 
szétválás előtt alkalmazott valamennyi 
eleme. Ezt a szintet a munkavállalók 
képviselőinek az igazgatási vagy a 
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felügyelő szerv, illetve ezek bizottságai 
vagy adott esetben a társaság 
profitegységeit lefedő ügyvezető csoport 
létszámában betöltött aránya alapján kell 
értékelni.

(1a) Amennyiben a részt vevő 
társaságok irányító vagy ügyviteli szervei 
tervet készítenek egy szétválás 
végrehajtására, az átalakulásra vonatkozó 
tervezett feltételek közzétételét követően a 
lehető leghamarabb megteszik az ahhoz 
szükséges lépéseket, hogy egyeztetést 
kezdjenek a társaságok munkavállalóinak 
képviselőivel a munkavállalóknak az 
átalakulás útján létrejövő társaságban 
vagy társaságokban való szerepvállalása 
szabályairól.

(2) Nem alkalmazandók azonban –
adott esetben – a határokon átnyúló 
szétválás útján létrejött társaság székhelye 
szerinti tagállam vállalatirányításban való 
munkavállalói részvételre vonatkozó 
hatályos szabályai, amennyiben a szétváló 
társaság a jelen irányelv 160e. cikkében 
említett határokon átnyúló szétválási terv 
közzétételét megelőző hat hónapban a 
szétváló társaság tagállamának 
jogszabályaiban lefektetett, alkalmazandó 
küszöbérték négyötödének megfelelő 
átlagos alkalmazotti létszámmal 
rendelkezik, amely előidézi a 2001/86/EK 
irányelv 2. cikkének k) pontja értelmében a 
vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételt, vagy amennyiben az egyes 
fogadó társaságokra alkalmazandó nemzeti 
jogszabályok:

(2) Nem alkalmazandók – adott 
esetben – a határokon átnyúló szétválás 
útján létrejött társaság székhelye szerinti 
tagállam vállalatirányításban való 
munkavállalói részvételre vonatkozó 
hatályos szabályai, amennyiben a szétváló 
társaság a jelen irányelv 160e. cikkében 
említett határokon átnyúló szétválási terv 
közzétételét megelőző hat hónapban a 
szétváló társaság tagállamának 
jogszabályaiban lefektetett, alkalmazandó 
küszöbérték kétharmadának megfelelő 
átlagos alkalmazotti létszámmal 
rendelkezik, amely előidézi a 2001/86/EK 
irányelv 2. cikkének k) pontja értelmében a 
vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételt, vagy amennyiben az egyes 
fogadó társaságokra alkalmazandó nemzeti 
jogszabályok:

a) nem írnak elő legalább ugyanolyan 
szintű munkavállalói részvételt a 
vállalatirányításban, mint amilyet a 
társaság a szétválás megelőzően 
működtetett, a vállalatirányításban való 
munkavállalói részvétel szintjét a 
munkavállalók képviselőinek az ügyviteli 
vagy a felügyelő szerv vagy ezek 
bizottságai vagy a társaság profitegységeit 
lefedő ügyvezető csoport létszámában 
betöltött aránya alapján értékelve, feltéve, 

a) nem írnak elő legalább ugyanolyan 
szintű és elemeket biztosító munkavállalói 
részvételt a vállalatirányításban, mint 
amilyet a társaság a szétválás megelőzően 
működtetett, a vállalatirányításban való 
munkavállalói részvétel szintjét a 
munkavállalók képviselőinek az ügyviteli 
vagy a felügyelő szerv vagy ezek 
bizottságai vagy a társaság profitegységeit 
lefedő ügyvezető csoport létszámában 
betöltött aránya alapján értékelve, feltéve, 
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hogy van munkavállalói képviselet; vagy hogy van munkavállalói képviselet; vagy

b) a fogadó társaságok más 
tagállamokban letelepedett telephelyeinek 
munkavállalói számára nem biztosítanak 
ugyanolyan részvételi jogokat, mint 
amilyen jogokat a fogadó társaság 
székhelye szerinti tagállamban alkalmazott 
munkavállalók élveznek.

b) a fogadó társaságok más 
tagállamokban letelepedett telephelyeinek 
munkavállalói számára nem biztosítanak 
ugyanolyan részvételi jogokat, mint 
amilyen jogokat a fogadó társaság 
székhelye szerinti tagállamban alkalmazott 
munkavállalók élveznek.

(3) A (2) bekezdésben említett 
esetekben a munkavállalóknak a 
határokon átnyúló szétválás útján létrejött 
társaságokban való részvételét és az ilyen 
jogok meghatározásába való bevonását a 
tagállamok szabályozzák, értelemszerűen 
és figyelemmel a jelen cikk (4)–(7)
bekezdésére, összhangban a 2157/2001/EK
rendelet 12. cikkének (2), (3) és (4)
bekezdésében lefektetett elvekkel és 
eljárásokkal, valamint összhangban a
2001/86/EK irányelv alábbi 
rendelkezéseivel:

(3) A munkavállalók átalakult 
társaságon belüli tájékoztatása és 
részvétele, a velük való konzultáció, 
valamint az ilyen jogok meghatározásába 
való bevonásuk a munkavállalók és a 
vezetőség közötti megállapodás tárgyát 
képezi, az e cikk (2) bekezdésében említett 
esetekben pedig a munkavállalók átalakult 
társaságon belüli tájékoztatását és 
részvételét, a velük való konzultációt, 
valamint az ilyen jogok meghatározásába 
való bevonásukat – értelemszerűen és 
figyelemmel az e cikk (4)–(7) bekezdésére 
– a tagállamok szabályozzák, összhangban 
a 2157/2001/EK rendelet 12. cikke (2), (3) 
és (4) bekezdése szerinti alapelvekkel és 
feltételekkel, valamint a 2001/86/EK 
irányelv alábbi rendelkezéseivel:

a) a 3. cikk (1) bekezdése, a 3. cikk 
(2) bekezdése a) pontjának i. alpontja, a 3. 
cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 3. cikk 
(4) bekezdése első albekezdésének első 
franciabekezdése, a 3. cikk (4) 
bekezdésének második albekezdése, a 3. 
cikk (5) bekezdése, a 3. cikk (6) 
bekezdésének harmadik franciabekezdése 
és a 3. cikk (7) bekezdése;

a) a 3. cikk (1) bekezdése, a 3. cikk 
(2) bekezdése a) pontjának i. alpontja, a 3. 
cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 3. cikk 
(4) bekezdése első albekezdésének első 
franciabekezdése, a 3. cikk (4) 
bekezdésének második albekezdése, a 3. 
cikk (5) bekezdése, a 3. cikk (6) 
bekezdésének harmadik franciabekezdése 
és a 3. cikk (7) bekezdése;

b) a 4. cikk (1) bekezdése, a 4. cikk 
(2) bekezdésének a), g) és h) pontja, a 4. 
cikk (3) bekezdése és a 4. cikk (4) 
bekezdése;

b) a 4. cikk (1) bekezdése, a 4. cikk 
(2) bekezdésének a), b), c), d), e), g) és h) 
pontja, a 4. cikk (3) bekezdése és a 4. cikk 
(4) bekezdése;

c) 5. cikk c) 5. cikk

d) 6. cikk d) 6. cikk

e) a 7. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése;

e) a 7. cikk (1) bekezdése;

f) 8., 9., 10. és 12. cikk; f) 8., 9., 10. és 12. cikk;
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g) a melléklet 3. részének a) pontja. g) melléklet.

A nemzetközi tájékoztatás és konzultáció 
kialakítása céljából a 2009/38/EK irá
nyelv alkalmazandó.

(4) Az alapelvek és feltételek (3) 
bekezdés szerinti meghatározása során a 
tagállamok az alábbiak szerint járnak el:

(4) Az alapelvek és feltételek (2) és (3) 
bekezdés szerinti meghatározása során a 
tagállamok biztosítják, hogy a határokon 
átnyúló szétválást megelőzően a 
munkavállaló tájékoztatására és 
részvételére, valamint a velük való 
konzultációra alkalmazott szabályok 
továbbra is alkalmazandók legyenek 
bármely későbbi megállapodás alapján 
elfogadott szabályok alkalmazásának 
időpontjáig, illetve megállapodás alapján 
elfogadott szabályok hiányában 
mindaddig, amíg a 2001/86/EK irányelv 
melléklete szerinti általános szabályok 
alkalmazásra kerülnek.

a) lehetővé teszik a különleges 
egyeztető testület számára, hogy úgy 
döntsön a munkavállalók legalább 
kétharmadát képviselő tagjainak 
kétharmados többségével, hogy ne 
kezdjenek egyeztetést, illetve a már 
megkezdett egyeztetéseket zárják le, és 
azokat a vállalatirányításban való 
részvételre vonatkozó szabályokat 
alkalmazzák, amelyek az egyes fogadó 
társaságok tagállamaiban hatályosak;

b) abban az esetben, ha előzetes 
egyeztetések eredményeként az általános 
részvételi szabályok vannak érvényben, 
ezen szabályok sérelme nélkül úgy 
dönthetnek, hogy korlátozzák a 
munkavállalók képviselőinek arányát a 
fogadó társaságok ügyviteli szervében. 
Amennyiben azonban a szétváló társaság 
ügyviteli vagy felügyeleti szerve legalább 
egyharmad részben a munkavállalók 
képviselőiből áll, a korlátozás 
semmiképpen sem vezethet ahhoz, hogy az 
ügyviteli szervben a munkavállalók 
képviselőinek aránya egyharmadnál 
kevesebb legyen.

c) biztosítja, hogy a határokon 
átnyúló szétválást megelőzően alkalmazott 
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részvételi szabályok továbbra is 
alkalmazandók legyenek bármely későbbi 
megállapodás alapján elfogadott 
szabályok alkalmazásának időpontjáig, 
illetve megállapodás alapján elfogadott 
szabályok hiányában mindaddig, amíg a 
Melléklet 3. részének a) pontja szerinti 
általános szabályok alkalmazásra 
kerülnek.

(5) A vállalatirányításban való 
részvételi jogok kiterjesztése a fogadó 
társaságok más tagállamban 
foglalkoztatott munkavállalóira a (2) 
bekezdés b) pontja értelmében nem 
kötelezi arra a kiterjesztés mellett döntő 
tagállamokat, hogy figyelembe vegyék 
ezeket a munkavállalókat azon 
alkalmazotti létszám küszöbértékének 
kiszámításakor, amelynek túllépése esetén 
a vállalatirányításban való részvételi 
jogok valamely tagállami jog alapján 
kerülnek meghatározásra.

(6) Amennyiben a fogadó társaságok 
bármelyikét a (2) bekezdésben említett 
szabályokkal összhangban egy 
munkavállalói részvételi rendszer 
keretében irányítják, e társaságok kötelesek 
olyan társasági formát felvenni, amely 
lehetővé teszi a részvételi jogok 
gyakorlását,

(6) Amennyiben a fogadó társaságok 
bármelyikét a (2) bekezdésben említett 
szabályokkal összhangban egy 
munkavállalói részvételi rendszer 
keretében irányítják, e társaságok kötelesek 
olyan társasági formát felvenni, amely 
lehetővé teszi a részvételi jogok 
gyakorlását,

(7) Amennyiben a határokon átnyúló 
szétválás útján létrejövő társaságra a 
vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételi rendszer keretében működik, 
akkor az (1)–(6) bekezdésben lefektetett 
szabályok értelemszerű alkalmazása révén 
e társaságnak kötelező olyan 
intézkedéseket hoznia, amelyekkel 
biztosítja, hogy a munkavállalók 
vállalatirányításban való részvételi jogai 
egy későbbi, határokon átnyúló vagy 
tagállamon belüli egyesülés, szétválás vagy 
átalakulás során a határokon átnyúló 
szétválás hatálybalépését követő három
évben védelmet élvezzenek.

(7) Amennyiben a határokon átnyúló 
szétválás útján létrejövő társaságra a 
vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételi rendszer keretében működik, 
akkor az (1)–(6) bekezdésben lefektetett 
szabályok értelemszerű alkalmazása révén 
e társaságnak kötelező olyan 
intézkedéseket hoznia, amelyekkel 
biztosítja, hogy a munkavállalók 
vállalatirányításban való részvételi jogai 
egy későbbi, határokon átnyúló vagy 
tagállamon belüli egyesülés, szétválás vagy 
átalakulás során a határokon átnyúló 
szétválás hatálybalépését követő hat évben 
védelmet élvezzenek.

(7a) A tagállamok a 2002/14/EK 
irányelv 7. cikkével összhangban 



PE625.383v02-00 86/88 AD\1168770HU.docx

HU

biztosítják, hogy a munkavállalók 
képviselői tisztségük végzése során 
megfelelő védelmet élvezzenek, és 
megfelelő garanciákat kapjanak, amelyek 
lehetővé teszik a rájuk ruházott feladatok 
megfelelő elvégzését.

(8) A társaság indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti az alkalmazottait a 
vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételről folytatott egyeztetések 
eredményéről.

(8) A társaság indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti az alkalmazottait a 
vállalatirányításban való munkavállalói 
részvételről folytatott egyeztetések 
eredményéről.

(8a) A tagállamok megfelelő
intézkedéseket írnak elő arra az esetre, ha 
a szétváló társaság nem tartja be ezen 
irányelv rendelkezéseit. Különösen 
gondoskodnak arról, hogy megfelelő 
közigazgatási vagy bírósági eljárások 
álljanak rendelkezésre az e cikkből 
származó kötelezettségek betartatása 
érdekében.

(8b) Mihelyt a szétváló társaság 
tagállamára vonatkozó küszöbértéket 
túllépik, új tárgyalásokat kell 
kezdeményezni e cikk rendelkezéseinek 
megfelelően. Ezekben az esetekben a 
tagállamok által alkalmazott általános 
szabályok a munkavállalói részvétel azon 
szintjére vonatkoznak, amelyet a 
származási országban a küszöbérték felett 
jogilag előírnának a társaság számára, ha 
az nem hajtotta volna végre a határokon 
átnyúló szétválást.
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