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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrovių teisės dokumentų rinkinys, kuriame yra pasiūlymas dėl šios direktyvos, 
reglamentuojančios vienos valstybės ribas peržengiantį pertvarkymą, jungimą ir skaidymą, 
yra sveikintinas žingsnis siekiant nustatyti aiškesnes taisykles bendrovėms, siekiančioms 
judėti vidaus rinkoje. 

Dabartiniai teisės aktai visose valstybėse narėse labai skiriasi, o dėl to kyla teisinis netikrumas 
ir įmonės atgrasomos nuo veiklos tarpvalstybinėje veikloje. Siekiant su tuo kovoti, svarbu 
užtikrinti nuoseklumą visuose teisės aktuose visose valstybėse narėse, ypač kalbant apie 
tarpvalstybinį jungimą. 

Nuomonės referentė mano, kad šios taisyklės turėtų būti paprastos, vienodos, aiškios ir 
paprastai vykdomos, siekiant sudaryti geresnes galimybes judumui, sykiu apsaugant su 
bendrove susijusių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant darbuotojus, teises. Taisyklės, kurios 
yra neaiškios arba sunkiai įgyvendinamos, gali paskatinti valstybes nares skirtingai aiškinti 
taisykles, taip pat sumažinti jų įgyvendinimo veiksmingumą ir tokiu būdu kelti pavojų dėl 
vidaus rinkos suskaidymo. Sudėtinga iš tiesų taikyti neaiškias taisykles, jos nepadeda 
užtikrinti geresnės darbuotojų apsaugos.

Bendrovės suinteresuotųjų subjektų, įskaitant darbuotojus, apsauga yra reikalinga, įskaitant 
priemones, kuriomis kovojama prieš vadinamųjų priedangos bendrovių steigimą visoje vidaus 
rinkoje. Vis dėlto, tokia apsauga turi būti pagrįsta ir proporcinga, ji neturi atgrasinti sąžiningų 
verslininkų nuo savo verslo tarpvalstybinės plėtros.

Vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo procedūra yra itin sudėtinga ir ilga tiek 
susijusioms bendrovėms, tiek atitinkamoms institucijoms. Be to, kyla klausimų, susijusių su 
konfidencialia verslo informacija, nenuspėjamumu ir teisinio tikrumo principais, į kuriuos taip 
pat reikia atsižvelgti. 

Nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlyme pateiktas specialias priemones ir pritaria 
joms, šiomis priemonėmis užtikrinama, kad pertvarkymo atveju valstybės narės gali reikalauti 
atlikti arba pačios atlikti išsamų tyrimą, jei kyla pagrįstų įtarimų, kad bendrovė tyčia siekia 
išvengti tam tikro teisės akto ar jį pažeisti (vadinamosios priedangos bendrovės). Šiuo atveju 
nuomonės referentės pateikiami pasiūlymai padeda užkirsti kelią atvejams, kai bendrovės 
atsiduria tokioje padėtyje, kai turi įrodyti, jog nemėgina išvengti taikomo teisės akto ar juo 
piktnaudžiauti. Vietoj to į pasiūlymą įtrauktas reikalavimas išvykimo valstybės narės 
kompetentingai institucijai neleisti vykdyti vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, 
jei ji nustato, kad atitinkama bendrovė siekia piktnaudžiauti teisės aktu ar tyčia jo išvengti. 

Nuomonės referentė taip pat pasiūlė Komisijai parengti bendras gaires valstybėms narėms, 
kurios padėtų kompetentingoms institucijoms nustatyti atvejus, kai būtų galima atlikti 
išsamesnę bendrovės veiklos analizę. 

Kalbant apie valdymo ataskaitas ir vienos valstybės ribas peržengiančių pertvarkymų, 
sujungimų ir skaidymų atvejais teikiamas ataskaitas, nuomonės referentė pritaria 
paprastesnėms taisyklėms dėl darbuotojų dalyvavimo ir pabrėžia, kad pasiūlyta direktyva 
neturėtų sukurti papildomos administracinės naštos bendrovėms. Šiuo atveju nuomonės 
referentė suderino šį pasiūlymą su dabartiniais puikiai veikiančiais Sąjungos teisės aktais dėl 
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informavimo ir konsultavimo, ypač su Direktyva 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų 
informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos, Direktyva 2001/23/EB dėl perdavimo ir 
įmonių ir Direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos. 

Darbuotojų dalyvavimo srityje nuomonės referentė taip pat siekė suderinti šį pasiūlymą su 
dabartiniais teisės aktais dėl sujungimų (Direktyva (ES) 2017/1132), taip užtikrinant tų pačių 
taisyklių taikymą pertvarkymų ir skaidymų atvejais. Pasiūlymai pateikti nenorint, kad būtų 
sukurtos naujos bendrovėms taikomos sudėtingos taisyklės.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) bendrovės atlieka itin svarbų 
vaidmenį skatinant ekonomikos augimą, 
kuriant darbo vietas ir pritraukiant 
investicijas į Europos Sąjungą. Jos 
padeda kurti didesnę ekonominę bei 
socialinę vertę visai visuomenei. Kad 
galėtų geriau išnaudoti savo potencialą, 
jos turėtų galėti pasinaudoti bendrosios 
rinkos galimybėmis vystytis ir pasiekti 
tarptautines rinkas. 2005 m. spalio 26 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės 
bendrovių jungimųsi, peržengiančių 
vienos valstybės ribas, turėjo stiprų 
poveikį valstybių narių vienos valstybės 
ribas peržengiančių jungimųsi veiklai, nes 
suteikė vieną bendrą pagrindą 
susijungimams ir supaprastintas 
procedūras, kurios kainavo mažiau ir 
vyko greičiau. Šie pranašumai turi būti 
perkelti ir į vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo ir skaidymo 
sritį;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) jeigu Sąjungos teisės nuostatos nėra 
suderintos, pagal SESV 54 straipsnį 
siejamąjį veiksnį, kuriuo remiantis 
nustatoma bendrovei ar firmai taikytina 
nacionalinė teisė, yra kompetentinga 
nustatyti kiekviena valstybė narė. SESV 
54 straipsnyje kaip siejamiesiems 
veiksniams vienoda reikšmė suteikiama 
bendrovės ar firmos registruotajai 
buveinei, centrinei administracijai ir 
pagrindinei verslo vietai. Todėl, kaip 
paaiškinta teismo praktikoje42, jei naujoji 
įsisteigimo valstybė narė, t. y. atvykimo 
valstybė narė, reikalauja tik 
registruotosios buveinės, kaip siejamojo 
veiksnio, perkėlimo, kad bendrovė galėtų 
būti įsteigta pagal jos teisės aktus, tai, kad 
perkeliama tik registruotoji buveinė (bet 
ne centrinė administracija ar pagrindinė 
verslo vieta) savaime neužkerta kelio 
įsisteigimo laisvės taikymui pagal SESV 
49 straipsnį. Konkrečios bendrovės 
formos pasirinkimas vykdant vienos 
valstybės ribas peržengiantį jungimą, 
pertvarkymą ir skaidymą arba įsisteigimo 
valstybės narės pasirinkimas yra 
neatsiejami nuo SESV kaip bendrosios 
rinkos dalis užtikrintos įsisteigimo laisvės;

(3) jeigu Sąjungos teisės nuostatos nėra 
suderintos, pagal SESV 54 straipsnį 
siejamąjį veiksnį, kuriuo remiantis 
nustatoma bendrovei ar firmai taikytina 
nacionalinė teisė, yra kompetentinga 
nustatyti kiekviena valstybė narė;

__________________ __________________

42 2017 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo 
sprendimo Polbud – Wykonawstwo, C-
106/16, ECLI:ES:C:2017:804, 29 punktas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) ši teismo praktikos raida atvėrė 
bendrovėms ir firmoms naujas galimybes 
bendrojoje rinkoje, siekiant paskatinti 
ekonomikos augimą, veiksmingą 
konkurenciją ir produktyvumą. Tačiau 
tikslas sukurti bendrovėms bendrą rinką be 
vidaus sienų taip pat turi būti suderintas su 
kitais Europos integracijos tikslais, kaip 
antai socialine apsauga (visų pirma
darbuotojų apsauga), kreditorių apsauga ir 
akcininkų apsauga. Kadangi nėra suderintų 
taisyklių konkrečiai dėl vienos valstybės 
ribas peržengiančio pertvarkymo, minėtų 
tikslų valstybės narės siekia įvairiomis
teisės nuostatomis ir administracine 
praktika. Todėl, nors bendrovės jau turi 
galimybę vykdyti vienos valstybės ribas 
peržengiantį jungimą, jos patiria įvairių 
teisinių ir praktinių sunkumų norėdamos 
įgyvendinti vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą. Be to, daugelio 
valstybių narių nacionalinės teisės aktuose 
numatyta vidaus pertvarkymo procedūra, 
tačiau nenumatyta atitinkama vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
procedūra;

(4) ši teismo praktikos raida atvėrė 
bendrovėms ir firmoms naujas galimybes 
bendrojoje rinkoje, siekiant paskatinti 
ekonomikos augimą, veiksmingą 
konkurenciją ir produktyvumą. Tačiau,
nesudarius vienodų sąlygų, t. y. 
nenustačius nuoseklių socialinių ir 
fiskalinių taisyklių, šią raidą lydėjo 
priedangos įmonių plitimas ir 
piktnaudžiavimo praktika, apimanti 
dirbtines priemones ir pareigų fiskalinėje 
ir socialinės apsaugos srityse apėjimą bei 
darbuotojų teisių ribojimą. Tikslas sukurti 
bendrovėms bendrą rinką be vidaus sienų 
taip pat turi būti suderintas su kitais 
Europos integracijos tikslais, kaip antai 
socialine apsauga visiems, darbuotojų 
teisių apsauga, kreditorių apsauga ir 
akcininkų apsauga, taip pat kova su 
išpuoliais prieš Sąjungos finansinius 
interesus, kai, pvz., plaunami pinigai ir 
slepiami mokesčiai. Kadangi nėra 
suderintų taisyklių konkrečiai dėl vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, 
valstybės narės parengė įvairias teisės 
nuostatas ir administracinę praktiką. 
Todėl, nors bendrovės jau turi galimybę 
vykdyti vienos valstybės ribas peržengiantį 
jungimą, jos patiria įvairių teisinių ir 
praktinių sunkumų norėdamos įgyvendinti 
vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą. Be to, daugelio valstybių 
narių nacionalinės teisės aktuose numatyta 
vidaus pertvarkymo procedūra, tačiau 
nenumatyta atitinkama vienos valstybės 
ribas peržengiančio pertvarkymo 
procedūra;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) todėl tikslinga nustatyti procesines 
ir materialines vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo taisykles, 
kurios padėtų panaikinti įsisteigimo laisvės 
apribojimus ir tuo pat metu užtikrintų 
proporcingą apsaugą suinteresuotiems 
asmenims, kaip antai darbuotojams,
kreditoriams ir smulkiesiems akcininkams;

(6) todėl tikslinga nustatyti procesines 
ir materialines vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo taisykles, 
kurios padėtų panaikinti įsisteigimo laisvės 
apribojimus ir tuo pat metu užtikrintų 
proporcingą apsaugą suinteresuotiems 
asmenims, kaip antai kreditoriams ir 
smulkiesiems akcininkams, o pirmiausia 
darbuotojams;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) apibrėžiant konsultavimo sąvoką 
turi būti atsižvelgiama į tikslą, kurio 
siekiant pateikta nuomonė, nes tai bus 
naudinga priimant sprendimus, taigi 
konsultavimas turi vykti tokiu metu, tokiu 
būdu ir jos turinys turi būti toks, koks yra 
tinkamas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) šioje direktyvoje nustatomi 
minimalieji reikalavimai, taikytini visose 
valstybėse narėse, kartu leidžiant ir 
skatinant valstybes nares užtikrinti 
darbuotojams palankesnę apsaugą;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) teise pertvarkyti esamą valstybėje 
narėje įsteigtą bendrovę į bendrovę, kuriai 
taikytina kitos valstybės narės teisė, tam 
tikromis aplinkybėmis gali būti 
piktnaudžiaujama, pavyzdžiui, siekiant 
išvengti darbo standartų taikymo, 
socialinio draudimo įmokų, mokestinių 
įsipareigojimų, kreditorių ar smulkiųjų 
akcininkų teisių užtikrinimo ar darbuotojų 
dalyvavimo priimant sprendimus taisyklių 
taikymo. Siekiant kovoti su tokiu galimu 
piktnaudžiavimu, pagal bendrą Sąjungos 
teisės principą valstybės narės turi 
užtikrinti, kad bendrovės nesinaudotų 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo procedūra tam, kad sukurtų 
dirbtines priemones nepagrįstoms
mokesčių lengvatoms gauti arba 
nepagrįstai apribotų įstatymais ar 
sutartimis įtvirtintas darbuotojų, kreditorių 
ar narių teises. Jei kovojant su 
piktnaudžiavimu nukrypstama nuo 
pagrindinės laisvės taikymo, ši kova turi 
būti aiškinama griežtai ir būti pagrįsta 
individualiu visų susijusių aplinkybių 
įvertinimu. Reikia nustatyti procedūrinį ir 
materialinį pagrindą, numatantį valstybių 
narių veiksmų laisvę ir leidžiantį taikyti 
įvairų požiūrį, ir tuo pačiu metu 
nustatantį reikalavimus supaprastinti 
nacionalinių institucijų veiksmus kovoje su 
piktnaudžiavimu pagal Sąjungos teisę;

(7) teise sujungti, suskaidyti ar 
pertvarkyti esamą valstybėje narėje įsteigtą 
bendrovę į bendrovę, kuriai taikytina kitos 
valstybės narės teisė, niekada neturėtų
būti piktnaudžiaujama, pvz., siekiant 
išvengti darbo standartų taikymo, 
socialinio draudimo įmokų, mokestinių 
įsipareigojimų, kreditorių ar smulkiųjų 
akcininkų teisių užtikrinimo ar darbuotojų 
dalyvavimo priimant sprendimus taisyklių 
taikymo, kaip pvz., yra priedangos įmonių 
atveju. Siekiant kovoti su tokiu galimu 
piktnaudžiavimu, pagal bendrą Sąjungos 
teisės principą valstybės narės turi 
užtikrinti, kad bendrovės nesinaudotų 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo, sujungimo ar suskaidymo
procedūra tam, kad sukurtų dirbtines 
priemones, kurios būtų išimtinai arba iš 
dalies skirtos mokesčių ar socialinės 
apsaugos lengvatoms gauti, arba apribotų 
įstatymais ar sutartimis įtvirtintas 
darbuotojų, kreditorių ar narių teises. Kova
su piktnaudžiavimu turi būti pagrįsta 
individualiu visų susijusių aplinkybių 
įvertinimu. Reikia parengti bendrą
procedūrinį ir materialinį pagrindą, kuriuo 
remiantis būtų nustatyti reikalavimai
supaprastinti nacionalinių institucijų 
veiksmus kovoje su piktnaudžiavimu pagal 
Sąjungos teisę, tuo pat metu apibrėžiant, 
kai tai griežtai būtina, valstybėms narėms 
suteikiamą veiksmų laisvę;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad taikant vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo procedūrą būtų 
atsižvelgta į visų suinteresuotų asmenų 
teisėtus interesus, bendrovė turi atskleisti 

(10) kad taikant vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo procedūrą būtų 
atsižvelgta į visų suinteresuotų asmenų 
teisėtus interesus, bendrovė turi atskleisti 
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vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo sąlygų projektą, kuriame būtų 
pateikta svarbiausia informacija apie 
siūlomą vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą, įskaitant numatomą naujos 
bendrovės formą, steigimo dokumentą ir 
siūlomą pertvarkymo grafiką. Vienos 
valstybės ribas peržengiantį pertvarkymą 
vykdančios bendrovės nariams, 
kreditoriams ir darbuotojams apie tai turi 
būti pranešta, kad jie galėtų pateikti savo 
pastabas dėl siūlomo pertvarkymo;

vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo sąlygų projektą, kuriame būtų 
pateikta informacija apie siūlomą vienos 
valstybės ribas peržengiantį pertvarkymą, 
įskaitant numatomą naujos bendrovės 
formą, steigimo dokumentą ir siūlomą 
pertvarkymo grafiką. Vienos valstybės 
ribas peržengiantį pertvarkymą vykdančios 
bendrovės nariams, kreditoriams ir 
darbuotojams apie tai turi būti pranešta ir 
minėtoji informacija turi būti pateikta 
deramu metu, kad jie galėtų pateikti savo 
pastabas dėl siūlomo pertvarkymo;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad pateiktų informaciją 
darbuotojams, vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdanti 
bendrovė turėtų parengti ataskaitą, kurioje 
paaiškinamas siūlomo vienos valstybės 
ribas peržengiančio pertvarkymo poveikis 
darbuotojams. Ataskaitoje turėtų būti visų 
pirma paaiškintas siūlomo vienos valstybės 
ribas peržengiančio pertvarkymo poveikis 
darbuotojų darbo vietų apsaugos požiūriu, 
ar būtų esminių darbo santykių ir 
bendrovių verslo vietų pokyčių, taip pat tai, 
kaip kiekvienas iš šių veiksnių paveiktų 
bendrovės patronuojamąsias bendroves. 
Tačiau šis reikalavimas neturėtų būti 
taikomas tais atvejais, kai vieninteliai 
bendrovės darbuotojai dirba jos 
administravimo organe. Ataskaita teikiama 
nepažeidžiant atitinkamų informavimo ir 
konsultavimo procedūrų, kurios buvo 
nacionaliniu lygiu nustatytos įgyvendinus 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/14/EB43 arba Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/38/EB44;

(12) kad darbuotojai būtų informuoti, 
šioje ataskaitoje turėtų būti paaiškintas ir
siūlomo vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo poveikis 
darbuotojams ir (arba) jų atstovams. 
Siekiant išvengti kartojimosi, bendrovės 
gali nuspręsti sujungti šią ataskaitą su 
ataskaita, skirta nariams. Joje turėtų būti 
visų pirma paaiškintas siūlomo vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
poveikis darbuotojų darbo vietų apsaugos 
požiūriu, ar būtų esminių darbo santykių, 
kolektyvinių sutarčių taikymo ir bendrovių 
centrinių administracijų ar verslo vietų 
pokyčių, taip pat tai, kaip kiekvienas iš šių 
veiksnių paveiktų bendrovės 
patronuojamąsias bendroves. Tačiau tam 
tikros konkrečios informacijos
reikalavimas neturėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai vieninteliai bendrovės 
darbuotojai dirba jos administravimo 
organe, ir ji turėtų būti pateikta laiku. 
Teikiant ataskaitą neturėtų atsirasti 
bereikalingų administracinių reikalavimų 
ar būti pakartotinai keliami esami ir tai 
neturėtų nepažeisti atitinkamų 
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informavimo ir konsultavimo procedūrų, 
kurios buvo nacionaliniu lygiu nustatytos 
įgyvendinus Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2002/14/EB43 arba 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/38/EB44;

__________________ __________________

43 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl 
bendros darbuotojų informavimo ir 
konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo 
Europos bendrijoje (OL L 80, 2002 3 23, 
p. 29).

43 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl 
bendros darbuotojų informavimo ir 
konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo 
Europos bendrijoje (OL L 80, 2002 3 23, 
p. 29).

44 2009 m. gegužės 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos 
steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių 
įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių 
įmonių grupių darbuotojų informavimo bei 
konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo 
(nauja redakcija) (OL L 122, 2009 5 16, 
p. 28).

44 2009 m. gegužės 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos 
steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių 
įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių 
įmonių grupių darbuotojų informavimo bei 
konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo 
(nauja redakcija) (OL L 122, 2009 5 16, 
p. 28).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) įsisteigimo laisvė ir vidaus rinkos 
kūrimas nėra atskiri Sąjungos principai 
ar tikslai. Jie visada turi būti 
subalansuoti, visų pirma atsižvelgiant į šią 
direktyvą, Sąjungos principus ir tikslus 
dėl socialinės pažangos, didelio užimtumo 
skatinimo ir tinkamos socialinės apsaugos 
garantijų, kurie įtvirtinti Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnyje ir SESV 
9 straipsnyje. Todėl akivaizdu, kad 
kuriant bendrąją rinką turėtų būti 
stiprinama socialinė sanglauda ir 
didinama socialinė konvergencija, ji 
neturėtų didinti socialinių sistemų 
konkurencijos ar skatinti mažinti šių 
sistemų standartus;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) be to, Sąjungos politika turėtų 
padėti skatinti ir stiprinti socialinį 
dialogą, kaip nustatyta SESV 
151 straipsnyje. Todėl šia direktyva taip 
pat turėtų būti siekiama apsaugoti 
darbuotojų informavimo, konsultavimo ir 
dalyvavimo teises bei užtikrinti, kad dėl 
bendrovių tarpvalstybinio judumo šios 
teisės niekada nebūtų mažinamos. 
Siekiant, kad tokie veiksmai būtų 
sėkmingi, būtina užtikrinti darbuotojų 
informavimą, konsultavimą ir 
dalyvavimą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) be to, įsisteigimo laisvė jokiu būdu 
negali pakenkti principams, susijusiems 
su kova su sukčiavimu ir kita neteisėta 
veikla, kuri kenkia Sąjungos finansiniams 
interesams, kaip nurodyta SESV 
310 straipsnyje;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12d) reikia užtikrinti nuoseklumą 
bendrovėms ir darbuotojams, siekiant 
išvengti esamų Sąjungos teisės aktų 
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dubliavimosi. Direktyvoje 2002/14/EB, 
Direktyvoje 2001/23/EB1a ir Direktyvoje 
2009/38/EB jau yra reikalavimų, taikomų 
darbuotojų informavimui ir 
konsultavimui vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir 
skaidymo atvejais. Svarbu, kad ši 
direktyva papildytų šias direktyvas, 
siekiant išvengti nereikalingos 
administracinės naštos kenkiant jau 
esamoms nuostatoms, taikomoms 
darbuotojų informavimo, konsultavimo ir 
dalyvavimo atvejais;

__________________

1a 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 
2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, 
verslo arba įmonių ar verslo dalių 
perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, 
2001 3 22, p. 16).

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant įvertinti pertvarkymo 
sąlygų projekte ir ataskaitose nariams bei 
darbuotojams pateiktos informacijos 
tikslumą ir parengti faktinę medžiagą, 
reikalingą norint nustatyti, ar planuojamas 
pertvarkymas yra dirbtinė priemonė, turėtų 
būti reikalaujama, kad ataskaitą apie vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
vertinimą parengtų nepriklausomas 
ekspertas. Kad būtų užtikrintas eksperto 
nešališkumas, jį turi paskirti kompetentinga 
institucija, gavusi bendrovės prašymą. 
Atsižvelgiant į tai, eksperto ataskaitoje 
turėtų būti pateikta visa susijusi 
informacija, kad išvykimo valstybės narės 
kompetentinga institucija galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą, ar išduoti pasirengimo 
pertvarkymui pažymėjimą. Todėl ekspertui 
turi būti sudaryta galimybė gauti visą 

(13) siekiant įvertinti pertvarkymo 
sąlygų projekte ir ataskaitose nariams bei 
darbuotojams pateiktos informacijos 
tikslumą ir parengti faktinę medžiagą, 
reikalingą norint nustatyti, ar planuojamas 
pertvarkymas yra dirbtinė priemonė, turėtų 
būti reikalaujama, kad ataskaitą apie vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
vertinimą parengtų nepriklausomas 
ekspertas. Kad būtų užtikrintas eksperto 
nešališkumas, jį turi paskirti kompetentinga 
institucija, gavusi bendrovės prašymą.
Nepriklausomi ekspertai turėtų būti 
skiriami remiantis objektyviais kriterijais, 
siekiant užtikrinti jų nepriklausomumą.
Atsižvelgiant į tai, eksperto ataskaitoje 
turėtų būti pateikta visa susijusi 
informacija, kad išvykimo valstybės narės 
kompetentinga institucija galėtų priimti 



AD\1168770LT.docx 13/85 PE625.383v02-00

LT

svarbią bendrovės informaciją bei 
dokumentus ir atlikti visus būtinus tyrimus, 
kad būtų surinkti visi reikiami įrodymai. 
Ekspertas turėtų naudoti informaciją, visų 
pirma grynąją apyvartą ir pelną arba 
nuostolius, darbuotojų skaičių ir balanso 
struktūrą, kurią bendrovė surinko siekdama 
parengti finansines ataskaitas pagal 
Sąjungos ir valstybių narių teisę. Todėl, 
siekiant apsaugoti konfidencialią 
informaciją, įskaitant bendrovės verslo 
paslaptis, tokia informacija negali būti 
įtraukta į galutinę eksperto ataskaitą, kuri 
bus paviešinta;

pagrįstą sprendimą, ar išduoti pasirengimo 
pertvarkymui pažymėjimą. Todėl ekspertui 
turi būti sudaryta galimybė gauti visą 
svarbią bendrovės informaciją bei 
dokumentus ir atlikti visus būtinus tyrimus, 
kad būtų surinkti visi reikiami įrodymai. 
Ekspertas turėtų naudoti informaciją, visų 
pirma grynąją apyvartą ir pelną arba 
nuostolius, darbuotojų skaičių ir balanso 
struktūrą, kurią bendrovė surinko siekdama 
parengti finansines ataskaitas pagal 
Sąjungos ir valstybių narių teisę. Todėl, 
siekiant apsaugoti konfidencialią 
informaciją, įskaitant bendrovės verslo 
paslaptis, tokia informacija negali būti 
įtraukta į galutinę eksperto ataskaitą, kuri 
bus paviešinta;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kad būtų išvengta neproporcingų 
išlaidų ir naštos vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančioms 
mažesnėms bendrovėms, Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB45

apibrėžtos labai mažos ir mažosios įmonės 
turėtų būti atleistos nuo reikalavimo 
parengti nepriklausomo eksperto 
ataskaitą. Tačiau šios bendrovės gali 
kreiptis į nepriklausomą ekspertą, 
prašydamos parengti ataskaitą, kad 
išvengtų bylinėjimosi su kreditoriais 
išlaidų;

Išbraukta.

__________________

45 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) remdamasis pertvarkymo sąlygų 
projektu ir ataskaitomis, visuotinis 
bendrovės narių susirinkimas turėtų 
nuspręsti, ar patvirtinti sąlygų projektą. 
Svarbu, kad tokio balsavimo daugumos 
reikalavimas būtų pakankamai aukštas, kad 
būtų užtikrinta, jog sprendimas pertvarkyti 
yra kolektyvinis. Be to, nariams taip pat 
turėtų būti suteikta teisė balsuoti dėl 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus tvarkos, jeigu jie šią teisę 
išsaugojo per visuotinį susirinkimą;

(15) remdamasis pertvarkymo sąlygų 
projektu ir ataskaitomis, visuotinis 
bendrovės narių susirinkimas turėtų 
nuspręsti, ar patvirtinti sąlygų projektą. 
Svarbu, kad tokio balsavimo daugumos 
reikalavimas būtų pakankamai aukštas, kad 
būtų užtikrinta, jog sprendimas pertvarkyti 
yra kolektyvinis;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) turėtų būti gerbiama ir 
pripažįstama didelė valstybėse narėse 
taikomų taisyklių ir praktikos rūšių 
įvairovė, susijusi su darbuotojų atstovų 
dalyvavimu priimant sprendimus 
bendrovėse;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) informavimo ir konsultavimosi 
procedūros nacionaliniu ir tarpvalstybiniu 
lygmenimis vis tiek turėtų būti užtikrintos 
visose bendrovėse, veiksiančiose po vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
ar jungimo;
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užkirsti kelią reikalavimų 
dėl darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus teisių apėjimui vykdant vienos 
valstybės ribas peržengiantį pertvarkymą, 
pertvarkymą vykdančiai bendrovei, 
registruotai valstybėje narėje, kurioje 
darbuotojams suteiktos dalyvavimo 
priimant sprendimus teisės, neturi būti 
leidžiama įvykdyti vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo pirmiausia 
nesurengus derybų su jos darbuotojais arba 
jų atstovais, jei vidutinis tos bendrovės 
darbuotojų skaičius yra lygus keturiems 
penktadaliams valstybėje nustatytos ribos, 
kurią pasiekus taikoma darbuotojų 
dalyvavimo priimant sprendimus teisė;

(20) siekiant užkirsti kelią reikalavimų 
dėl darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus teisių apėjimui vykdant vienos 
valstybės ribas peržengiantį pertvarkymą, 
pertvarkymą vykdančiai bendrovei, 
registruotai valstybėje narėje, kurioje 
darbuotojams suteiktos dalyvavimo 
priimant sprendimus teisės, neturi būti 
leidžiama įvykdyti vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo pirmiausia 
nesurengus derybų su jos darbuotojais arba 
jų atstovais;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo taisyklių 
įgyvendinimo valstybėse narėse 
įvertinimas parodė, kad vienos valstybės 
ribas peržengiančių susijungimų skaičius 
Sąjungoje gerokai išaugo. Tačiau šis 
įvertinimas atskleidė ir tam tikrus 
trūkumus, konkrečiai susijusius su 
kreditorių ir akcininkų apsauga, taip pat 
supaprastintų procedūrų trūkumu, dėl kurių 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
jungimo taisyklės nėra visiškai 
veiksmingos ir efektyvios;

(26) vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo taisyklių 
įgyvendinimo valstybėse narėse 
įvertinimas parodė, kad vienos valstybės 
ribas peržengiančių susijungimų skaičius 
Sąjungoje gerokai išaugo. Tačiau šis 
įvertinimas atskleidė ir tam tikrus 
trūkumus, konkrečiai susijusius su 
darbuotojų, kreditorių ir akcininkų 
apsauga, taip pat supaprastintų procedūrų 
trūkumu, dėl kurių vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo taisyklės nėra 
visiškai veiksmingos ir efektyvios. Nors 
nėra duomenų, pagal kuriuos galima būtų 
daryti išvadą, kad darbuotojų dalyvavimo 
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procedūra buvo neveiksminga, įvertinimo 
metu nustatyta, kad, bendrovių manymu, 
ši procedūra yra pernelyg sudėtinga ir 
lemia bereikalingas išlaidas ir gaišatį 
vykdant sujungimą;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant dar labiau patobulinti 
dabartinę vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo procedūrą, svarbu 
prireikus supaprastinti minėtas jungimo 
taisykles, tačiau taip pat užtikrinti, kad 
suinteresuoti asmenys, ypač darbuotojai 
būtų tinkamai apsaugoti. Todėl esamos 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
jungimo taisyklės turėtų būti pakeistos, 
įpareigojant jungiamų bendrovių valdymo 
ar administravimo organus parengti 
atskiras ataskaitas, kuriose būtų išsamiai 
aprašyti tiek nariams, tiek darbuotojams 
svarbūs vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo teisiniai ir 
ekonominiai aspektai. Vis dėlto 
įpareigojimo bendrovės valdymo ar 
administravimo organui parengti ataskaitą
nariams galima atsisakyti, jei tie nariai jau 
yra informuoti apie teisinius ir 
ekonominius siūlomo jungimo aspektus. 
Tačiau darbuotojams skirtos ataskaitos
galima atsisakyti tik tais atvejais, kai 
jungiamos bendrovės ir jų 
patronuojamosios bendrovės neturi jokių 
kitų darbuotojų, išskyrus savo valdymo ar 
administravimo organo narius;

(28) siekiant dar labiau patobulinti 
dabartinę vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo procedūrą, svarbu 
prireikus supaprastinti minėtas jungimo 
taisykles, tačiau taip pat užtikrinti, kad 
suinteresuoti asmenys, kreditoriai ir ypač 
darbuotojai būtų tinkamai apsaugoti. Todėl 
esamos vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo taisyklės turėtų būti 
pakeistos, įpareigojant jungiamų bendrovių 
valdymo ar administravimo organus 
parengti išsamią ataskaitą, kurioje būtų 
pateikti tiek nariams, ypač smulkiesiems 
akcininkams, tiek darbuotojams svarbūs 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
jungimo teisiniai ir ekonominiai aspektai, 
visapusiškai paisant socialinių partnerių 
savarankiškumo. Vis dėlto įpareigojimo 
bendrovės valdymo ar administravimo 
organui teikti tam tikrą konkrečią 
informaciją nariams galima atsisakyti, jei 
tie nariai jau yra informuoti apie teisinius ir 
ekonominius siūlomo jungimo aspektus. 
Tačiau reikalavimo teikti tam tikrą 
konkrečią informaciją, susijusią su 
darbuotojais, galima atsisakyti tik tais 
atvejais, kai jungiamos bendrovės ir jų 
patronuojamosios bendrovės neturi jokių 
kitų darbuotojų, išskyrus savo valdymo ar 
administravimo organo narius;
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) be to, norint pagerinti jungiamos 
bendrovės ar bendrovių darbuotojų 
apsaugą, darbuotojai arba jų atstovai gali 
bendrovės ataskaitoje pateikti savo 
nuomonę dėl vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo poveikio jiems. 
Ataskaita teikiama nepažeidžiant 
atitinkamų informavimo ir konsultavimo 
procedūrų, kurios buvo nacionaliniu lygiu 
nustatytos įgyvendinus Tarybos direktyvą 
2001/23/EB48, Direktyvą 2002/145/EB 
arba Direktyvą 2009/38/EB;

(29) be to, norint pagerinti jungiamos 
bendrovės ar bendrovių darbuotojų 
apsaugą, darbuotojai arba jų atstovai prieš 
jungimą gali pateikti savo nuomonę dėl 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
jungimo poveikio jiems, kuri būtų įtraukta 
į ataskaitą. Ataskaita teikiama 
nepažeidžiant atitinkamų informavimo ir 
konsultavimo procedūrų, kurios buvo 
nacionaliniu lygiu nustatytos įgyvendinus 
Tarybos direktyvą 2001/23/EB48, 
Direktyvą 2002/145/EB arba Direktyvą 
2009/38/EB;

__________________ __________________

48 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 
2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, 
verslo arba įmonių ar verslo dalių 
perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, 
2001 3 22, p. 16).

48 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 
2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, 
verslo arba įmonių ar verslo dalių 
perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, 
2001 3 22, p. 16).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) nesuderintos narių ar kreditorių 
apsaugos priemonės įvairių suinteresuotų 
subjektų įvardytos kliūtimi vienos 
valstybės ribas peržengiančiam jungimui. 
Nariams ir kreditoriams turi būti suteikta 
to paties lygmens apsauga, nesvarbu, 
kurioje valstybėje narėje jungiamos 
bendrovės bebūtų. Tai nepažeidžia 
valstybių narių taisyklių dėl kreditorių ar 
akcininkų apsaugos, kurios nepatenka į 
suderintų priemonių taikymo sritį, kaip 
antai skaidrumo reikalavimai;

(31) nesuderintos darbuotojų, narių ar 
kreditorių apsaugos priemonės įvairių 
suinteresuotų subjektų įvardytos kliūtimi 
vienos valstybės ribas peržengiančiam 
jungimui. Darbuotojams, nariams ir 
kreditoriams turi būti suteikta bent to 
paties lygmens apsauga, nesvarbu, kurioje 
valstybėje narėje jungiamos bendrovės 
bebūtų. Tai nepažeidžia valstybių narių 
taisyklių dėl darbuotojų, kreditorių ar 
akcininkų apsaugos, kurios nepatenka į 
suderintų priemonių taikymo sritį, kaip 
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antai skaidrumo reikalavimai;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) bendrovių teise vykdyti vienos 
valstybės ribas peržengiantį skaidymą tam 
tikromis aplinkybėmis gali būti 
piktnaudžiaujama, pavyzdžiui, siekiant 
išvengti darbo standartų taikymo, 
socialinio draudimo įmokų, mokestinių 
įsipareigojimų, kreditorių ar narių teisių 
užtikrinimo ar darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus taisyklių taikymo. 
Siekiant kovoti su tokiu piktnaudžiavimu, 
pagal bendrą Sąjungos teisės principą 
valstybės narės turi užtikrinti, kad 
bendrovės nesinaudotų vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo procedūra 
tam, kad sukurtų dirbtines priemones 
nepagrįstoms mokesčių lengvatoms gauti 
arba nepagrįstai apribotų įstatymais ar 
sutartimis įtvirtintas darbuotojų, 
kreditorių ar narių teises. Jei kovojant su 
piktnaudžiavimu nukrypstama nuo 
pagrindinių laisvių taikymo, ši kova 
privalo būti aiškinama griežtai ir būti 
pagrįsta individualiu visų susijusių 
aplinkybių įvertinimu. Reikia nustatyti 
procedūrinį ir materialinį pagrindą, 
numatantį valstybių narių veiksmų laisvę ir 
leidžiantį požiūrių įvairovę, ir tuo pačiu 
metu nustatantį reikalavimus supaprastinti 
nacionalinių institucijų veiksmus kovoje su 
piktnaudžiavimu pagal Sąjungos teisę;

(40) bendrovių teise vykdyti vienos 
valstybės ribas peržengiantį skaidymą tam 
tikromis aplinkybėmis gali būti 
piktnaudžiaujama, pavyzdžiui, siekiant 
išvengti darbo standartų taikymo, 
socialinio draudimo įmokų, mokestinių 
įsipareigojimų, kreditorių ar narių teisių 
užtikrinimo ar darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus taisyklių taikymo. 
Siekiant kovoti su tokiu piktnaudžiavimu, 
pagal bendrą Sąjungos teisės principą 
valstybės narės turi užtikrinti, kad 
bendrovės nesinaudotų vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo procedūra 
tam, kad piktnaudžiautų teisės aktais ar 
vykdytų nesąžiningą veiklą. Jei kovojant 
su piktnaudžiavimu nukrypstama nuo 
pagrindinių laisvių taikymo, ši kova 
privalo būti aiškinama griežtai ir būti 
pagrįsta individualiu visų susijusių 
aplinkybių įvertinimu. Reikia nustatyti 
procedūrinį ir materialinį pagrindą, 
numatantį valstybių narių veiksmų laisvę ir 
leidžiantį požiūrių įvairovę, ir tuo pačiu 
metu nustatantį reikalavimus supaprastinti 
nacionalinių institucijų veiksmus kovoje su 
piktnaudžiavimu pagal Sąjungos teisę;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis



AD\1168770LT.docx 19/85 PE625.383v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) atsižvelgiant į vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo sudėtingumą 
ir įvairius susijusius interesus, reikia 
numatyti tokių veiksmų ex ante kontrolę, 
kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas. Šiuo 
tikslu reikia nustatyti struktūrizuotą 
daugiapakopę procedūrą, pagal kurią tiek 
skaidomos bendrovės valstybės narės, tiek 
įgyjančių bendrovių valstybės narės 
kompetentingos institucijos užtikrintų, kad 
sprendimas dėl vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo patvirtinimo būtų 
priimtas sąžiningai, objektyviai ir be 
diskriminacijos, remiantis visais susijusiais 
aspektais ir atsižvelgiant į visus teisėtus 
viešuosius interesus, ypač susijusius su 
darbuotojų, akcininkų ir kreditorių 
apsauga;

(41) atsižvelgiant į vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo sudėtingumą 
ir įvairius susijusius interesus, reikia 
numatyti ex ante ir ex post kontrolę, kad 
būtų užtikrintas teisinis tikrumas. Šiuo 
tikslu reikia nustatyti struktūrizuotą 
daugiapakopę procedūrą, pagal kurią tiek 
skaidomos bendrovės valstybės narės, tiek 
įgyjančių bendrovių valstybės narės 
kompetentingos institucijos užtikrintų, kad 
sprendimas dėl vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo patvirtinimo būtų 
priimtas sąžiningai, objektyviai ir be 
diskriminacijos, remiantis visais susijusiais 
aspektais ir atsižvelgiant į visus teisėtus 
viešuosius interesus, ypač susijusius su 
darbuotojų, akcininkų ir kreditorių 
apsauga;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) siekdama informuoti savo narius, 
skaidoma bendrovė turėtų parengti 
ataskaitą. Joje turi būti paaiškinti ir pagrįsti 
teisiniai ir ekonominiai siūlomo vienos 
valstybės ribas peržengiančio skaidymo 
aspektai, visų pirma paaiškintas vienos 
valstybės ribas peržengiančio skaidymo 
poveikis nariams, būsimai bendrovės 
veiklai ir valdymo organų strateginiam 
planui. Be to, jei taikytina, turi būti 
paaiškintas keitimo santykis, akcijų 
paskirstymą lemiantys kriterijai bei 
galimos narių teisių gynybos priemonės, jei 
jie nesutinka su sprendimu vykdyti vienos 
valstybės ribas peržengiantį skaidymą;

(43) siekdama informuoti narius ir 
darbuotojus, skaidoma bendrovė turėtų 
parengti ataskaitą, visapusiškai paisydama 
socialinių partnerių savarankiškumo. 
Atsižvelgiant į narių ir pirmiausia į 
smulkiųjų akcininkų interesus, joje turi 
būti paaiškinti ir pagrįsti teisiniai ir 
ekonominiai siūlomo vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo aspektai, 
visų pirma paaiškintas vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo poveikis 
nariams, būsimai bendrovės veiklai ir 
valdymo organų strateginiam planui. Be to, 
jei taikytina, turi būti paaiškintas keitimo 
santykis, akcijų paskirstymą lemiantys 
kriterijai bei galimos narių teisių gynybos 
priemonės, jei jie nesutinka su sprendimu 
vykdyti vienos valstybės ribas peržengiantį 
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skaidymą;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) siekdama informuoti savo 
darbuotojus, skaidoma bendrovė turėtų 
parengti ataskaitą, kurioje paaiškinamas
siūlomo vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo poveikis 
darbuotojams. Ataskaitoje turėtų būti visų 
pirma paaiškintas siūlomo vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo poveikis 
darbuotojų darbo vietų apsaugos požiūriu, 
ar būtų esminių darbo sąlygų ir bendrovių 
verslo vietų pokyčių, taip pat tai, kaip 
kiekvienas iš šių veiksnių paveiktų 
bendrovės patronuojamąsias bendroves. 
Ataskaita teikiama nepažeidžiant 
atitinkamų informavimo ir konsultavimo 
procedūrų, kurios buvo nacionaliniu lygiu 
nustatytos įgyvendinus Direktyvas 
2001/23/EB, 2002/145/EB ar 2009/38/EB;

(44) ataskaitoje turėtų būti paaiškintas 
ir siūlomo vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo poveikis 
darbuotojams. Joje turėtų būti visų pirma 
paaiškintas siūlomo vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo poveikis 
darbuotojų darbo vietų apsaugos požiūriu, 
ar būtų esminių darbo sąlygų, įskaitant 
teisėje ir kolektyvinėse sutartyse 
nustatytas sąlygas, ir bendrovių verslo 
vietų pokyčių, taip pat tai, kaip kiekvienas 
iš šių veiksnių paveiktų bendrovės 
patronuojamąsias bendroves. Ataskaita 
teikiama nepažeidžiant atitinkamų 
informavimo ir konsultavimo procedūrų, 
kurios buvo nacionaliniu lygiu nustatytos 
įgyvendinus Direktyvas 2001/23/EB, 
2002/14/EB ar 2009/38/EB, ir nesudarant 
prielaidų atskaitomybės reikalavimų 
dubliavimuisi;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) skaidomos bendrovės valstybės 
narės išduotas pasirengimo skaidymui 
pažymėjimas turi būti tiriamas, siekiant 
užtikrinti vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo teisėtumą. Gavusi 
bendrovės prašymą, kompetentinga 
institucija turi per vieną mėnesį nuspręsti 
dėl pasirengimo skaidymui pažymėjimo 
išdavimo, nebent ji turi rimtų įtarimų, kad 

(52) skaidomos bendrovės valstybės 
narės išduotas pasirengimo skaidymui 
pažymėjimas turi būti tiriamas, siekiant 
užtikrinti vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo teisėtumą. Gavusi 
bendrovės prašymą, kompetentinga 
institucija turi per vieną mėnesį nuspręsti 
dėl pasirengimo skaidymui pažymėjimo 
išdavimo, nebent ji turi rimtų įtarimų, kad 



AD\1168770LT.docx 21/85 PE625.383v02-00

LT

tai yra dirbtinė priemonė, kuria siekiama 
gauti nepagrįstų mokesčių lengvatų arba 
nepagrįstai apriboti įstatymais ar 
sutartimis įtvirtintas darbuotojų, 
kreditorių ar narių teises. Tokiu atveju, 
kompetentinga institucija turėtų atlikti 
išsamų vertinimą. Tačiau šis išsamus 
vertinimas neturėtų būti atliekamas 
sistemingai; jis turėtų būti atliekamas 
atskirais atvejais, kai yra rimtų įtarimų dėl 
dirbtinių priemonių. Atlikdamos vertinimą 
kompetentingos institucijos turėtų 
atsižvelgti bent į kai kuriuos šioje 
direktyvoje nustatytus veiksnius, tačiau jie 
turėtų būti vertinami tik kaip orientaciniai 
bendro vertinimo veiksniai ir į juos 
neturėtų būti atsižvelgiama atskirai. Kad 
bendrovės nebūtų apsunkintos pernelyg 
ilgomis procedūromis, šis išsamus 
vertinimas bet kokiu atveju turi būti 
užbaigtas per du mėnesius nuo pranešimo 
bendrovei, kad bus atliekamas išsamus 
vertinimas;

ketinama piktnaudžiauti taikant teisės 
nuostatas arba sukčiauti. Tokiu atveju, 
kompetentinga institucija turėtų atlikti 
išsamų vertinimą. Tačiau šis išsamus 
vertinimas neturėtų būti atliekamas 
sistemingai; jis turėtų būti atliekamas 
atskirais atvejais, kai yra rimtų įtarimų dėl 
dirbtinių priemonių. Atlikdamos vertinimą 
kompetentingos institucijos turėtų 
atsižvelgti bent į kai kuriuos šioje 
direktyvoje nustatytus veiksnius, tačiau jie 
turėtų būti vertinami tik kaip orientaciniai 
bendro vertinimo veiksniai ir į juos 
neturėtų būti atsižvelgiama atskirai. Kad 
bendrovės nebūtų apsunkintos pernelyg 
ilgomis procedūromis, šis išsamus 
vertinimas bet kokiu atveju turi būti 
užbaigtas per du mėnesius nuo pranešimo 
bendrovei, kad bus atliekamas išsamus 
vertinimas;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) siekiant užkirsti kelią reikalavimų 
dėl darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus teisių apėjimui vykdant vienos 
valstybės ribas peržengiantį skaidymą, 
skaidymą vykdančiai bendrovei, 
registruotai valstybėje narėje, kurioje 
darbuotojams suteiktos dalyvavimo
priimant sprendimus teisės, neturi būti 
leidžiama įvykdyti vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo pirmiausia 
nesurengus derybų su jos darbuotojais arba 
jų atstovais, jei vidutinis tos bendrovės 
darbuotojų skaičius yra lygus keturiems 
penktadaliams valstybėje nustatytos ribos, 
kurią pasiekus taikoma darbuotojų 

(56) siekiant užkirsti kelią reikalavimų 
dėl darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus teisių apėjimui vykdant vienos 
valstybės ribas peržengiantį skaidymą, 
skaidymą vykdančiai bendrovei, 
registruotai valstybėje narėje, kurioje 
darbuotojams suteiktos dalyvavimo
priimant sprendimus teisės, neturi būti 
leidžiama įvykdyti vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo pirmiausia 
nesurengus derybų su jos darbuotojais arba 
jų atstovais, jei vidutinis tos bendrovės 
darbuotojų skaičius yra lygus valstybėje 
nustatytai ribai MVĮ atveju arba 
keturiems penktadaliams šioms ribos kitų 
bendrovių atveju, kurią pasiekus taikoma 
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dalyvavimo priimant sprendimus teisė; darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus teisė; 

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) I antraštinės dalies I skyriuje 
įterpiamas 1a straipsnis:

„1a straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šioje direktyvoje:

1) darbuotojų atstovai – darbuotojų 
atstovai, kaip numatyta pagal nacionalinę 
teisę ir (arba) praktiką;

2) darbuotojų dalyvavimas priimant 
sprendimus – bet koks būdas, įskaitant 
informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą, 
kuriuo darbuotojų atstovai gali daryti 
poveikį bendrovėje priimtiniems 
sprendimams;

3) informavimas – bendrovės 
kompetentingo organo vykdomas 
darbuotojams ir (arba) darbuotojų 
atstovams atstovaujančio atstovo 
informavimas klausimais, susijusiais su 
pačia bendrove ir kuria nors iš jos 
patronuojamųjų bendrovių ar įmonių, 
esančių kitoje valstybėje narėje, arba 
klausimais, kurie viršija sprendimus 
priimančių organų įgaliojimus vienoje 
valstybėje narėje, kai tokios informacijos 
perdavimo laikas, būdas ir turinys padeda 
darbuotojų atstovams deramai įvertinti 
galimą poveikį ir prireikus pasirengti 
konsultacijoms su kompetentingu 
bendrovės organu;

4) konsultavimas – dialogo tarp 
darbuotojams ir (arba) darbuotojų 
atstovams atstovaujančio organo ir 
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kompetentingo bendrovės organo 
užmezgimas ir pasikeitimas nuomonėmis. 
Nuomonių pasikeitimo laikas, būdas ir 
turinys turi būti tokie, kad darbuotojų 
atstovai, vadovaudamiesi pateikta 
informacija, galėtų pareikšti savo 
nuomonę apie kompetentingo organo 
numatytas priemones, į kurias gali būti 
atsižvelgiama bendrovės sprendimų 
priėmimo procese;

5) dalyvavimas – darbuotojams 
ir (arba) darbuotojų atstovams 
atstovaujančio organo dalyvavimas 
bendrovės reikalų sprendime, suteikiant 
jiems teisę: rinkti ar paskirti bendrovės 
priežiūros ar administravimo organo 
narius arba rekomenduoti ir (arba) 
nepritarti keleto ar visų bendrovės 
priežiūros ar administravimo organo 
narių paskyrimui;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atvykimo valstybė narė gali 
reikalauti, kad savo registruotą buveinę į 
jos teritoriją perkelianti bendrovė tuo pat 
metu perkeltų savo centrinę 
administraciją, kai toks reikalavimas 
numatytas jos teritorijoje įsisteigusioms 
bendrovėms skirtuose nacionaliniuose 
teisės aktuose.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 b straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) informacija – darbdavio 
atliekamas duomenų, susijusių su pačia 
bendrove arba bet kuria jos 
patronuojamąja įmone arba padaliniu, 
esančiu kitoje valstybėje narėje, 
perdavimas darbuotojams ir (arba) 
darbuotojų atstovams perdavimas siekiant 
sukurti sąlygas jiems susipažinti su dalyku 
ir jį patikrinti. Duomenys perduodami 
tokiu laiku, tokiu būdu ir tokio turinio, 
kad darbuotojų atstovai galėtų atlikti 
išsamų galimo poveikio vertinimą ir, jei 
taikytina, parengti konsultacijas su 
kompetentingu bendrovės organu.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 b straipsnio 1 dalies 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) darbuotojų dalyvavimas priimant 
sprendimus – darbuotojų ir (arba) 
darbuotojų atstovų daroma įtaka 
bendrovės reikalams naudojantis teise 
rinkti arba paskirti kai kuriuos bendrovės 
priežiūros arba administracijos organo 
narius;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 b straipsnio 1 dalies 6 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c) pagrindinė buveinė – vieta, kurioje 
priimami pagrindiniai valdymo ir 
komerciniai sprendimai, iš esmės būtini 
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visam subjekto verslui vykdyti;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 b straipsnio 1 dalies 6 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6d) dirbtinė priemonė – priemonė, 
kurios imamasi siekiant pagrindinio 
tikslo, t. y. apeiti bendrovės 
įsipareigojimus, susijusius su įstatymuose 
ir sutartyse nustatytomis darbuotojų, 
kreditorių ar smulkiųjų akcininkų 
teisėmis, ir išvengti socialinio draudimo 
įmokų arba perkelti pelną siekiant 
sumažinti įmonėms taikomus mokestinius 
įsipareigojimus ir kartu nevykdyti 
pagrindinės arba tikros ekonominės 
veiklos atvykimo valstybėje narėje;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 c straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jei buvo priimtos administracinės 
sankcijos arba baudžiamosios sankcijos ir 
sprendimai, susiję su sukčiavimu, kurie 
yra tiesiogiai susiję su bendrovės 
kompetencija ar patikimumu;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 c straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) jei bendrovė yra nesumokėjusi 
daug mokesčių arba socialinio draudimo 
įmokų;

Pakeitimas38

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
išvykimo valstybės narės kompetentinga 
institucija neleistų atlikti vienos valstybės 
ribas peržengiančio pertvarkymo, jei, 
išnagrinėjusi konkretų atvejį ir atsižvelgusi 
į visus susijusius faktus ir aplinkybes, 
nustato, kad tai yra dirbtinė priemonė, 
kuria siekiama gauti neteisėtų mokesčių 
lengvatų ar nepagrįstai apriboti 
įstatymuose ar sutartyse įtvirtintas 
darbuotojų, kreditorių ar mažumos narių 
teises.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
išvykimo valstybės narės kompetentinga 
institucija neleistų atlikti vienos valstybės 
ribas peržengiančio pertvarkymo, jei, 
išnagrinėjusi konkretų atvejį ir atsižvelgusi 
į visus susijusius faktus ir aplinkybes, 
nustato, kad tai yra dirbtinė priemonė, arba 
turi tvirtą įtarimą, kad tai yra tokia 
priemonė.

Vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą vykdanti bendrovė, 
remdamasi patikrinamais objektyviais 
veiksniais, įrodo, kad siekia faktiškai 
įsisteigti ir faktiškai vykdyti tikrą 
ekonominę veiklą atvykimo valstybėje 
narėje neapibrėžtu laikotarpiu.

Vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą vykdanti bendrovė 
nelaikoma faktiškai įsisteigusia atvykimo
valstybėje narėje ir ten vykdančia tikrą 
ekonominę veiklą, jei neperkelia centrinės 
administracijos ar pagrindinės verslo 
vietos į atvykimo valstybę narę ir ten 
vykdydama veiklą nekuria vertės bei 
materialiai nėra aprūpinta darbuotojais, 
įranga, turtu ir patalpomis;
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

86 d straipsnis 86 d straipsnis

Vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo sąlygų projektas

Vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo sąlygų projektas

1. Vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą planuojančios bendrovės 
valdymo ar administravimo organas 
parengia vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo sąlygų 
projektą. Vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo sąlygų projekte 
pateikiami bent šie duomenys:

1. Vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą planuojančios bendrovės 
valdymo ar administravimo organas, 
įskaitant darbuotojų tarybos lygmens 
atstovus, ne vėliau kaip likus dviem 
mėnesiams iki 86i straipsnyje nurodyto 
visuotinio susirinkimo dienos parengia 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo sąlygų projektą. Jei 
bendrovėje taikoma darbuotojų 
atstovavimo taryboje procedūra, ši taryba 
dalyvauja priimant sprendimą dėl 
projekto sąlygų, atsižvelgiant į 
nacionalinės teisės aktus ir praktiką. 
Vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo sąlygų projekte pateikiami 
bent šie duomenys:

a) bendrovės teisinė forma, 
pavadinimas ir registruotoji buveinė
išvykimo valstybėje narėje;

a) bendrovės teisinė forma, 
pavadinimas, registruotosios buveinės 
vieta išvykimo valstybėje narėje;

b) siūloma po vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo veiksiančios 
bendrovės teisinė forma, pavadinimas ir 
registruotosios buveinės vieta atvykimo 
valstybėje narėje;

b) siūloma po vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo veiksiančios 
bendrovės teisinė forma, pavadinimas ir 
registruotosios buveinės vieta atvykimo 
valstybėje narėje;

c) bendrovės steigimo atvykimo 
valstybėje narėje dokumentas (-ai);

c) bendrovės steigimo atvykimo 
valstybėje narėje dokumentas (-ai);

d) siūlomas vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo grafikas;

d) siūlomas vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo grafikas;

e) teisės, kurias pertvarkyta bendrovė 
suteikia specialių teisių turintiems nariams 
ar vertybinių popierių, išskyrus dalis, 
sudarančias bendrovės kapitalą, 
savininkams arba su jomis susijusios 

e) teisės, kurias pertvarkyta bendrovė 
suteikia specialių teisių turintiems nariams 
ar vertybinių popierių, išskyrus dalis, 
sudarančias bendrovės kapitalą, 
savininkams arba su jomis susijusios 
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siūlomos priemonės; siūlomos priemonės;

f) informacija apie kreditoriams 
siūlomas apsaugos priemones;

f) informacija apie kreditoriams 
siūlomas apsaugos priemones;

g) data, nuo kurios išvykimo 
valstybėje narėje įsteigtos ir užregistruotos 
bendrovės sandoriai apskaitos tikslais 
laikomi pertvarkytos bendrovės sandoriais;

g) data, nuo kurios išvykimo 
valstybėje narėje įsteigtos ir užregistruotos 
bendrovės sandoriai apskaitos tikslais 
laikomi pertvarkytos bendrovės sandoriais;

h) bet kokios specialios lengvatos, 
suteikiamos pertvarkytos bendrovės 
administravimo, valdymo, priežiūros ar 
kontrolės organų nariams;

h) bet kokios specialios lengvatos, 
suteikiamos pertvarkytos bendrovės 
administravimo, valdymo, priežiūros ar 
kontrolės organų nariams;

i) informacija apie pasiūlymą dėl 
piniginės kompensacijos nariams, 
prieštaraujantiems vienos valstybės ribas 
peržengiančiam pertvarkymui, pagal 
86r straipsnį;

i) informacija apie pasiūlymą dėl 
piniginės kompensacijos nariams, 
prieštaraujantiems vienos valstybės ribas 
peržengiančiam pertvarkymui, pagal 
86r straipsnį;

ia) vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo pasekmės 
darbuotojams;

j) galimas vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo poveikis 
užimtumui;

j) galimas vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo poveikis 
užimtumui;

k) tam tikrais atvejais informacija apie 
procedūras, kurias taikant pagal 
86l straipsnį nustatomi susitarimai dėl 
darbuotojų dalyvavimo apibrėžiant jų 
teises dalyvauti priimant sprendimus 
pertvarkytoje bendrovėje, ir apie tokių 
susitarimų galimybes.

k) tam tikrais atvejais informacija apie 
procedūras, kurias taikant pagal 
86l straipsnį nustatomi susitarimai dėl 
darbuotojų dalyvavimo apibrėžiant jų 
teises dalyvauti priimant sprendimus 
pertvarkytoje bendrovėje, ir apie tokių 
susitarimų galimybes.

1a. Prieš valdymo ar administravimo 
organui priimant sprendimą dėl vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
projekto sąlygų, Europos darbo taryba ir 
vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą vykdančios bendrovės 
darbuotojų atstovai arba, jeigu tokių 
atstovų nėra, patys darbuotojai ir jiems 
atstovaujančios profesinės sąjungos 
informuojamos apie siūlomą perkėlimą ir 
su jais šiuo klausimu konsultuojamasi, 
kaip nurodyta Direktyvos 2002/14/EB 
4 straipsnyje. 

2. Siekiant parengti vienos valstybės 
ribas peržengiančio pertvarkymo sąlygų 
projektą bei visus kitus susijusius 

2. Siekiant parengti vienos valstybės 
ribas peržengiančio pertvarkymo sąlygų 
projektą bei visus kitus susijusius 
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dokumentus, be išvykimo ir atvykimo 
valstybių narių oficialiųjų kalbų, valstybės 
narės leidžia vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančiai 
bendrovei vartoti tarptautinio verslo ir 
finansų srityje įprastą kalbą. Valstybės 
narės konkrečiai nurodo, kuria kalba 
parašytu tekstu bus vadovaujamasi, jei 
dokumentų vertimo į įvairias kalbas 
versijos nesutaps.

dokumentus, be išvykimo ir atvykimo 
valstybių narių oficialiųjų kalbų, valstybės 
narės leidžia vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančiai 
bendrovei vartoti tarptautinio verslo ir 
finansų srityje įprastą kalbą. Valstybės 
narės konkrečiai nurodo, kuria kalba 
parašytu tekstu bus vadovaujamasi, jei 
dokumentų vertimo į įvairias kalbas 
versijos nesutaps. Nariai, darbuotojai arba 
kreditoriai gali teikti pastabas dėl tokių 
sąlygų projektų. Pastabos įtraukiamos į 
galutinę ataskaitą ir skelbiamos viešai.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 e straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

86e straipsnis Išbraukta.

Nariams teikiama valdymo ar 
administravimo organo ataskaita

1. Vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą vykdančios bendrovės 
valdymo ar administravimo organas 
parengia ataskaitą, kurioje paaiškinami ir 
pagrindžiami vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo teisiniai ir 
ekonominiai aspektai.

2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje 
visų pirma paaiškinama:

a) vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo poveikis 
būsimai bendrovės veiklai ir vadovybės 
strateginiam planui;

b) vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo poveikis 
nariams;

c) teisės ir teisių gynimo priemonės, 
kuriomis gali pasinaudoti nariai, 
prieštaraujantys pertvarkymui pagal 
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86j straipsnį.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
ataskaita nariams pateikiama bent 
elektroniniu būdu ne vėliau kaip prieš du 
mėnesius iki 86i straipsnyje nurodyto 
visuotinio susirinkimo dienos. Ši ataskaita 
taip pat pateikiama vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančios 
bendrovės darbuotojų atstovams arba, jei 
tokių atstovų nėra – tiesiogiai 
darbuotojams.

4. Tačiau reikalavimas pateikti 
ataskaitą netaikomas, jei visi vienos 
valstybės ribas peržengiantį pertvarkymą 
vykdančios bendrovės nariai sutiko 
atsisakyti šio reikalavimo.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 f straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

86f straipsnis 86f straipsnis

Darbuotojams teikiama valdymo ar 
administravimo organo ataskaita

Nariams ir darbuotojų atstovams arba, 
kai tokių atstovų nesama, patiems 
darbuotojams teikiama valdymo ar 
administravimo organo ataskaita

1. Vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą vykdančios bendrovės 
valdymo ar administravimo organas 
parengia ataskaitą, kurioje paaiškinami ir
pagrindžiami vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo teisiniai ir 
ekonominiai aspektai.

1. Vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą vykdančios bendrovės 
valdymo ar administravimo organas, 
vadovaudamasis Direktyva 2002/14/EB ir 
Direktyva 2001/23/EB, parengia vieną
ataskaitą, kurioje nariams pagrindžiami 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo teisiniai ir ekonominiai 
aspektai, o darbuotojų atstovams arba, kai 
tokių atstovų nesama, darbuotojams 
paaiškinamas vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo poveikis jiems.

2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje visų 
pirma paaiškinama:

2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje visų 
pirma paaiškinama:
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a) vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo poveikis 
būsimai bendrovės veiklai ir vadovybės 
strateginiam planui;

a) vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo poveikis 
būsimai bendrovės veiklai ir vadovybės 
strateginiam planui;

aa) vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo poveikis 
nariams;

ab) teisės ir teisių gynimo priemonės, 
kuriomis gali pasinaudoti nariai, 
prieštaraujantys pertvarkymui pagal 
86j straipsnį.

ac) vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo priežastys;

b) vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo poveikis darbo 
santykių užtikrinimui;

b) vienos valstybės ribas peržengiančio
pertvarkymo poveikis darbo santykių 
užtikrinimui;

c) bet kokie reikšmingi darbo sąlygų ir 
bendrovės veiklos vietos pasikeitimai;

c) bet kokie reikšmingi darbo sąlygų, 
įskaitant teisės nuostatose ir kolektyvinėse 
sutartyse nustatytas sąlygas, ir bendrovės 
veiklos vietos pasikeitimai;

d) tai, ar a, b ir c punktuose išdėstyti 
veiksniai taip pat susiję su kuriomis nors 
bendrovės patronuojamosiomis 
bendrovėmis.

d) tai, ar a, b ir c punktuose išdėstyti 
veiksniai taip pat susiję su kuriomis nors 
bendrovės patronuojamosiomis 
bendrovėmis, filialais ar 
kontroliuojamosiomis įmonėmis pagal 
Direktyvos 2009/38/EB 3 straipsnį.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
ataskaita vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančios 
bendrovės darbuotojų atstovams arba, jei 
tokių atstovų nėra, tiesiogiai darbuotojams 
pateikiama bent elektroniniu būdu ne 
vėliau kaip prieš du mėnesius iki 
86i straipsnyje nurodyto visuotinio 
susirinkimo dienos. Ataskaita taip pat 
pateikiama vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančios 
bendrovės nariams.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
ataskaita vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančios 
bendrovės nariams ir darbuotojų 
atstovams arba, jei tokių atstovų nėra, 
tiesiogiai darbuotojams ir nariams 
pateikiama bent elektroniniu būdu ne 
vėliau kaip prieš du mėnesius iki 
86i straipsnyje nurodyto visuotinio 
susirinkimo dienos. 

4. Jei vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančios 
bendrovės valdymo ar administravimo 
organas iš savo darbuotojų atstovų arba, jei 
tokių atstovų nėra – tiesiogiai iš 
darbuotojų, laiku gauna nuomonę, kaip 
numatyta pagal nacionalinę teisę, nariai 

4. Jei vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančios 
bendrovės valdymo ar administravimo 
organas iš savo darbuotojų atstovų arba, jei 
tokių atstovų nėra – tiesiogiai iš 
darbuotojų, laiku gauna nuomonę, kaip 
numatyta pagal nacionalinę teisę, nariai 
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informuojami apie ją ir nuomonė 
pridedama prie ataskaitos.

informuojami apie ją ir nuomonė 
pridedama prie ataskaitos.

5. Tačiau, jei nei vienos valstybės 
ribas peržengiantį pertvarkymą vykdanti 
bendrovė, nei jos patronuojamosios 
bendrovės, jei tokių yra, neturi darbuotojų, 
išskyrus valdymo ar administravimo 
organo atstovus, reikalavimas pateikti 
1 dalyje nurodytą ataskaitą netaikomas.

5. Tačiau, jei nei vienos valstybės 
ribas peržengiantį pertvarkymą vykdanti 
bendrovė, nei jos patronuojamosios 
bendrovės, jei tokių yra, neturi darbuotojų, 
išskyrus valdymo ar administravimo 
organo atstovus, ir jei visi vienos valstybės 
ribas peržengiantį pertvarkymą 
vykdančios bendrovės nariai susitaria 
atsisakyti šio reikalavimo, reikalavimas 
pateikti 1 dalyje nurodytą ataskaitą 
netaikomas.

6. 1–6 dalys nedaro poveikio 
taikytinoms informavimo ir konsultavimosi 
teisėms bei procedūroms, kurios buvo 
pradėtos nacionaliniu lygmeniu į 
nacionalinę teisę perkėlus direktyvas 
2002/14/EB ar 2009/38/EB.

6. 1–6 dalys nedaro poveikio 
taikytinoms informavimo ir konsultavimosi 
teisėms bei procedūroms, kurios buvo 
pradėtos nacionaliniu lygmeniu į 
nacionalinę teisę perkėlus direktyvas 
2002/14/EB ar 2009/38/EB, ir nesudaro 
prielaidų atskaitomybės reikalavimų 
dubliavimuisi.

6a. Konkrečiais atvejais ir 
nacionalinės teisės aktuose nustatytomis 
sąlygomis bei laikydamosi atitinkamų 
apribojimų valstybės narės numato, jog 
bendrovė neprivalo teikti informacijos, kai 
ta informacija yra tokio pobūdžio, kad, 
remiantis objektyviais kriterijais, ji labai 
pakenktų įmonės ar įstaigos veiklai arba 
būtų joms žalinga.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 g straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomo eksperto vertinimas Kompetentingos institucijos vertinimas

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 g straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad vienos 
valstybės ribas peržengiantį pertvarkymą 
vykdanti bendrovė ne vėliau kaip prieš du 
mėnesius iki 86i straipsnyje nurodyto 
visuotinio susirinkimo dienos pagal 
86m straipsnio 1 dalį paskirtai 
kompetentingai institucijai pateiktų 
prašymą paskirti ekspertą, kuris 
išnagrinėtų ir įvertintų vienos valstybės 
ribas peržengiančio pertvarkymo sąlygų 
projektą ir ataskaitas, nurodytas 86e ir
86f straipsniuose, laikantis šio straipsnio 
6 dalyje nustatytos išlygos.

Valstybės narės užtikrina, kad vienos 
valstybės ribas peržengiantį pertvarkymą 
vykdanti bendrovė ne vėliau kaip prieš du 
mėnesius iki 86i straipsnyje nurodyto 
visuotinio susirinkimo dienos pagal 
86m straipsnio 1 dalį paskirtai 
kompetentingai institucijai pateiktų 
prašymą įvertinti vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo sąlygų projektą 
ir ataskaitą, nurodytą 86f straipsnyje, 
laikantis šio straipsnio 6 dalyje nustatytos 
išlygos.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 g straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie prašymo dėl eksperto paskyrimo
pridedama:

Prie kompetentingai institucijai teikiamo
prašymo pridedama:

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija paskiria 
nepriklausomą ekspertą per penkias darbo 
dienas nuo 1 dalyje nurodyto prašymo 
pateikimo ir sąlygų projekto bei ataskaitų
gavimo. Ekspertas yra nepriklausomas nuo 
vienos valstybės ribas peržengiantį 

2. Kompetentinga institucija gali, jei 
mano esant būtina, paprašyti 
nepriklausomo eksperto pagalbos per 
penkias darbo dienas nuo 1 dalyje nurodyto 
prašymo pateikimo ir sąlygų projekto bei 
ataskaitos gavimo. Ekspertas yra 
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pertvarkymą vykdančios bendrovės ir gali 
būti fizinis arba juridinis asmuo, 
atsižvelgiant į išvykimo valstybės narės 
teisę. Vertindamos eksperto 
nepriklausomumą, valstybės narės 
atsižvelgia į Direktyvos 2006/43/EB 22 ir 
22b straipsniuose nustatytą sistemą.

nepriklausomas nuo vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančios 
bendrovės ir gali būti fizinis arba juridinis 
asmuo, atsižvelgiant į išvykimo valstybės 
narės teisę. Vertindamos eksperto 
nepriklausomumą, valstybės narės 
atsižvelgia į Direktyvos 2006/43/EB 22 ir 
22b straipsniuose nustatytą sistemą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 g straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekspertas parengia rašytinę 
ataskaitą, kurioje pateikiama bent ši 
informacija:

3. Iškilus pagrįstoms abejonėms dėl 
tikrosios vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo priežasties, 
kompetentinga institucija parengia 
rašytinę ataskaitą, kurioje pateikiama bent 
ši informacija:

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 g straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
nepriklausomas ekspertas turėtų teisę iš 
vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą vykdančios bendrovės gauti 
visą svarbią informaciją ir dokumentus ir 
atlikti visus būtinus tyrimus, kad patikrintų 
sąlygų projekto ar valdymo ataskaitų 
elementus. Ekspertas taip pat turi teisę 
gauti bendrovės darbuotojų atstovų 
pastabas ir nuomones arba, jei tokių 
atstovų nėra, pačių darbuotojų, taip pat 
kreditorių ir bendrovės narių pastabas ir 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija turėtų teisę iš 
vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą vykdančios bendrovės gauti 
visą svarbią informaciją ir dokumentus ir 
atlikti visus būtinus tyrimus, kad patikrintų 
sąlygų projekto ar valdymo ataskaitų 
elementus. Kompetentinga institucija taip 
pat turi teisę gauti bendrovės darbuotojų 
atstovų pastabas ir nuomones arba, jei 
tokių atstovų nėra, pačių darbuotojų, taip 
pat kreditorių ir bendrovės narių pastabas ir 
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nuomones. nuomones.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 g straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija, pateikta nepriklausomam 
ekspertui, būtų naudojama tik ataskaitos 
rengimo tikslais ir kad ši konfidenciali 
informacija, įskaitant verslo paslaptis, 
nebūtų atskleista. Tam tikrais atvejais 
ekspertas gali pateikti kompetentingai 
institucijai, paskirtai pagal 86m straipsnio 
1 dalį, atskirą dokumentą, kuriame yra 
konfidencialios informacijos, ir šis atskiras 
dokumentas turi būti prieinamas tik vienos 
valstybės ribas peržengiantį pertvarkymą 
vykdančiai bendrovei ir jo negalima 
atskleisti tretiesiems asmenims.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos surinkta
informacija būtų naudojama tik jos
ataskaitos rengimo tikslais ir kad 
konfidenciali informacija, įskaitant verslo 
paslaptis, nebūtų atskleista. Tam tikrais 
atvejais kompetentinga institucija gali 
pateikti kompetentingai institucijai, 
paskirtai pagal 86m straipsnio 1 dalį, 
atskirą dokumentą, kuriame yra 
konfidencialios informacijos, ir šis atskiras 
dokumentas turi būti prieinamas tik vienos 
valstybės ribas peržengiantį pertvarkymą 
vykdančiai bendrovei ir jo negalima 
atskleisti tretiesiems asmenims.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 h straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pranešimą vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančios 
bendrovės nariams, kreditoriams ir 
darbuotojams apie tai, kad iki visuotinio 
susirinkimo dienos jie gali teikti savo 
pastabas apie pirmos pastraipos a ir 
b punktuose nurodytus dokumentus 
bendrovei ir kompetentingai institucijai, 
paskirtai pagal 86m straipsnio 1 dalį.

c) pranešimą vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančios 
bendrovės nariams, kreditoriams ir 
darbuotojams ir (arba) narių toje 
bendrovėje turinčioms profesinėms 
sąjungoms apie tai, kad iki visuotinio 
susirinkimo dienos jie gali teikti savo 
pastabas apie pirmos pastraipos a ir 
b punktuose nurodytus dokumentus 
bendrovei ir kompetentingai institucijai, 
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paskirtai pagal 86m straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 h straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad su c punkte 
susijusiu pranešimo paskelbimu susijusi 
informacija būtų pateikta ir kaip bendro 
pobūdžio skelbimas tinkamoje vienos 
valstybės ribas peržengiantį pertvarkymą 
vykdančios bendrovės vietoje.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 i straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susipažinęs su ataskaitomis, 
nurodytomis atitinkamai 86e, 86f ir 
86g straipsniuose, vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančios 
bendrovės visuotinis susirinkimas 
priimdamas rezoliuciją sprendžia dėl 
pritarimo vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo sąlygų 
projektui. Bendrovė informuoja pagal 
86m straipsnio 1 dalį paskirtą 
kompetentingą instituciją apie visuotinio 
susirinkimo sprendimą.

1. Susipažinęs su ataskaitomis, 
nurodytomis atitinkamai 86f ir 
86g straipsniuose, vienos valstybės ribas 
peržengiantį pertvarkymą vykdančios 
bendrovės visuotinis susirinkimas 
priimdamas rezoliuciją sprendžia dėl 
pritarimo vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo sąlygų 
projektui. Prieš priimant sprendimą turi 
būti įgyvendintos visos ankstesnės 
taikytinos informacijos ir konsultacijų 
teisės taip ir tokiu metu, kad būtų galima 
atsižvelgti į darbuotojų atstovų nuomonę. 
Bendrovė informuoja pagal 86m straipsnio 
1 dalį paskirtą kompetentingą instituciją 
apie visuotinio susirinkimo sprendimą.



AD\1168770LT.docx 37/85 PE625.383v02-00

LT

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 j straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) balsavimo teisę suteikiančių akcijų 
turintys nariai, kurie nebalsavo už vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
sąlygų projekto patvirtinimą;

a) balsavimo teisę suteikiančių akcijų 
turintys nariai, kurie balsavo prieš vienos 
valstybės ribas peržengiantį pertvarkymo 
sąlygų projektą;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 j straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
1 dalyje nurodyti nariai galėtų perleisti 
savo akcijų dalis už tinkamą piniginę 
kompensaciją, sumokamą po to, kai pagal 
86r straipsnį įsigalioja vienos valstybės 
ribas peržengiantis pertvarkymas, vienam 
ar daugiau iš šių subjektų:

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
1 dalyje nurodyti nariai galėtų perleisti 
savo akcijų dalis už deramą piniginę 
kompensaciją, sumokamą po to, kai pagal 
86r straipsnį įsigalioja vienos valstybės 
ribas peržengiantis pertvarkymas, vienam
ar daugiau iš šių subjektų:

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 j straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą vykdanti bendrovė vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
sąlygų projekte pateiktų pasiūlymą dėl 
tinkamos kompensacijos, nurodytą 
86d straipsnio 1 dalies i punkte, kuris 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
vienos valstybės ribas peržengiantį 
pertvarkymą vykdanti bendrovė vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
sąlygų projekte pateiktų pasiūlymą dėl 
tinkamos kompensacijos, nurodytą 
86d straipsnio 1 dalies i punkte, kuris 
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skirtas šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems 
nariams, norintiems pasinaudoti savo teise 
perleisti savo akcijų dalis. Valstybės narės 
taip pat nustato laikotarpį, per kurį narys 
turi priimti arba atmesti minėtą pasiūlymą 
ir kuris jokiu būdu neturi trukti ilgiau nei 
vieną mėnesį nuo 86i straipsnyje nurodyto
visuotinio susirinkimo dienos. Valstybės 
narės taip pat užtikrina, kad bendrovė 
galėtų priimti pasiūlymą, kuris elektroniniu 
būdu yra siunčiamas tuo tikslu bendrovės 
nurodytu adresu.

skirtas šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems 
nariams, norintiems pasinaudoti savo teise 
perleisti savo akcijų dalis. Nariai turi 
pranešti apie ketinimą pasinaudoti savo 
teise pasitraukti iki visuotinio susirinkimo 
dienos. Valstybės narės taip pat užtikrina, 
kad bendrovė galėtų priimti pasiūlymą, 
kuris elektroniniu būdu yra siunčiamas tuo 
tikslu bendrovės nurodytu adresu.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 k straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kreditoriai, kurie nėra patenkinti vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
sąlygų projekte nurodyta jų interesų 
apsauga, kuri numatyta 86d straipsnio 
f punkte, galėtų kreiptis dėl reikiamų 
apsaugos priemonių į atitinkamą 
administracinę arba teisminę instituciją per 
vieną mėnesį nuo 86h straipsnyje nurodyto 
dokumentų atskleidimo dienos.

2. Valstybės narės užtikrina, kad iki 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo reikalavimą pateikę
kreditoriai, kurie nėra patenkinti vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
sąlygų projekte nurodyta jų interesų 
apsauga, kuri numatyta 86d straipsnio 
f punkte, galėtų kreiptis dėl reikiamų 
apsaugos priemonių į atitinkamą 
administracinę arba teisminę instituciją per 
vieną mėnesį nuo 86h straipsnyje nurodyto 
dokumentų atskleidimo dienos.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 l straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

86 l straipsnis 86 l straipsnis

Darbuotojų dalyvavimas priimant Darbuotojų informavimas, konsultavimas 
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sprendimus ir dalyvavimas priimant sprendimus

-1. Šios straipsnio pagrindinis principas ir 
nurodytas tikslas – užtikrinti darbuotojų 
dalyvavimo teises. Todėl bendrovėje, 
veiksiančioje po vienos valstybės ribas 
peržengiančio restruktūrizavimo, išlieka 
bent toks pat darbuotojų dalyvavimo teisių 
lygis, koks buvo bendrovėje prieš 
pertvarkymą, įskaitant ir visus prieš jį 
taikytus darbuotojų dalyvavimo 
elementus. Šis lygis įvertinamas pagal 
darbuotojų atstovų procentinę dalį 
administravimo ar priežiūros organe arba 
jų komitetuose arba, jeigu taikoma, 
valdymo grupėje, kuri atsakinga už 
bendrovės pelno vienetus.

1. Nedarant poveikio 2 daliai, po 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo veiksiančiai bendrovei 
taikomos darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus taisyklės, jeigu tokios yra, 
galiojančios atvykimo valstybėje narėje.

1. Kai dalyvaujančių bendrovių 
valdymo arba administraciniai organai 
parengia pertvarkymo planą, jie iš karto 
po to, kai paskelbiamas pertvarkymo 
sąlygų projektas, imasi būtinų priemonių, 
kad būtų pradėtos derybos su bendrovių 
darbuotojų atstovais dėl priemonių, 
susijusių su darbuotojų dalyvavimu 
priimant bendrovės ar bendrovių, 
veiksiančių po pertvarkymo, sprendimus.

2. Tačiau, atvykimo valstybėje narėje 
galiojančios darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus taisyklės, jeigu 
tokios yra, netaikomos, kai pertvarkymą 
vykdančios bendrovės vidutinis 
darbuotojų skaičius šešis mėnesius iki šios 
direktyvos 86d straipsnyje nurodyto vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
sąlygų projekto paskelbimo sudaro keturis 
penktadalius išvykimo valstybės narės 
teisėje nustatyto skaičiaus, kuriuo 
užtikrinamas darbuotojų dalyvavimas 
priimant sprendimus, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2001/86/EB 2 straipsnio 
k punkte, arba kai atvykimo valstybės 
narės nacionalinė teisė:

a) nenustato bent jau tokio pat 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus lygio, koks buvo bendrovėje 
prieš pertvarkymą, kuris įvertinamas 
pagal darbuotojų atstovų procentinę dalį 
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administravimo ar priežiūros organe arba 
jų komitetuose, arba valdymo grupėje, 
kuri atsakinga už bendrovės pelno 
vienetus, atsižvelgiant į darbuotojų 
dalyvavimą, arba

b) nesuteikia po pertvarkymo 
veiksiančios bendrovės padalinių, esančių 
kitose valstybėse narėse, darbuotojams 
tokių pačių teisių naudotis dalyvavimo 
priimant sprendimus teisėmis, kokias turi 
darbuotojai, dirbantys atvykimo valstybėje 
narėje.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytais 
atvejais pertvarkytos bendrovės darbuotojų 
dalyvavimą priimant sprendimus ir jų 
dalyvavimą nustatant tokias teises 
valstybės narės reglamentuoja mutatis 
mutandis atsižvelgdamos į šio straipsnio 4–
7 dalis, vadovaudamosi Reglamento (EB) 
Nr. 2157/2001 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse 
nustatytais principais ir tvarka bei šiomis 
Direktyvos 2001/86/EB nuostatomis:

3. Dėl pertvarkytos bendrovės 
darbuotojų informavimo, konsultavimo ir 
dalyvavimo priimant sprendimus bei jų 
dalyvavimo nustatant tokias teises 
susitaria darbuotojai ir vadovybė. 
Pertvarkytos bendrovės darbuotojų 
informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą 
priimant sprendimus ir jų dalyvavimą 
nustatant tokias teises valstybės narės 
reglamentuoja mutatis mutandis
atsižvelgdamos į šio straipsnio 4–7 dalis, 
vadovaudamosi Reglamento (EB) 
Nr. 2157/2001 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse 
nustatytais principais ir tvarka bei šiomis 
Direktyvos 2001/86/EB nuostatomis:

a) 3 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 
a punkto i papunkčiu, 2 dalies b punktu ir 
3 dalimi, 3 straipsnio 4 dalies pirmos 
pastraipos pirma įtrauka, 3 straipsnio 
4 dalies antra pastraipa, 3 straipsnio 
5 dalimi, 3 straipsnio 6 dalies trečia 
pastraipa ir 3 straipsnio 7 dalimi;

a) 3 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 
a punkto i papunkčiu, 2 dalies b punktu ir 
3 dalimi, 3 straipsnio 4 dalies pirmos 
pastraipos pirma įtrauka, 3 straipsnio 
4 dalies antra pastraipa, 3 straipsnio 
5 dalimi, 3 straipsnio 6 dalies trečia 
pastraipa ir 3 straipsnio 7 dalimi;

b) 4 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 
2 dalies a, g ir h punktais, 4 straipsnio 
3 dalimi bei 4 straipsnio 4 dalimi;

b) 4 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 
2 dalies a, b, c, d, e, g ir h punktais, 
4 straipsnio 3 dalimi bei 4 straipsnio 
4 dalimi;

c) 5 straipsniu; c) 5 straipsniu;

d) 6 straipsniu; d) 6 straipsniu;

e) 7 straipsnio 1 dalies pirma 
pastraipa,

e) 7 straipsnio 1 dalimi;

f) 8, 9, 10 ir 12 straipsniais; f) 8, 9, 10 ir 12 straipsniais;

g) priedo 3 dalies a punktu. g) Direktyvos 2001/86/EB priedu, 
išskyrus a ir b punktus ir 3 dalies antrą 
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pastraipą, vietoj kurių taikomos šios 
taisyklės:

i) norėdami sukurti darbuotojų 
atstovybę bendrovės valdyboje, bendrovės, 
jos patronuojamųjų bendrovių ir 
padalinių ir (arba) atstovavimo organų 
darbuotojai turi teisę rinkti ir paskirti 
pertvarkytos bendrovės administravimo 
arba priežiūros organo narių skaičių, 
kuris bendrovėse, kuriose dirba daugiau 
kaip 50 darbuotojų, sudaro du atstovus, 
trečdalį atstovų bendrovėse, kuriose dirba 
250–1 000 darbuotojų ir atitinkamą 
skaičių atstovų bendrovėse, kuriose dirba 
daugiau kaip 1 000 darbuotojų;

ii) norint inicijuoti tarpvalstybinį 
informavimą ir konsultavimą, taikoma 
Direktyva 2009/38/EB.

4. Reglamentuodamos 3 dalyje 
minimus principus bei tvarką, valstybės 
narės:

4. Reglamentuodamos 2 dalyje 
minimus principus bei tvarką, valstybės 
narės užtikrina, kad iki vienos valstybės 
ribas peržengiančio pertvarkymo 
galiojusios darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus taisyklės būtų toliau 
taikomos iki bet kurių vėliau sutartų 
taisyklių taikymo pradžios dienos arba 
nesant sutartų taisyklių, kol bus taikomos 
standartinės taisyklės pagal 2 dalies 
g punktą.

a) suteikia specialiajam derybų organui 
teisę dviem trečdaliais savo narių, 
atstovaujančių ne mažiau kaip dviem 
trečdaliams darbuotojų, balsų, nuspręsti 
nepradėti derybų arba nutraukti jau 
pradėtas derybas ir remtis atvykimo 
valstybėje narėje galiojančiomis 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus taisyklėmis;

b) tais atvejais, kai po ankstesnių 
derybų taikomos standartinės dalyvavimo 
taisyklės, gali nepaisydamos tokių 
taisyklių nuspręsti apriboti darbuotojų 
atstovų santykį pertvarkytos bendrovės 
administravimo organe. Tačiau jeigu 
pertvarkymą vykdančioje bendrovėje 
darbuotojų atstovai sudarė ne mažiau 
kaip vieną trečdalį administravimo arba 
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priežiūros organo, tai apribojus tą santykį, 
darbuotojų atstovų administravimo 
organe negali būti mažiau kaip vienas 
trečdalis;

c) užtikrina, kad iki vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo galiojusios 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus taisyklės būtų toliau taikomos 
iki bet kurių vėliau sutartų taisyklių 
taikymo pradžios dienos arba nesant 
sutartų taisyklių, kol bus taikomos 
standartinės taisyklės pagal priedo 
3 dalies a punktą.

5. Dalyvavimo priimant sprendimus 
teisių išplėtimas pertvarkytos bendrovės 
darbuotojų, dirbančių kitose valstybėse 
narėse, atžvilgiu, kaip nurodyta 2 dalies 
b punkte, nenustato tokią galimybę 
pasirinkusioms valstybėms narėms jokio 
įpareigojimo atsižvelgti į tuos darbuotojus 
nustatant darbuotojų skaičiaus ribą, 
suteikiančią teisę dalyvauti priimant 
sprendimus pagal nacionalinės teisės 
aktus.

6. Kai pertvarkymą vykdančioje 
bendrovėje veikia darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus sistema, ta bendrovė 
privalo pasirinkti tokią savo teisinę formą, 
kuri leistų naudotis dalyvavimo priimant 
sprendimus teisėmis.

6. Kai pertvarkymą vykdančioje 
bendrovėje veikia darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus sistema, ta bendrovė 
privalo pasirinkti tokią savo teisinę formą, 
kuri leistų naudotis dalyvavimo priimant 
sprendimus teisėmis.

7. Kai pertvarkytoje bendrovėje veikia 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus sistema, tokia bendrovė privalo 
imtis priemonių, užtikrinančių, kad 
darbuotojų teisės dalyvauti priimant 
sprendimus būtų apsaugotos visais vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimo arba 
jungimo šalies viduje, skaidymo arba 
pertvarkymo atvejais, kurie gali įvykti 
vėliau, trejus metus nuo tokio vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
įsigaliojimo, mutatis mutandis taikant 1–
6 dalyse nustatytas taisykles.

7. Kai pertvarkytoje bendrovėje veikia 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus sistema, tokia bendrovė privalo 
imtis priemonių, užtikrinančių, kad 
darbuotojų teisės dalyvauti priimant 
sprendimus būtų apsaugotos ir visais 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
jungimo arba jungimo šalies viduje, 
skaidymo arba pertvarkymo atvejais, kurie 
gali įvykti vėliau, šešerius metus nuo tokio 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo įsigaliojimo, mutatis 
mutandis taikant 1–6 dalyse nustatytas 
taisykles.

7a. Valstybės narės, vadovaudamosi 
Direktyvos 2002/14/EB 6 straipsniu, 
užtikrina, kad darbuotojų atstovams 
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vykdant savo funkcijas būtų suteikta 
atitinkama apsauga ir garantijos, kad jie 
galėtų tinkamai atlikti savo pareigas, 
kurios jiems buvo priskirtos.

8. Bendrovė nepagrįstai nedelsdama 
informuoja savo darbuotojus apie derybų 
dėl darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus rezultatus.

8. Bendrovė nepagrįstai nedelsdama 
informuoja savo darbuotojus apie derybų 
dėl darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus rezultatus.

8a. Valstybės narės numato 
atitinkamas priemones, jei pertvarkymą 
vykdanti bendrovė nesilaiko šio straipsnio 
nuostatų. Visų pirma jos užtikrina, kad 
būtų nustatytos atitinkamos 
administracinės ar teisminės procedūros, 
kurios sudarytų sąlygas užtikrinti su šiuo 
straipsniu susijusių pareigų vykdymą.

8b. Valstybės narės taip pat numato 
tinkamas sankcijas, taikytinas 
pertvarkymą vykdančiai bendrovei 
pažeidus šį straipsnį. Šios sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomos.

8c. Kai tik viršijama išvykimo 
valstybės narės riba, turi būti pradėtos 
naujos derybos, vadovaujantis šio 
straipsnio nuostatomis. Tokiais atvejais 
standartinės valstybių narių taisyklės 
taikomos darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus lygiui, kuris kilmės šalies 
teisės aktuose bendrovei būtų numatytas 
kaip viršijantis ribą, jei bendrovė nebūtų 
įvykdžiusi vienos valstybės ribas 
peržengiančio pertvarkymo.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 m straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) darbuotojų atstovų nuomonė pagal 
86f straipsnio 4 dalies nuostatas.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 m straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama, kad būtų laikomasi 
86l straipsnyje nurodytų darbuotojų 
dalyvavimo priimant sprendimus taisyklių, 
išvykimo valstybė narė patikrina, ar šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytame vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
sąlygų projekte pateikiama informacija 
apie procedūras, pagal kurias nustatomi 
atitinkami susitarimai ir apie tokių 
susitarimų galimybes.

4. Siekdama, kad būtų laikomasi 
86l straipsnyje nurodytų darbuotojų 
dalyvavimo priimant sprendimus taisyklių, 
išvykimo valstybė narė patikrina, ar šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytame vienos 
valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo 
sąlygų projekte pateikiama informacija 
apie procedūras, pagal kurias nustatomi 
atitinkami susitarimai ir apie tokių 
susitarimų galimybes, vadovaujantis 
esamais Sąjungos teisės aktais, ribojant 
bet kokią nereikalingą administracinę 
naštą.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 m straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visas pastabas ir nuomones, kurias 
suinteresuotieji asmenys pateikė 
vadovaudamiesi 86h straipsnio 1 dalimi;

b) visas pastabas ir nuomones, kurias 
suinteresuotieji asmenys pateikė 
vadovaudamiesi 86h straipsnio 1 dalimi, 
ypač nuomonę, minimą 86f straipsnio 
4 dalyje;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 m straipsnio 7 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei kompetentinga institucija 
nustato, kad vienos valstybės ribas 
peržengiantis pertvarkymas patenka į šią 
direktyvą perkeliančių nacionalinės teisės 
aktų taikymo sritį, jį vykdant buvo 
laikomasi visų atitinkamų sąlygų ir buvo 
atliktos visos reikiamos procedūros ir 
formalumai, kompetentinga institucija 
išduoda pasirengimo pertvarkymui 
pažymėjimą;

a) jei kompetentinga institucija 
nustato, kad vienos valstybės ribas 
peržengiantis pertvarkymas patenka į šią 
direktyvą perkeliančių nacionalinės teisės 
aktų taikymo sritį, jį vykdant buvo 
laikomasi visų atitinkamų sąlygų ir buvo 
atliktos visos reikiamos procedūros ir 
formalumai ir nėra jokių požymių, kad
būtų apeinamos darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus taisyklės, 
kompetentinga institucija išduoda 
pasirengimo pertvarkymui pažymėjimą;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
86 n straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
siekiant įvertinti, ar vienos valstybės ribas 
peržengiantis pertvarkymas yra dirbtinė 
priemonė, kaip apibrėžta 86c straipsnio 
3 dalyje, išvykimo valstybės narės 
kompetentinga institucija atliktų išsamų 
visų svarbių faktų ir aplinkybių vertinimą, 
ir atsižvelgia bent į šiuos dalykus: 
atvykimo valstybėje narėje esančio 
padalinio ypatumus, įskaitant ketinimus, 
sektorių, investicijas, grynąją apyvartą ir 
pelną arba nuostolius, darbuotojų skaičių, 
balanso struktūrą, vietą mokesčių tikslais,
turtą ir jo buvimo vietą, įprastą darbuotojų 
ir konkrečių darbuotojų grupių darbo vietą,
vietą, kurioje turėtų būti mokamos 
socialinio draudimo įmokos, ir pertvarkytai 
bendrovei tenkančią komercinę riziką 
atvykimo valstybėje narėje ir išvykimo 
valstybėje narėje.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
siekiant įvertinti, ar vienos valstybės ribas 
peržengiantis pertvarkymas yra dirbtinė 
priemonė, išvykimo valstybės narės 
kompetentinga institucija atliktų išsamų 
visų svarbių faktų ir aplinkybių vertinimą, 
ir atsižvelgia bent į šiuos dalykus:

i) atvykimo valstybėje narėje esančio 
padalinio ypatumus, įskaitant ketinimus, 
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sektorių, investicijas, grynąją apyvartą ir 
pelną arba nuostolius;

ii) darbuotojų, dirbančių atvykimo 
šalyje, skaičių, darbuotojų, dirbančių 
kitoje šalyje, sugrupuotų pagal šalį, 
kurioje dirbama, skaičių, darbuotojų, 
komandiruotų metus prieš pertvarkymą, 
skaičių pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 883/2004 ir Direktyvą 96/71/EB, 
darbuotojų, tuo pat metu dirbančių 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje, 
skaičių pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 883/2004, balanso struktūrą;

iii) vietą mokesčių tikslais;

iv) turtą ir jo buvimo vietą;

v) įprastą darbuotojų ir konkrečių 
darbuotojų grupių darbo vietą;

vi) vietas, kuriose turėtų būti mokamos 
socialinio draudimo įmokos;

vii) pertvarkytai bendrovei tenkančią 
komercinę riziką atvykimo valstybėje 
narėje ir išvykimo valstybėje narėje ir

viii) balanso ir finansinės ataskaitos 
atvykimo valstybėje narėje ir visose 
valstybėse narėse, kuriose bendrovė 
pastaruosius dvejus metus vykdo veiklą, 
struktūrą.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
119 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 119 straipsnyje įterpiamas 2d 
punktas:

„2a) darbuotojų atstovai – darbuotojų 
atstovai, numatyti Sąjungos ir 
nacionalinėje teisėje ir (arba) 
praktikoje;“;
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
119 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) 119 straipsnyje įterpiamas 2d 
punktas:

„2b) darbuotojų dalyvavimas priimant 
sprendimus – bet koks būdas, įskaitant 
informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą, 
kuriuo darbuotojų atstovai gali daryti 
poveikį bendrovėje priimtiniems 
sprendimams;“;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 c punktas (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
119 straipsnio 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c) 119 straipsnyje įterpiamas 2d 
punktas:

„2c) informavimas – bendrovės 
kompetentingo organo vykdomas 
darbuotojams ir (arba) darbuotojų 
atstovams atitinkamu lygmeniu 
atstovaujančio atstovo informavimas 
klausimais, susijusiais su pačia bendrove 
ir kuria nors iš jos patronuojamųjų 
bendrovių ar įmonių, esančių kitoje 
valstybėje narėje, arba klausimais, kurie 
viršija sprendimus priimančių organų 
įgaliojimus vienoje valstybėje narėje, kai 
tokios informacijos perdavimo laikas, 
būdas ir turinys padeda darbuotojų 
atstovams deramai įvertinti galimą poveikį 
ir prireikus pasirengti konsultacijoms su 
kompetentingu bendrovės organu;“;
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 d punktas (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
119 straipsnio 2 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d) 119 straipsnyje įterpiamas 2d 
punktas:

„2d) konsultavimas – dialogo tarp 
darbuotojams ir (arba) darbuotojų 
atstovams atstovaujančio organo ir 
kompetentingo bendrovės organo 
užmezgimas ir pasikeitimas nuomonėmis. 
Nuomonių pasikeitimo laikas, būdas ir 
turinys turi būti tokie, kad darbuotojų 
atstovai, vadovaudamiesi pateikta 
informacija, galėtų pareikšti savo 
nuomonę apie kompetentingo organo 
numatytas priemones, į kurias gali būti 
atsižvelgiama bendrovės sprendimų 
priėmimo procese;“;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 e punktas (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
119 straipsnio 2 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e) 119 straipsnyje įterpiamas 2d 
punktas:

„2e) darbuotojų dalyvavimas –
darbuotojams atstovaujančio organo 
ir (arba) darbuotojų atstovų įtaka 
sprendžiant bendrovės reikalus 
naudojantis teise rinkti ar paskirti kai 
kuriuos bendrovės priežiūros ar 
administravimo organo narius arba 
rekomenduoti ir (arba) nepritarti kai 
kurių ar visų bendrovės priežiūros ar 
administravimo organo narių paskyrimui;
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 f punktas (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
119 straipsnio 2 f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4f) 119 straipsnyje įterpiamas 2d 
punktas:

„2f) pagrindinė buveinė – vieta, kurioje 
priimami pagrindiniai valdymo ir 
komerciniai sprendimai, iš esmės būtini 
visam subjekto verslui vykdyti;“;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 g punktas (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
119 straipsnio 2 g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4g) 119 straipsnyje įterpiamas 2d 
punktas:

„2g) dirbtinė priemonė – priemonė, 
kurios imamasi siekiant pagrindinio 
tikslo, t. y. apeiti bendrovės 
įsipareigojimus, susijusius su įstatymuose 
ir sutartyse nustatytomis darbuotojų, 
kreditorių ar smulkiųjų akcininkų 
teisėmis, ir išvengti socialinio draudimo 
įmokų arba perkelti pelną siekiant 
sumažinti įmonėms taikomus mokestinius 
įsipareigojimus ir kartu nevykdyti 
pagrindinės arba tikros ekonominės 
veiklos atvykimo valstybėje narėje;“;

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
120 straipsnio4 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
skyriaus nuostatos nebūtų taikomos 
bendrovei ar bendrovėms, jei:

4. Valstybės narės užtikrina, jog tais 
atvejais, kai bendrovė ketina vykdyti 
vienos valstybės ribas peržengiantį 
jungimą, susijusios valstybės narės 
patvirtintų, kad vienos valstybės ribas 
peržengiantis jungimas atitinka šioje 
dalyje nurodytas sąlygas. Bendrovė negali 
vykdyti vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo esant kurioms 
nors iš šių aplinkybių:

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
120 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jei bendrovės atžvilgiu vykdomas 
tyrimas, ji patraukta baudžiamojon 
atsakomybėn arba jeigu per pastaruosius 
trejus metus ji buvo teista už darbuotojų 
teisės aktų arba darbuotojų teisių 
pažeidimus, socialinį arba mokestinį 
sukčiavimą, mokesčių slėpimą, mokesčių 
vengimą arba pinigų plovimą ar bet kokį 
kitą finansinį nusikaltimą;

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
120 straipsnio 4 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) jeigu bendrovė yra nesumokėjusi 
daug mokesčių arba socialinio draudimo 
įmokų;
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
120 straipsnio 4 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) jei bendrovės atžvilgiu atliekamas 
tyrimas, jos atžvilgiu vykdomas 
baudžiamasis persekiojimas arba jeigu 
per pastaruosius trejus metus ji buvo 
teista už pagrindinių arba žmogaus teisių 
pažeidimus;

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva (ES) 2017/1132
122 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Valstybės narės leidžia jungiamoms 
bendrovėms be kiekvienos valstybės narės, 
kurioje yra jungiamos bendrovės, oficialios 
kalbos rengiant bendrą vienos valstybės 
ribas peržengiančio jungimo sąlygų 
projektą ir visus kitus susijusius 
dokumentus vartoti tarptautinio verslo ir 
finansų srityje įprastą kalbą. Valstybės 
narės konkrečiai nurodo, kuria kalba 
parašytu tekstu bus vadovaujamasi, jei 
dokumentų vertimo į įvairias kalbas 
versijos nesutaps.

„Valstybės narės leidžia jungiamoms 
bendrovėms be kiekvienos valstybės narės, 
kurioje yra jungiamos bendrovės, oficialios 
kalbos rengiant bendrą vienos valstybės 
ribas peržengiančio jungimo sąlygų 
projektą ir visus kitus susijusius 
dokumentus vartoti tarptautinio verslo ir 
finansų srityje įprastą kalbą. Valstybės 
narės konkrečiai nurodo, kuria kalba 
parašytu tekstu bus vadovaujamasi, jei 
dokumentų vertimo į įvairias kalbas 
versijos nesutaps. Nariai, darbuotojai arba 
kreditoriai gali teikti pastabas dėl tokių 
sąlygų projektų. Pastabos įtraukiamos į 
galutinę ataskaitą ir skelbiamos viešai.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
124 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis 124 straipsnis

Nariams teikiama valdymo ar 
administravimo organo ataskaita

Nariams ir darbuotojų atstovams arba, kai 
tokių atstovų nesama, patiems 

darbuotojams teikiama valdymo ar 
administravimo organo ataskaita

1. Kiekvienos jungiamos bendrovės 
valdymo ar administravimo organas 
parengia ataskaitą, kurioje paaiškinami ir 
pagrindžiami vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo teisiniai ir 
ekonominiai aspektai.

1. Kiekvienos jungiamos bendrovės 
valdymo ar administravimo organas 
parengia ataskaitą, kurioje nariams 
paaiškinami ir pagrindžiami vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimo 
teisiniai ir ekonominiai aspektai, o 
darbuotojų atstovams arba, kai tokių 
atstovų nesama, patiems darbuotojams 
paaiškinama, kaip vienos valstybės ribas 
peržengiantis jungimas paveikis juos.

2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje visų 
pirma paaiškinama:

2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje visų 
pirma paaiškinama:

a) galimas vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo poveikis po 
sujungimo veiksiančios bendrovės būsimai 
veiklai ir vadovybės strateginiam planui;

a) galimas vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo poveikis po 
sujungimo veiksiančios bendrovės būsimai 
veiklai ir vadovybės strateginiam planui;

aa) jungimo priežastys;

b) paaiškinamas ir pagrindžiamas 
akcijų keitimo santykis;

b) paaiškinamas ir pagrindžiamas 
akcijų keitimo santykis;

c) apibūdinami visi iškilę vertinimo 
sunkumai;

c) apibūdinami visi iškilę vertinimo 
sunkumai;

(d) paaiškinamas galimas vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimo 
poveikis nariams;

d) paaiškinamas galimas vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimo 
poveikis nariams;

e) paaiškinamos teisės ir teisių 
gynimo priemonės, kuriomis gali 
pasinaudoti nariai, prieštaraujantys 
jungimui pagal 126a straipsnį.

e) paaiškinamos teisės ir teisių 
gynimo priemonės, kuriomis gali 
pasinaudoti nariai, prieštaraujantys 
jungimui pagal 126a straipsnį.

ea) paaiškinamas galimas vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimo 
poveikis darbo santykių apsaugai ir 
darbuotojų dalyvavimui;

eb) visi esminiai įdarbinimo sąlygų, 
taip pat įstatymu ir kolektyvinėmis 
sutartimis nustatytų sąlygų, ir bendrovių 
vykdomos veiklos vietos pokyčiai;
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ec) paaiškinama, ar a, ea ir 
eb punktuose išdėstyti veiksniai taip pat 
susiję su kuriais nors jungiamų bendrovių 
patronuojamosiomis bendrovėmis.

3. Ne vėliau nei likus mėnesiui iki 
126 straipsnyje nurodyto visuotinio 
susirinkimo dienos kiekvienos jungiamos 
bendrovės nariams sudaromos sąlygos bent 
jau elektroniniu būdu susipažinti su 
ataskaita. Panašios sąlygos susipažinti su 
ataskaita sudaromos ir kiekvienos 
jungiamos bendrovės darbuotojų atstovams 
arba, jei tokių atstovų nėra, patiems 
darbuotojams. Tačiau, jei nereikalaujama,
kad jungimas būtų patvirtintas įsigyjančios 
bendrovės visuotiniame susirinkime 
remiantis 126 straipsnio 3 dalimi, su 
ataskaita leidžiama susipažinti likus ne 
mažiau kaip mėnesiui iki kito jungiamos 
bendrovės ar bendrovių visuotinio 
susirinkimo dienos.

3. Ne vėliau nei likus dviem 
mėnesiams iki 126 straipsnyje nurodyto 
visuotinio susirinkimo dienos kiekvienos 
jungiamos bendrovės nariams sudaromos 
sąlygos bent jau elektroniniu būdu 
susipažinti su ataskaita. Panašios sąlygos 
susipažinti su ataskaita sudaromos ir 
kiekvienos jungiamos bendrovės 
darbuotojų atstovams arba, jei tokių 
atstovų nėra, patiems darbuotojams, 
kiekvienos jungiamos bendrovės 
darbuotojų atstovams, vadovaujantis 
direktyvomis 2009/38/EB, 2001/86/EB ir 
2002/14/EB, arba, kai tokių atstovų 
nesama, patiems darbuotojams ir 
bendrovės profesinėms sąjungoms.
Tačiau, jei nereikalaujama, kad jungimas 
būtų patvirtintas įsigyjančios bendrovės 
visuotiniame susirinkime remiantis 
126 straipsnio 3 dalimi, su ataskaita 
leidžiama susipažinti likus ne mažiau kaip
mėnesiui iki kito jungiamos bendrovės ar 
bendrovių visuotinio susirinkimo dienos.

3a. Jei vienos ar kelių jungiamų 
bendrovių valdymo arba administravimo 
organas iš savo darbuotojų atstovų arba, 
jei tokių atstovų nėra, iš pačių darbuotojų 
laiku gauna jų nuomonę, kaip nustatyta 
nacionalinėje teisėje, apie tai 
informuojami nariai, o pati nuomonė 
pridedama prie ataskaitos.

4. Tačiau, reikalavimas parengti 
1 dalyje nurodytą ataskaitą netaikomas, jei 
visi jungiamų bendrovių nariai susitarė 
atsisakyti šio reikalavimo.“;

4. Tačiau, reikalavimas pateikti 
1 dalies b–e punktuose nurodytą 
informaciją netaikomas, jei visi jungiamų 
bendrovių nariai susitarė atsisakyti šio 
reikalavimo.“; Tais atvejais, kai 
jungiamos bendrovės arba jų 
patronuojamosios bendrovės, jei tokių 
yra, neturi darbuotojų, išskyrus 
darbuotojus, kurie sudaro jų valdymo 
arba administravimo organą, 
reikalavimas pateikti 1 dalies f, g ir 
h punktuose nurodytą informaciją 
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netaikomas.

4a. Ataskaitos pateikimas nepažeidžia 
galiojančių informacijos ir konsultacijų 
teisių bei nacionaliniu lygmeniu pradėtų 
procedūrų įgyvendinant Direktyvas 
2001/23/EB, 2002/14/EB arba 
2009/38/EB ir nelemia ataskaitų teikimo 
reikalavimų dubliavimosi.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 10 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
124 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 a straipsnis 124 a straipsnis

Darbuotojams teikiama valdymo ar 
administravimo organo ataskaita

Darbuotojams teikiama valdymo ar 
administravimo organo ataskaita

1. Kiekvienos jungiamos bendrovės 
valdymo ar administravimo organas 
parengia darbuotojams skirtą ataskaitą, 
kurioje paaiškinamas galimas vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimo 
poveikis.

1. Kiekvienos jungiamos bendrovės 
valdymo ar administravimo organas 
parengia darbuotojams skirtą ataskaitą, 
kurioje paaiškinamas galimas vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimo 
poveikis.

2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje visų 
pirma paaiškinama:

2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje visų 
pirma paaiškinama:

a) galimas vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo poveikis būsimai 
bendrovės veiklai ir vadovybės 
strateginiam planui;

a) galimas vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo poveikis būsimai 
bendrovės veiklai ir vadovybės 
strateginiam planui;

aa) jungimo priežastys;

b) galimas vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo poveikis darbo 
santykių apsaugai;

b) galimas vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo poveikis darbo 
santykiams ir darbuotojų dalyvavimui, 
taip pat priemonės, kurių turi būti imtasi 
siekiant juos apsaugoti;

c) visi esminiai įdarbinimo sąlygų ir 
bendrovių vykdomos veiklos vietos 
pokyčiai;

c) visi esminiai įdarbinimo sąlygų, 
įskaitant teisės nuostatose ir 
kolektyvinėmis sutartyse nustatytas 
sąlygas, ir bendrovių vykdomos veiklos 
vietos pokyčiai;
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d) tai, ar a, b ir c punktuose išdėstyti 
veiksniai taip pat susiję su kuriais nors 
jungiamų bendrovių patronuojamosiomis 
bendrovėmis.

d) tai, ar a, b, c ir ca punktuose 
išdėstyti veiksniai taip pat susiję su kuriais 
nors jungiamų bendrovių filialais ar 
patronuojamosiomis bendrovėmis.

da) informacija apie procedūras, 
kuriomis nustatomos darbuotojų 
informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo 
teisės po jungimo veiksiančioje 
bendrovėje nustatomos pagal šios 
direktyvos nuostatas;

db) paaiškinamos teisės ir teisių 
gynimo priemonės, kuriomis gali 
pasinaudoti nariai, prieštaraujantys 
jungimui pagal 126a straipsnį.

3. Ne vėliau nei likus mėnesiui iki 
126 straipsnyje nurodyto visuotinio 
susirinkimo dienos kiekvienos jungiamos 
bendrovės darbuotojų atstovams arba, jei 
tokių atstovų nėra, patiems darbuotojams 
sudaromos sąlygos bent jau elektroniniu 
būdu susipažinti su šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta ataskaita. Panašios sąlygos 
susipažinti su ataskaita sudaromos ir 
kiekvienos jungiamos bendrovės nariams.

3. Ne vėliau nei likus mėnesiui iki 
126 straipsnyje nurodyto visuotinio 
susirinkimo dienos kiekvienos jungiamos 
bendrovės darbuotojų atstovams, 
vadovaujantis direktyvomis 2009/38/EB, 
2001/86/EB ir 2002/14/EB, arba, jei tokių 
atstovų nėra, patiems darbuotojams ir 
bendrovės profesinėms sąjungoms
sudaromos sąlygos bent jau elektroniniu 
būdu susipažinti su šio straipsnio 1 dalyje 
nurodyta ataskaita. Panašios sąlygos 
susipažinti su ataskaita sudaromos ir 
kiekvienos jungiamos bendrovės nariams.

Tačiau, jei nereikalaujama, kad jungimas 
būtų patvirtintas įsigyjančios bendrovės 
visuotiniame susirinkime remiantis 
126 straipsnio 3 dalimi, su ataskaita 
leidžiama susipažinti likus ne mažiau nei 
mėnesiui iki kito jungiamos bendrovės ar 
bendrovių visuotinio susirinkimo dienos.

Tačiau, jei nereikalaujama, kad jungimas 
būtų patvirtintas įsigyjančios bendrovės 
visuotiniame susirinkime remiantis 
126 straipsnio 3 dalimi, su ataskaita 
leidžiama susipažinti likus ne mažiau nei 
mėnesiui iki kito jungiamos bendrovės ar 
bendrovių visuotinio susirinkimo dienos.

3a. Atitinkamais atvejais Europos 
darbo taryboms, nacionaliniams 
darbuotojų atstovavimo organams ir 
bendrovėje atstovaujamoms profesinėms 
sąjungoms skiriama tinkamų išteklių 
išsamiai ataskaitos analizei atlikti.

4. Jei vienos ar kelių jungiamų 
bendrovių valdymo arba administravimo 
organas iš savo darbuotojų atstovų arba, jei 
tokių atstovų nėra, iš pačių darbuotojų 
laiku gauna jų nuomonę, kaip nustatyta 
nacionalinėje teisėje, apie tai informuojami 

4. Jei vienos ar kelių jungiamų 
bendrovių valdymo arba administravimo 
organas iš savo darbuotojų atstovų arba, jei 
tokių atstovų nėra, iš pačių darbuotojų 
laiku gauna jų nuomonę, kaip nustatyta 
nacionalinėje teisėje, apie tai informuojami 
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nariai, o pati nuomonė pridedama prie 
ataskaitos.

nariai, o pati nuomonė pridedama prie 
ataskaitos.

4a. Bendrovės, kuri ketina vykdyti 
vienos valstybės ribas peržengiantį 
jungimą, vykdomoji vadovybė arba 
administravimo organas pateikia 
motyvuotą ir rašytinį atsakymą į 
darbuotojų nuomonę prieš 126 straipsnyje 
nurodytą visuotinį susirinkimą.

5. Tačiau, jei jungiamose bendrovėse 
ir jų patronuojamosiose bendrovėse, jei 
tokių yra, nėra kitų darbuotojų, o tik 
valdymo arba administravimo organui 
priklausantys darbuotojai, reikalavimas 
parengti 1 dalyje nurodytą ataskaitą 
netaikomas.

5. Tačiau, jei jungiamose bendrovėse 
ir jų patronuojamosiose bendrovėse, jei 
tokių yra, nėra kitų darbuotojų, o tik 
valdymo arba administravimo organui 
priklausantys darbuotojai, reikalavimas 
parengti 1 dalyje nurodytą ataskaitą 
netaikomas.

6. Ataskaitos pateikimas nepažeidžia 
galiojančių informacijos ir konsultacijų 
teisių bei nacionaliniu lygmeniu pradėtų 
procedūrų įgyvendinant Direktyvas 
2001/23/EB, 2002/14/EB arba 
2009/38/EB.“;

6. Ataskaitos pateikimas nepažeidžia 
galiojančių informacijos ir konsultacijų 
teisių bei nacionaliniu lygmeniu pradėtų 
procedūrų įgyvendinant Direktyvas 
2001/23/EB, 2002/14/EB arba 
2009/38/EB.“;

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 12 punkto a papunktis
Direktyva (ES) 2017/1132
126 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susipažinęs su ataskaitomis, 
nurodytomis atitinkamai 124, 124a ir 
125 straipsniuose, kiekvienos 
susijungiančios bendrovės visuotinis 
susirinkimas priimdamas rezoliuciją 
nusprendžia dėl pritarimo bendram vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimo 
sąlygų projektui.“;

1. Susipažinęs su ataskaitomis, 
nurodytomis atitinkamai 124, 124a ir 
125 straipsniuose, kiekvienos 
susijungiančios bendrovės visuotinis 
susirinkimas priimdamas rezoliuciją 
nusprendžia dėl pritarimo bendram vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimo 
sąlygų projektui. Prieš priimant 
sprendimą, bet kokios ankstesnės 
taikytinos informavimo ir konsultavimosi 
teisės turi būti užtikrinamos tokiu būdu ir 
tokiu metu, kad būtų galima atsižvelgti į 
darbuotojų atstovų nuomonę.“;
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Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
126 a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nariai galėtų 
perleisti savo akcijų dalis už tinkamą
piniginę kompensaciją įsigaliojus vienos 
valstybės ribas peržengiančiam jungimui, 
kaip nustatyta 129 straipsnyje, vienam ar 
keliems toliau nurodytiems subjektams:

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyti nariai galėtų 
perleisti savo akcijų dalis už deramą
piniginę kompensaciją įsigaliojus vienos 
valstybės ribas peržengiančiam jungimui, 
kaip nustatyta 129 straipsnyje, vienam ar 
keliems toliau nurodytiems subjektams:

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
126 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekviena jungiama bendrovė bendrame 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
jungimo sąlygų projekte pateiktų 
pasiūlymą dėl tinkamos piniginės 
kompensacijos, kaip nurodyta 
122 straipsnio 1 dalies m punkte, kuris 
skirtas šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems 
pasinaudoti teise perleisti savo akcijų dalis 
norintiems nariams. Valstybės narės taip 
pat nustato laikotarpį, per kurį narys turi 
priimti arba atmesti minėtą pasiūlymą ir 
kuris jokiu būdu neturi trukti ilgiau kaip 
vieną mėnesį nuo 126 straipsnyje 
nurodyto visuotinio susirinkimo dienos 
arba tais atvejais, kai visuotinio 
susirinkimo patvirtinimas nebūtinas, ilgiau 
nei du mėnesius nuo 123 straipsnyje 
nurodyto bendro jungimo sąlygų projekto 
atskleidimo. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad jungiamos bendrovės galėtų 
priimti pasiūlymą, kuris elektroniniu būdu 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekviena jungiama bendrovė bendrame 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
jungimo sąlygų projekte pateiktų 
pasiūlymą dėl tinkamos piniginės 
kompensacijos, kaip nurodyta 
122 straipsnio 1 dalies m punkte, kuris 
skirtas šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems 
pasinaudoti teise perleisti savo akcijų dalis 
norintiems nariams. Nariai praneša apie 
savo ketinimą pasinaudoti savo teise 
pasitraukti iki visuotinio susirinkimo arba 
tais atvejais, kai visuotinio susirinkimo 
patvirtinimas nebūtinas, per mėnesį nuo 
123 straipsnyje nurodyto bendro jungimo 
sąlygų projekto atskleidimo. Valstybės 
narės taip pat užtikrina, kad jungiamos 
bendrovės galėtų priimti pasiūlymą, kuris 
elektroniniu būdu siunčiamas tuo tikslu 
minėtų bendrovių nurodytu adresu.
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siunčiamas tuo tikslu minėtų bendrovių 
nurodytu adresu.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies18 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
133 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-a) 133 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

1. Nedarant poveikio 2 daliai, po 
vienos valstybės peržengiančio jungimosi 
veiksiančiai bendrovei taikomos 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus taisyklės, jeigu tokios yra, 
galiojančios valstybėje narėje, kurioje yra 
bendrovės registruota buveinė.

„1. Šios straipsnio pagrindinis 
principas ir nurodytas tikslas – užtikrinti 
darbuotojų dalyvavimo teises. Todėl 
bendrovėje, veiksiančioje po vienos 
valstybės ribas peržengiančio 
restruktūrizavimo, išlieka bent toks pat 
darbuotojų dalyvavimo teisių lygis, koks 
buvo bendrovėje prieš jungimą, įskaitant 
ir visus prieš jį taikytus darbuotojų 
dalyvavimo elementus. Šis lygis 
įvertinamas pagal darbuotojų atstovų 
procentinę dalį administravimo ar 
priežiūros organe arba jų komitetuose 
arba, jeigu taikoma, valdymo grupėje, 
kuri atsakinga už bendrovės pelno 
vienetus.“;

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies18 punkto -a a papunktis (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
133 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) 133 straipsnyje įterpiama 1a dalis:

„1a. Kai dalyvaujančių bendrovių 
valdymo arba administraciniai organai 
parengia jungimo planą, jie iš karto po to, 
kai paskelbiamas jungimo sąlygų 
projektas, imasi būtinų priemonių, kad 
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būtų pradėtos derybos su bendrovių 
darbuotojų atstovais dėl priemonių, 
susijusių su darbuotojų dalyvavimu 
priimant bendrovės ar bendrovių, 
veiksiančių po jungimo, sprendimus“;

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies18 punkto -a b papunktis (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
133 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-ab) 133 straipsnis pakeičiamas taip:

2. Tačiau, valstybėje narėje, kurioje 
yra po jungimosi veiksiančios bendrovės 
registruota buveinė, galiojančios 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus taisyklės, jeigu tokios yra, 
netaikomos, kai bent vienos 
besijungiančios bendrovės šešis mėnesius 
iki 123 straipsnyje nurodyto vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimosi 
sąlygų projekto paskelbimo vidutinis 
darbuotojų skaičius yra lygus dviem 
trečdaliams skaičiaus, nustatyto išvykimo
valstybės narės teisės aktuose, ir dėl to toje 
bendrovėje taikoma darbuotojų 
dalyvavimo priimant sprendimus sistema, 
apibrėžta Direktyvos 2001/86/EB 2
straipsnio k punkte, arba kai po vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimosi 
veiksiančiai bendrovei taikoma nacionalinė 
teisė: -

22. Tačiau, atvykimo valstybėje narėje 
galiojančios darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus taisyklės, jeigu tokios 
yra, netaikomos, kai bent vienos 
besijungiančios bendrovės šešis mėnesius 
iki šios direktyvos 86d straipsnyje nurodyto 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
jungimosi sąlygų projekto paskelbimo 
vidutinis darbuotojų skaičius sudaro du 
trečdaliusišvykimo valstybės narės teisėje 
nustatyto skaičiaus, kuriuo užtikrinamas
darbuotojų dalyvavimas priimant 
sprendimus, kaip apibrėžta Direktyvos 
2001/86/EB 2 straipsnio k punkte, arba kai 
po vienos valstybės ribas peržengiančio 
jungimosi veiksiančiai bendrovei taikoma 
nacionalinė teisė:

a) nenustato bent jau tokio pat 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus lygio ir elementų, koks buvo 
bendrovėje prieš pertvarkymą, kuris 
įvertinamas pagal darbuotojų atstovų 
procentinę dalį administravimo ar 
priežiūros organe arba jų komitetuose, arba 
valdymo grupėje, kuri atsakinga už 
bendrovės pelno vienetus, atsižvelgiant į 
darbuotojų dalyvavimą, arba or

a) nenustato bent jau tokio pat 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus lygio ir elementų, kokie buvo 
vienoje iš dalyvaujančių bendrovių prieš 
jungimą, kurie įvertinami pagal darbuotojų 
atstovų procentinę dalį administravimo ar 
priežiūros organe arba jų komitetuose, arba 
valdymo grupėje, kuri atsakinga už 
bendrovės pelno vienetus, atsižvelgiant į 
darbuotojų dalyvavimą, arba arba
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b) nesuteikia po jungimosi
veiksiančios bendrovės padalinių, esančių 
kitose valstybėse narėse, darbuotojams 
tokių pačių teisių naudotis dalyvavimo 
priimant sprendimus teisėmis, kokias turi 
darbuotojai, dirbantys valstybėje narėje, 
kurioje yra po jungimosi veiksiančios 
bendrovės registruota buveinė.

b) nesuteikia po jungimo veiksiančios 
bendrovės padalinių, esančių kitose 
valstybėse narėse, darbuotojams tokių 
pačių teisių naudotis dalyvavimo priimant 
sprendimus teisėmis, kokias turi 
darbuotojai, dirbantys atvykimo valstybėje 
narėje.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies18 punkto -a c papunktis (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
133 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-ac) 133 straipsnis pakeičiamas taip:

3. 2 dalyje nurodytais atvejais po 
vienos valstybės ribas peržengiančio
jungimosi veiksiančios bendrovės 
darbuotojų dalyvavimą priimant 
sprendimus ir jų dalyvavimą nustatant 
tokias teises valstybės narės reglamentuoja 
mutatis mutandis, atsižvelgdamos į 4–
7 dalis, vadovaudamosi Reglamento (EB) 
Nr. 2157/2001 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse 
nustatytais principais ir tvarka bei šiomis 
Direktyvos 2001/86/EB nuostatomis:

„3. Darbuotojų informavimas, 
konsultavimas ir dalyvavimas po jungimo 
veiksiančioje bendrovėje ir jų dalyvavimas 
nustatant tokias teises šio straipsnio 
2 dalyje nurodytais atvejais nustatomas 
darbuotojų ir vadovybės susitarime, o po
jungimosi veiksiančios bendrovės 
darbuotojų informavimą, konsultavimą ir
dalyvavimą priimant sprendimus ir jų 
dalyvavimą nustatant tokias teises 
valstybės narės reglamentuoja mutatis 
mutandis, atsižvelgdamos į šio straipsnio
4–7 dalis, vadovaudamosi Reglamento 
(EB) Nr. 2157/2001 12 straipsnio 2, 3 ir 
4 dalyse nustatytais principais ir tvarka bei 
šiomis Direktyvos 2001/86/EB 
nuostatomis:

a) 3 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies a
punkto i papunkčiu, 2 dalies b punktu ir 3
dalimi, 3 straipsnio 4 dalies pirmos 
pastraipos pirma įtrauka, 3 straipsnio 4
dalies antra pastraipa, 3 straipsnio 5 dalimi, 
3 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa ir 3
straipsnio 7 dalimi;“;

a) 3 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 
a punkto i papunkčiu, 2 dalies b punktu ir 
3 dalimi, 3 straipsnio 4 dalies pirmos 
pastraipos pirma įtrauka, 3 straipsnio 
4 dalies antra pastraipa, 3 straipsnio 
5 dalimi, 3 straipsnio 6 dalies trečia 
pastraipa ir 3 straipsnio 7 dalimi;

b) 4 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 2
dalies a, g ir h punktais, 4 straipsnio 3
dalimi bei 4 straipsnio 4 dalimi;“;

b) 4 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 
2 dalies a, b, c, d, e, g ir h punktais, 
4 straipsnio 3 dalimi bei 4 straipsnio 
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4 dalimi;

c) 5 straipsniu; c) 5 straipsniu;

d) 6 straipsniu; d) 6 straipsniu;

e) 7 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsnio 
2 dalies pirmos pastraipos b punktu bei 
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa ir 
7 straipsnio 3 dalimi. Tačiau, taikant šį 
skyrių, nuo 25 % iki 33 1/3 % didinami 
Direktyvos 2001/86/EB 7 straipsnio 
2 dalies pirmos pastraipos b punkte 
reikalaujami procentiniai dydžiai tos 
direktyvos priedo 3 dalyje numatytoms 
standartinėms taisyklėms įgyvendinti; 

e) 7 straipsnio 1 dalimi;

f) 8, 10 ir 12 straipsniais; f) 8, 9, 10 ir 12 straipsniais;

g) 13 straipsnio 4 dalimi; g) Direktyvos 2001/86/EB priedu;

h) priedo 3 dalies b punktu. 

Norint inicijuoti tarpvalstybinį 
informavimą ir konsultavimą, taikoma 
Direktyva.“;

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 18 punkto -a d papunktis (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
133 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-ad) 133 straipsnis pakeičiamas taip:

4. Reglamentuodamos 3 dalyje
minimus principus bei tvarką, valstybės 
narės:

„4. Reglamentuodamos 2 ir 3 dalyse
minimus principus bei tvarką, valstybės 
narės užtikrina, kad iki vienos valstybės 
ribas peržengiančio jungimo galiojusios 
darbuotojų informavimo, konsultavimo ir 
dalyvavimo priimant sprendimus taisyklės 
būtų toliau taikomos iki bet kurių vėliau 
sutartų taisyklių taikymo pradžios dienos 
arba nesant sutartų taisyklių – kol bus 
taikomos standartinės taisyklės pagal 
Direktyvos 2001/86/EB priedą.“;

a) suteikia atitinkamiems įgyjančių 
bendrovių organams teisę be jokių 
išankstinių derybų pasirinkti, kad joms 
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būtų tiesiogiai taikomos priedo 3 dalies a 
punkte minimos dalyvavimo standartinės 
taisyklės pagal valstybės narės, kurioje 
bus kiekvienos po vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo veiksiančios 
bendrovės registruota buveinė, teisės aktų 
nuostatas, ir laikytis šių taisyklių nuo jų 
įregistravimo datos; 

b) suteikia specialiajam derybų 
organui teisę dviem trečdaliais savo narių, 
atstovaujančių ne mažiau kaip dviem 
trečdaliams darbuotojų, balsų, įskaitant 
balsus narių, atstovaujančių ne mažiau 
kaip dviejų skirtingų valstybių narių 
darbuotojams, nuspręsti nepradėti derybų 
arba nutraukti jau pradėtas derybas ir 
remtis valstybėje narėje, kurioje bus po 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
jungimosi veiksiančios bendrovės 
registruota buveinė, galiojančiomis 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus taisyklėmis; 

c) gali, kai po ankstesnių derybų 
taikomos dalyvavimo standartinės 
taisyklės, nepaisydamos tokių taisyklių 
nuspręsti apriboti darbuotojų atstovų 
santykį po vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimosi veiksiančios 
bendrovės administravimo organe. Tačiau 
jeigu vienoje iš besijungiančių bendrovių 
darbuotojų atstovai sudarė ne mažiau 
kaip vieną trečdalį administravimo arba 
priežiūros organo, tai apribojus tą santykį, 
darbuotojų atstovų administravimo 
organe negali būti mažiau kaip vienas 
trečdalis. 

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies18 punkto -a e papunktis (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
133 straipsnio 5 dalis
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

-ae) 133 straipsnio 5 dalis pakeičiama 
taip:

5. Dalyvavimo priimant sprendimus 
teisių išplėtimas po valstybės ribas 
peržengiančio jungimosi veiksiančios 
bendrovės darbuotojų, dirbančių kitose 
valstybėse narėse, atžvilgiu, kaip nurodyta 
2 dalies b punkte, nesukuria tokį variantą 
pasirinkusioms valstybėms narėms jokios 
pareigos atsižvelgti į tuos darbuotojus 
nustatant asmenų skaičiaus ribą, 
suteikiančią teisę dalyvauti priimant 
sprendimus pagal nacionalinės teisės 
aktus.

„5. Po jungimo veiksianti bendrovė 
privalo pasirinkti tokią savo teisinę formą, 
kuri leistų naudotis dalyvavimo priimant 
sprendimus teisėmis.“;

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies18 punkto -a f papunktis (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
133 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-af) 133 straipsnio 6 dalis pakeičiama 
taip:

6. Kai bent vienoje besijungiančioje
bendrovėje veikia darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus sistema ir tokia 
sistema bus taikoma po vienos valstybės 
ribas peržengiančio jungimosi 
veiksiančioje bendrovėje pagal 2 dalyje 
nurodytas taisykles, bendrovė privalo 
pasirinkti tokią savo teisinę formą, kuri 
leistų naudotis dalyvavimo priimant 
sprendimus teisėmis.

„6. Kai po vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo veiksiančioje
bendrovėje veikia darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus sistema, tokia 
bendrovė privalo imtis priemonių, 
užtikrinančių, kad darbuotojų teisės 
dalyvauti priimant sprendimus būtų 
apsaugotos nuo galimo vienos valstybės 
ribas peržengiančio ar šalies viduje 
vykstančio jungimo, skaidymo ar 
pertvarkymo šešerius metus nuo tokio 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
pertvarkymo įsigaliojimo, mutatis 
mutandis taikydama 1–4 dalyse nustatytas 
taisykles.
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 18 punkto a papunktis
Direktyva (ES) 2017/1132
133 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kai po vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo veikiančioje 
bendrovėje veikia darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus sistema, tokia 
bendrovė privalo imtis priemonių, 
užtikrinančių, kad darbuotojų teisės 
dalyvauti priimant sprendimus būtų 
apsaugotos nuo galimo vienos valstybės 
ribas peržengiančio ar šalies viduje 
vykstančio jungimo, skaidymo ar 
pertvarkymo trejus metus nuo tokio vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimo 
įsigaliojimo, mutatis mutandis taikydama 
1–6 dalyse nustatytas taisykles.“;

7. Valstybės narės, vadovaudamosi 
Direktyvos 2002/14/EB 6 straipsniu, 
užtikrina, kad darbuotojų atstovams 
vykdant savo funkcijas būtų suteikta 
atitinkama apsauga ir garantijos, kad jie 
galėtų tinkamai atlikti savo pareigas, 
kurios jiems buvo priskirtos.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 18 punkto b papunktis
Direktyva (ES) 2017/1132
133 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Bendrovė savo darbuotojus
informuoja apie tai, ar nusprendė taikyti 
3 dalies h punkte nurodytas standartines
dalyvavimo taisykles, ar pradeda derybas 
dalyvaujant specialiajam derybų organui. 
Pastaruoju atveju bendrovė pernelyg 
nedelsdama informuoja savo darbuotojus 
apie derybų rezultatus.“;

8. Bendrovė nepagrįstai nedelsdama
informuoja savo darbuotojus apie derybų 
dėl darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus rezultatus.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies18 punkto b a papunktis (naujas)
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Direktyva (ES) 2017/1132
133 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 133 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„8a. Valstybės narės numato 
atitinkamas priemones, jei po vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimo 
vykdanti bendrovė nesilaiko šio straipsnio 
nuostatų. Visų pirma jos užtikrina, kad 
būtų nustatytos atitinkamos 
administracinės ar teisminės procedūros, 
kurios sudarytų sąlygas užtikrinti su šiuo 
straipsniu susijusių pareigų vykdymą.“;

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies18 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
133 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) 133 straipsnis papildomas šia 
dalimi:

„8b. Valstybės narės taip pat nustato 
tinkamas sankcijas, taikytinas vienos 
valstybės ribas peržengiantį jungimą 
vykdančiai bendrovei pažeidus šį 
straipsnį. Šios sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomos.“;

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies18 punkto b c papunktis (naujas)
Direktyva (ES) 2017/1132
133 straipsnio 8 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) 133 straipsnis papildomas šia 
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dalimi:

„8c. Kai tik viršijama išvykimo 
valstybės narės riba, turi būti pradėtos 
naujos derybos, vadovaujantis šio 
straipsnio nuostatomis. Tokiu atveju 
valstybių narių taikomose standartinėse 
taisyklėse nurodomas darbuotojų 
dalyvavimo lygis, kuris būtų teisiškai 
numatytas bendrovės kilmės šalyje ir kuris 
viršytų nustatytą ribą, jei bendrovė nebūtų 
vykdžiusi vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimo.“;

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 b straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) darbuotojų atstovai – darbuotojų 
atstovai, numatyti Sąjungos ir 
nacionalinėje teisėje ir (arba) praktikoje;

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 b straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) darbuotojų dalyvavimas priimant 
sprendimus – bet koks būdas, įskaitant 
informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą, 
kuriuo darbuotojų atstovai gali daryti 
poveikį bendrovėje priimamiems 
sprendimams;

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 b straipsnio 1 dalies 3 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c) informavimas – bendrovės 
kompetentingo organo vykdomas 
darbuotojams ir (arba) darbuotojų 
atstovams atitinkamu lygmeniu 
atstovaujančio atstovo informavimas 
klausimais, susijusiais su pačia bendrove 
ir kuria nors iš jos patronuojamųjų 
bendrovių ar įmonių, esančių kitoje 
valstybėje narėje, arba klausimais, kurie 
viršija sprendimus priimančių organų 
įgaliojimus vienoje valstybėje narėje, kai 
tokios informacijos perdavimo laikas, 
būdas ir turinys padeda darbuotojų 
atstovams deramai įvertinti galimą poveikį 
ir prireikus pasirengti konsultacijoms su 
kompetentingu bendrovės organu;

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 b straipsnio 1 dalies 3 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d) konsultavimas – dialogo tarp 
darbuotojams ir (arba) darbuotojų 
atstovams atstovaujančio organo ir 
kompetentingo bendrovės organo 
užmezgimas ir keitimasis nuomonėmis; 
keitimosi nuomonėmis laikas, būdas ir 
turinys turi būti tokie, kad darbuotojų 
atstovai, vadovaudamiesi pateikta 
informacija, galėtų pareikšti savo 
nuomonę apie kompetentingo organo 
numatytas priemones, į kurias gali būti 
atsižvelgiama bendrovės sprendimų 
priėmimo procese;

Pakeitimas 95
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 b straipsnio 1 dalies 3 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e) darbuotojų dalyvavimas –
darbuotojų ir (arba) darbuotojų atstovų 
daroma įtaka bendrovės reikalams 
naudojantis teise rinkti arba paskirti kai 
kuriuos bendrovės priežiūros arba 
administracijos organo narius;

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 b straipsnio 1 dalies 3 f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3f) pagrindinė buveinė – vieta, kurioje 
priimami pagrindiniai valdymo ir 
komerciniai sprendimai, iš esmės būtini 
visam subjekto verslui vykdyti;

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 d straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jei bendrovės atžvilgiu vykdomas 
tyrimas, ji patraukta baudžiamojon 
atsakomybėn arba jeigu per pastaruosius 
trejus metus ji buvo teista už darbuotojų 
teisės aktų arba darbuotojų teisių 
pažeidimus, socialinį arba mokestinį 
sukčiavimą, mokesčių slėpimą, mokesčių 
vengimą arba pinigų plovimą ar bet kokį 
kitą finansinį nusikaltimą;
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Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 d straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) jei yra taikytos drausminės 
nuobaudos ar baudžiamosios sankcijos ir 
sprendimai dėl sukčiavimo praktikos, 
tiesiogiai susiję su bendrovės 
kompetencijomis arba patikimumu;

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 d straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) jei bendrovės atžvilgiu atliekamas 
tyrimas, vykdomas baudžiamasis 
persekiojimas arba jeigu per pastaruosius 
trejus metus ji buvo teista už pagrindinių 
arba žmogaus teisių pažeidimus;

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 d straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Skaidomos bendrovės valstybė narė 
užtikrina, kad kompetentinga institucija 
nesuteiktų leidimo skaidyti, jei 
išnagrinėjusi konkretų atvejį ir atsižvelgusi 
į visus svarbius faktus ir aplinkybes 
nustato, kad tai yra dirbtinė priemonė, 

3. Skaidomos bendrovės valstybė narė 
užtikrina, kad kompetentinga institucija 
nesuteiktų leidimo skaidyti, jei 
išnagrinėjusi konkretų atvejį ir atsižvelgusi 
į visus svarbius faktus ir aplinkybes, 
remdamasi pagrįstomis ir objektyviomis 
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kuria siekiama gauti neteisėtų mokesčių 
lengvatų ar nepagrįstai apriboti 
įstatymuose ar sutartyse įtvirtintas, 
darbuotojų, kreditorių ar narių teises.

priežastimis, nustato, kad tai yra dirbtinė 
priemonė, kuria siekiama gauti neteisėtų 
mokesčių lengvatų ar nepagrįstai apriboti 
įstatymuose ar sutartyse įtvirtintas, 
darbuotojų, kreditorių ar narių teises.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 e straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienos skaidomos bendrovės 
valdymo ar administravimo organas 
parengia bendrą vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo sąlygų projektą. 
Bendrame vienos valstybės ribas 
peržengiančio jungimosi sąlygų projekte 
pateikiami bent tokie duomenys:

1. Kiekvienos skaidomos bendrovės 
valdymo ar administravimo organas, 
įskaitant darbuotojų tarybos lygmens 
atstovus, parengia bendrą vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo sąlygų 
projektą likus ne mažiau kaip dviem 
mėnesiams iki 160k straipsnyje nurodyto 
visuotinio susirinkimo. Bendrame vienos 
valstybės ribas peržengiančio jungimosi 
sąlygų projekte pateikiami bent tokie 
duomenys:

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 e straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) išsami informacija apie pagrindinę 
buveinę;

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 e straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) galimas vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo poveikis 
užimtumui;

e) galimas vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo poveikis 
užimtumui, atlyginimų pokyčiams ir 
bendrovės lygmeniu vykdomam 
socialiniam dialogui, įskaitant darbuotojų 
atstovavimą valdybos lygmeniu;

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 e straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) tam tikrais atvejais informacija 
apie procedūras, kurias taikant pagal 160n 
straipsnį nustatomi susitarimai dėl 
darbuotojų dalyvavimo apibrėžiant jų 
teises dalyvauti priimant sprendimus 
įgyjančiosiose bendrovėse, ir apie tokių 
susitarimų galimybes.

l) informacija apie procedūras, jei jų 
esama, kurias taikant pagal 160n straipsnį 
nustatomi susitarimai dėl darbuotojų 
dalyvavimo apibrėžiant jų teises dalyvauti 
priimant sprendimus įgyjančiosiose 
bendrovėse, ir apie tokių susitarimų 
galimybes.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 e straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Be oficialiųjų kalbų, įgyjančios 
bendrovės ir skaidomos bendrovės 
valstybės narės suteikia galimybę 
bendrovei vartoti tarptautinio verslo ir 
finansų srityje įprastą kalbą vienos 
valstybės ribas peržengiančio skaidymo 
sąlygų projektui ir visiems kitiems 
susijusiems dokumentams parengti. 
Valstybės narės nurodo, kokia kalba bus 
vadovaujamasi esant neatitikimų tarp 

4. Be oficialiųjų kalbų, įgyjančios 
bendrovės ir skaidomos bendrovės 
valstybės narės suteikia galimybę 
bendrovei vartoti tarptautinio verslo ir 
finansų srityje įprastą kalbą vienos 
valstybės ribas peržengiančio skaidymo 
sąlygų projektui ir visiems kitiems 
susijusiems dokumentams parengti. 
Valstybės narės nurodo, kokia kalba bus 
vadovaujamasi esant neatitikimų tarp 
skirtingų šių dokumentų kalbų versijų. 
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skirtingų šių dokumentų kalbų versijų. Nariai, darbuotojai arba kreditoriai gali 
teikti pastabas dėl tokių sąlygų projektų. 
Pastabos įtraukiamos į galutinę ataskaitą 
ir skelbiamos viešai.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 g straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

160g straipsnis 160g straipsnis

Nariams teikiama valdymo ar 
administravimo organo ataskaita

Nariams ir darbuotojų atstovams arba, jei 
tokių atstovų nėra, patiems darbuotojams 

teikiama valdymo ar administravimo 
organo ataskaita

1. Skaidomos bendrovės valdymo ar 
administravimo organas parengia ataskaitą, 
kurioje paaiškinami ir pagrindžiami vienos 
valstybės ribas peržengiančio skaidymo 
teisiniai ir ekonominiai aspektai.

1. Skaidomos bendrovės valdymo ar 
administravimo organas parengia ataskaitą, 
kurioje nariams paaiškinami ir 
pagrindžiami vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo teisiniai ir 
ekonominiai aspektai, o darbuotojų 
atstovams arba, jei tokių atstovų nėra, 
patiems darbuotojams išaiškinama, kokį 
poveikį darbuotojai patirs dėl vienos 
valstybės ribas peržengiančio skaidymo.

2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje visų 
pirma paaiškinama:

2. 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje visų 
pirma paaiškinama:

a) galimas vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo poveikis įgyjančių 
bendrovių, o dalinio skaidymo atveju – ir 
skaidomos bendrovės, būsimai veiklai ir 
strateginiam valdymo planui;

a) galimas vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo poveikis įgyjančių 
bendrovių, o dalinio skaidymo atveju – ir 
skaidomos bendrovės, būsimai veiklai ir 
strateginiam valdymo planui;

b) atitinkamais atvejais išaiškinamas ir 
pagrindžiamas akcijų, išreiškiančių 
bendrovės kapitalą, keitimo santykis;

b) atitinkamais atvejais išaiškinamas ir 
pagrindžiamas akcijų, išreiškiančių 
bendrovės kapitalą, keitimo santykis;

c) apibūdinami visi iškilę vertinimo 
sunkumai;

c) apibūdinami visi iškilę vertinimo 
sunkumai;

d) paaiškinamas galimas vienos 
valstybės ribas peržengiančio skaidymo 
poveikis nariams;

d) paaiškinamas galimas vienos 
valstybės ribas peržengiančio skaidymo 
poveikis nariams;
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e) paaiškinamos teisės ir teisių 
gynimo priemonės nariams, 
prieštaraujantiems vienos valstybės ribas 
peržengiančiam skaidymui pagal 
160l straipsnį.

e) paaiškinamos teisės ir teisių 
gynimo priemonės nariams, 
prieštaraujantiems vienos valstybės ribas 
peržengiančiam skaidymui pagal 
160l straipsnį.

ea) paaiškinamas galimas vienos 
valstybės ribas peržengiančio skaidymo 
poveikis darbo santykių apsaugai ir 
darbuotojų dalyvavimui;

eb) visi esminiai įdarbinimo sąlygų, 
taip pat įstatymu ir kolektyvinėmis 
sutartimis nustatytų sąlygų, ir bendrovių 
vykdomos veiklos vietos pokyčiai;

ec) paaiškinti tai, ar a, ea ir eb 
punktuose nurodyti veiksniai taip pat yra 
susiję su skaidomos bendrovės 
patronuojamosiomis bendrovėmis.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
ataskaita skaidomos bendrovės nariams 
pateikiama, bent jau elektroninėmis 
priemonėmis, ne vėliau kaip prieš du 
mėnesius iki 160k straipsnyje nurodyto 
visuotinio susirinkimo dienos. Tokia 
ataskaita taip pat teikiama skaidomos 
bendrovės darbuotojų atstovams arba, jei 
tokių atstovų nėra – tiesiogiai 
darbuotojams.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta 
ataskaita skaidomos bendrovės nariams 
pateikiama, bent jau elektroninėmis 
priemonėmis, ne vėliau kaip prieš du 
mėnesius iki 160k straipsnyje nurodyto 
visuotinio susirinkimo dienos. Tokia 
ataskaita taip pat teikiama skaidomos 
bendrovės darbuotojų atstovams arba, jei 
tokių atstovų nėra – tiesiogiai 
darbuotojams.

3a. Jei skaidomos bendrovės valdymo 
ar administravimo organas iš savo 
darbuotojų atstovų arba, jei tokių atstovų 
nėra – tiesiogiai iš darbuotojų, laiku 
gauna nuomonę, kaip numatyta pagal 
nacionalinę teisę, nariai informuojami 
apie ją ir nuomonė pridedama prie 
ataskaitos.

4. Tačiau reikalavimas parengti
1 dalyje nurodytą ataskaitą netaikomas, jei 
visi skaidomos bendrovės nariai susitarė 
šio dokumento atsisakyti.

4. Tačiau reikalavimas pateikti
1 dalies b–e punktuose nurodytą 
informaciją netaikomas, jei visi jungiamų 
bendrovių nariai susitarė atsisakyti šio 
reikalavimo. Tais atvejais, kai bendrovė 
yra skaidoma, ir nė vienoje iš jos 
patronuojamųjų bendrovių, jei tokių yra, 
nėra darbuotojų, išskyrus darbuotojus, 
kurie sudaro jų valdymo arba 
administravimo organą, reikalavimas 
pateikti 1 dalies ea, eb ir ec punktuose 
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nurodytą informaciją netaikomas.

4a. 1–4 dalys nedaro poveikio 
taikytinoms informavimo ir 
konsultavimosi teisėms bei procedūroms, 
kurios buvo pradėtos nacionaliniu 
lygmeniu įgyvendinus direktyvas 
2001/23/EB, 2002/14/EB ar 2009/38/EB, 
ir nelemia ataskaitų teikimo reikalavimų 
dubliavimosi.

4b. Konkrečiais atvejais ir 
nacionalinės teisės aktuose nustatytomis 
sąlygomis bei laikydamosi atitinkamų 
apribojimų valstybės narės numato, jog 
bendrovė neprivalo teikti informacijos, kai 
ta informacija yra tokio pobūdžio, kad, 
remiantis objektyviais kriterijais, ji labai 
pakenktų įmonės ar įstaigos veiklai arba 
būtų joms žalinga.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 h straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

160h straipsnis Išbraukta.

Darbuotojams teikiama valdymo ar 
administravimo organo ataskaita

1. Skaidomos bendrovės valdymo ar 
administravimo organas parengia 
ataskaitą, kurioje paaiškinamas galimas 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
skaidymo sąlygų projekto poveikis 
darbuotojams.

2. Teikiant 1 dalyje nurodytą 
informaciją visų pirma informuojama 
apie:

a) galimą vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo poveikį įgyjančių 
bendrovių, o dalinio skaidymo atveju –
taip pat ir skaidomos bendrovės, būsimai 
veiklai ir strateginiam valdymo planui;
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b) galimą vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo poveikį darbo 
santykių apsaugai;

c) bet kokius esminius darbo sąlygų 
ir bendrovių veiklos vietų pasikeitimus;

d) tai, ar a, b ir c punktuose nurodyti 
veiksniai taip pat yra susiję su skaidomos 
bendrovės patronuojamosioms 
bendrovėms.

3. 1 dalyje nurodyta ataskaita 
skaidomos bendrovės darbuotojų 
atstovams arba, jei tokių atstovų nėra, 
tiesiogiai darbuotojams pateikiama, bent 
jau elektroninėmis priemonėmis, ne 
vėliau kaip prieš du mėnesius iki 
160k straipsnyje nurodyto visuotinio 
susirinkimo dienos. Ataskaita taip pat 
teikiama skaidomos bendrovės nariams.

4. Jei skaidomos bendrovės valdymo 
ar administravimo organas iš savo 
darbuotojų atstovų arba, jei tokių atstovų 
nėra – tiesiogiai iš darbuotojų, laiku 
gauna nuomonę, kaip numatyta pagal 
nacionalinę teisę, nariai informuojami 
apie ją ir nuomonė pridedama prie 
ataskaitos.

5. Tačiau jei nei skaidoma bendrovė, 
nei jos patronuojamosios bendrovės 
neturi darbuotojų, išskyrus valdymo ar 
administravimo organo atstovus, 
reikalavimas pateikti 1 dalyje nurodytą 
ataskaitą netaikomas.

6. 1–5 dalys nedaro poveikio 
taikytinoms informavimo ir 
konsultavimosi teisėms bei procedūroms, 
kurios buvo pradėtos nacionaliniu 
lygmeniu įgyvendinus direktyvas 
2001/23/EB, 2002/14/EB ar 2009/38/EB.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 i straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
skaidoma bendrovė ne vėliau kaip prieš du
mėnesius iki 160k straipsnyje nurodyto 
visuotinio susirinkimo dienos pagal 160o 
straipsnio1 dalį paskirtai kompetentingai 
institucijai pateiktų prašymą paskirti 
ekspertą, kuris išnagrinėtų ir įvertintų 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
skaidymo sąlygų projektą ir ataskaitas, 
nurodytas 160g ir 160h straipsniuose, 
laikantis šio straipsnio 6 dalyje nustatytos 
išlygos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
skaidoma bendrovė ne vėliau kaip prieš 
penkis mėnesius iki 160k straipsnyje 
nurodyto visuotinio susirinkimo dienos 
pagal 160o straipsnio1 dalį paskirtai 
kompetentingai institucijai pateiktų 
prašymą paskirti ekspertą, kuris išnagrinėtų 
ir įvertintų vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo sąlygų projektą ir 
ataskaitas, nurodytas 160g ir 160h 
straipsniuose, laikantis šio straipsnio 6 
dalyje nustatytos išlygos.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 i straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) aprašyti visi kompetentingai 
institucijai, paskirtai pagal 160o straipsnio 
1 dalį, siekiant atlikti išsamų vertinimą, 
kad būtų nustatyta, ar numatytas vienos 
valstybės ribas peržengiantis skaidymas 
yra dirbtinė priemonė pagal 160p straipsnį, 
reikalingi faktiniai elementai, bent: 
įgyjančių bendrovių valstybėse narėse 
esančių padalinių ypatumus, įskaitant 
ketinimus, sektorių, investicijas, grynąją 
apyvartą ir pelną arba nuostolius, 
darbuotojų skaičių, balanso struktūrą, 
vietą mokesčių tikslais, turtą ir jo buvimo 
vietą, įprastą darbuotojų ir konkrečių 
darbuotojų grupių darbo vietą, vietą, 
kurioje turėtų būti mokamos socialinio 
draudimo įmokos, ir skaidomai bendrovei 
tenkančią komercinę riziką įgyjančių 
bendrovių valstybėse narėse.

f) aprašyti visi kompetentingai 
institucijai, paskirtai pagal 160o straipsnio 
1 dalį, siekiant atlikti išsamų vertinimą, 
kad būtų nustatyta, ar numatytas vienos 
valstybės ribas peržengiantis skaidymas 
yra dirbtinė priemonė pagal 160p straipsnį, 
reikalingi faktiniai elementai, bent:

atvykimo valstybėje narėje esančio 
padalinio ypatumus, įskaitant ketinimus, 
sektorių, investicijas, grynąją apyvartą ir 
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pelną arba nuostolius,

ii) darbuotojų, dirbančių atvykimo šalyje, 
skaičių, darbuotojų, dirbančių kitoje 
šalyje, sugrupuotų pagal šalį, kurioje 
dirbama, skaičių, darbuotojų, 
komandiruotų arba išsiųstų metus prieš 
pertvarkymą, skaičių pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 883/2004 ir Direktyvą 96/71/EB, 
darbuotojų, tuo pat metu dirbančių 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje, 
skaičių pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 883/2004,

iii) vietą mokesčių tikslais,

iv) turtą ir jo buvimo vietą,

v) įprastą darbuotojų ir konkrečių 
darbuotojų grupių darbo vietą,

vi) vietas, kuriose turėtų būti mokamos 
socialinio draudimo įmokos;

vii) pertvarkytai bendrovei tenkančią 
komercinę riziką atvykimo valstybėje 
narėje ir išvykimo valstybėje narėje;

viii) balanso ir finansinės ataskaitos 
atvykimo valstybėje narėje ir visose 
valstybėse narėse, kuriose bendrovė 
pastaruosius dvejus metus vykdo veiklą, 
struktūrą.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 k straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Susipažinęs su ataskaitomis, 
nurodytomis atitinkamai 
160g, 160h ir 160i straipsniuose, 
kiekvienos skaidomos bendrovės visuotinis 
susirinkimas priimdamas rezoliuciją 
sprendžia dėl pritarimo vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo sąlygų 
projektui. Bendrovė informuoja pagal 
160o straipsnio 1 dalį paskirtą 

1. Susipažinęs su ataskaitomis, 
nurodytomis atitinkamai 
160g, 160h ir 160i straipsniuose, 
kiekvienos skaidomos bendrovės visuotinis 
susirinkimas priimdamas rezoliuciją 
sprendžia dėl pritarimo vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo sąlygų 
projektui. Prieš priimant sprendimą turi 
būti įgyvendintos visos ankstesnės 
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kompetentingą instituciją apie visuotinio 
susirinkimo sprendimą.

taikytinos informacijos ir konsultacijų 
teisės taip ir tokiu metu, kad būtų galima 
atsižvelgti į darbuotojų atstovų nuomonę.
Bendrovė informuoja pagal 160o straipsnio 
1 dalį paskirtą kompetentingą instituciją 
apie visuotinio susirinkimo sprendimą.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 l straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
skaidoma bendrovė vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo sąlygų projekte 
pateiktų pasiūlymą dėl tinkamos
kompensacijos, kaip nurodyta 
160e straipsnio 1 dalies q punkte, kuris 
skirtas šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems 
pasinaudoti teise perleisti savo akcijų 
paketus norintiems nariams. Valstybės 
narės taip pat nustato laikotarpį, per kurį 
narys turi priimti arba atmesti minėtą 
pasiūlymą ir kuris jokiu būdu neturi trukti 
ilgiau nei vieną mėnesį nuo 
160k straipsnyje nurodytos visuotinio 
susirinkimo dienos. Valstybės narės taip 
pat užtikrina, kad bendrovė galėtų priimti 
pasiūlymą, kuris elektroniniu būdu yra 
siunčiamas tuo tikslu bendrovės nurodytu 
adresu.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
skaidoma bendrovė vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo sąlygų projekte 
pateiktų pasiūlymą dėl atitinkamos
kompensacijos, kaip nurodyta 
160e straipsnio 1 dalies q punkte, kuris 
skirtas šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems 
pasinaudoti teise perleisti savo akcijų 
paketus norintiems nariams. Valstybės 
narės taip pat nustato laikotarpį, per kurį 
narys turi priimti arba atmesti minėtą 
pasiūlymą ir kuris jokiu būdu neturi trukti 
ilgiau nei vieną mėnesį nuo 
160k straipsnyje nurodytos visuotinio 
susirinkimo dienos. Valstybės narės taip 
pat užtikrina, kad bendrovė galėtų priimti 
pasiūlymą, kuris elektroniniu būdu yra 
siunčiamas tuo tikslu bendrovės nurodytu 
adresu.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 20 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
160 n straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

160n straipsnis 160n straipsnis
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Darbuotojų dalyvavimas priimant 
sprendimus

Darbuotojų informavimas, konsultavimas 
ir dalyvavimas priimant sprendimus

1. Nedarant poveikio 2 daliai, 
kiekvienai įgyjančiai bendrovei taikomos 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus taisyklės, jeigu tokios yra, 
galiojančios valstybėje narėje, kurioje yra 
bendrovės registruota buveinė.

1. Šios straipsnio pagrindinis 
principas ir nurodytas tikslas – užtikrinti 
darbuotojų dalyvavimo teises. Todėl 
bendrovėse, veiksiančiose po vienos 
valstybės ribas peržengiančio skaidymo, 
išlieka bent toks pat darbuotojų 
dalyvavimo teisių lygis, koks buvo 
bendrovėje prieš skaidymą, įskaitant ir 
visus prieš jį taikytus darbuotojų 
dalyvavimo elementus. Šis lygis 
įvertinamas pagal darbuotojų atstovų 
procentinę dalį administravimo ar 
priežiūros organe arba jų komitetuose 
arba, jeigu taikoma, valdymo grupėje, 
kuri atsakinga už bendrovės pelno 
vienetus.

1a. Kai dalyvaujančių bendrovių 
valdymo arba administraciniai organai 
parengia skaidymo, jie iš karto po to, kai 
paskelbiamas pertvarkymo sąlygų 
projektas, imasi būtinų priemonių, kad 
būtų pradėtos derybos su bendrovių 
darbuotojų atstovais dėl priemonių, 
susijusių su darbuotojų dalyvavimu 
priimant bendrovės ar bendrovių, 
veiksiančių po pertvarkymo, sprendimus.

2. Tačiau valstybėje narėje, kurioje 
yra po skaidymo veiksiančios bendrovės 
registruota buveinė, galiojančios 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus taisyklės, jeigu tokios yra, 
netaikomos, kai skaidomos bendrovės šešis 
mėnesius iki šios direktyvos 
160e straipsnyje nurodyto vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo sąlygų 
projekto paskelbimo vidutinis darbuotojų 
skaičius sudaro keturis penktadalius
skaidomos bendrovės valstybės narės 
teisėje nustatyto skaičiaus ir taip 
užtikrinamas darbuotojų dalyvavimas 
priimant sprendimus, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2001/86/EB 2 straipsnio 
k punkte, arba kai kiekvienai įgyjančiai 
bendrovei taikoma nacionalinė teisė:

2. Tačiau valstybėje narėje, kurioje 
yra po skaidymo veiksiančios bendrovės 
registruota buveinė, galiojančios 
darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus taisyklės, jeigu tokios yra, 
netaikomos, kai skaidomos bendrovės šešis 
mėnesius iki šios direktyvos 
160e straipsnyje nurodyto vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo sąlygų 
projekto paskelbimo vidutinis darbuotojų 
skaičius sudaro du trečdalius skaidomos 
bendrovės valstybės narės teisėje nustatyto 
skaičiaus ir taip užtikrinamas darbuotojų 
dalyvavimas priimant sprendimus, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2001/86/EB 
2 straipsnio k punkte, arba kai kiekvienai 
įgyjančiai bendrovei taikoma nacionalinė 
teisė:

a) nenustato bent jau tokio pat a) nenustato bent jau tokio pat 
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darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus lygio, koks buvo skaidomoje 
bendrovėje prieš skaidymą, kuris 
įvertinamas pagal darbuotojų atstovų 
procentinę dalį administravimo ar 
priežiūros organe arba jų komitetuose, arba 
valdymo grupėje, kuri atsakinga už 
bendrovės pelno vienetus, atsižvelgiant į 
darbuotojų dalyvavimą; arba

darbuotojų dalyvavimo priimant 
sprendimus lygio ir elementų, kokie buvo 
skaidomoje bendrovėje prieš skaidymą, 
kurie įvertinami pagal darbuotojų atstovų 
procentinę dalį administravimo ar 
priežiūros organe arba jų komitetuose, arba 
valdymo grupėje, kuri atsakinga už 
bendrovės pelno vienetus, atsižvelgiant į 
darbuotojų dalyvavimą; arba

b) nesuteikia įgyjančių bendrovių 
padalinių, esančių kitose valstybėse narėse, 
darbuotojams tokių pačių teisių naudotis 
dalyvavimo priimant sprendimus teisėmis, 
kokias turi darbuotojai, dirbantys 
valstybėje narėje, kurioje yra įgyjančios 
bendrovės registruota buveinė.

b) nesuteikia įgyjančių bendrovių 
padalinių, esančių kitose valstybėse narėse, 
darbuotojams tokių pačių teisių naudotis 
dalyvavimo priimant sprendimus teisėmis, 
kokias turi darbuotojai, dirbantys 
valstybėje narėje, kurioje yra įgyjančios 
bendrovės registruota buveinė.

3. 2 dalyje nurodytais atvejais, po 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
skaidymo veiksiančios bendrovės
darbuotojų dalyvavimą priimant 
sprendimus ir jų dalyvavimą nustatant 
tokias teises valstybės narės reglamentuoja 
mutatis mutandis, atsižvelgdamos į šio
straipsnio 4–7 dalis, vadovaudamosi 
Reglamento (EB) Nr. 2157/2001 
12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytais 
principais ir tvarka bei šiomis Direktyvos 
2001/86/EB nuostatomis:

3. Darbuotojų informavimas, 
konsultavimas ir dalyvavimas priimant 
sprendimus pertvarkytoje bendrovėje ir jų 
dalyvavimas nustatant tokias teises 
nustatomas darbuotojų ir vadovybės 
susitarime, o šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytais atvejais darbuotojų 
informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą 
priimant sprendimus pertvarkytoje 
bendrovėje ir jų dalyvavimą nustatant 
tokias teises valstybės narės reglamentuoja 
mutatis mutandis atsižvelgdamos į 
šio straipsnio 4–7 dalis, vadovaudamosi 
Reglamento (EB) Nr. 2157/2001 
12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytais 
principais ir tvarka bei šiomis Direktyvos 
2001/86/EB nuostatomis:

a) 3 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 
a punkto i papunkčiu, 2 dalies b punktu ir 
3 dalimis, 3 straipsnio 4 dalies pirmos 
pastraipos pirma įtrauka ir 3 straipsnio 
4 dalies antra pastraipa, 3 straipsnio 
5 dalimi, 3 straipsnio 6 dalies trečia įtrauka 
ir 3 straipsnio 7 dalimi;

a) 3 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 
a punkto i papunkčiu, 2 dalies b punktu ir 
3 dalimis, 3 straipsnio 4 dalies pirmos 
pastraipos pirma įtrauka ir 3 straipsnio 
4 dalies antra pastraipa, 3 straipsnio 
5 dalimi, 3 straipsnio 6 dalies trečia įtrauka 
ir 3 straipsnio 7 dalimi;

b) 4 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 
2 dalies a, g ir h punktais, 4 straipsnio 
3 dalimi bei 4 straipsnio 4 dalimi;

b) 4 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 
2 dalies a, b, c, d, e, g ir h punktais, 
4 straipsnio 3 dalimi bei 4 straipsnio 
4 dalimi;

c) 5 straipsniu; c) 5 straipsniu;

d) 6 straipsniu; d) 6 straipsniu;
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e) 7 straipsnio 1 dalies pirma 
pastraipa,

e) 7 straipsnio 1 dalimi;

f) 8, 9, 10 ir 12 straipsniais; f) 8, 9, 10 ir 12 straipsniais;

g) priedo 3 dalies a punktu. g) priedu.

Norint inicijuoti tarpvalstybinį 
informavimą ir konsultavimą, taikoma 
Direktyva.“;

4. Reglamentuodamos 3 dalyje
minimus principus bei tvarką, valstybės 
narės:

4. Reglamentuodamos 2 ir 3 dalyse
minimus principus bei tvarką, valstybės 
narės užtikrina, kad iki vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo galiojusios 
darbuotojų informavimo, konsultavimo ir 
dalyvavimo priimant sprendimus taisyklės 
būtų toliau taikomos iki bet kurių vėliau 
sutartų taisyklių taikymo pradžios dienos 
arba, nesant sutartų taisyklių, kol bus 
taikomos standartinės taisyklės pagal 
Direktyvos 2001/86/EB priedą.

a) suteikia specialiajam derybų 
organui teisę dviem trečdaliais savo narių, 
atstovaujančių ne mažiau kaip dviem 
trečdaliams darbuotojų, balsų, nuspręsti 
nepradėti derybų arba nutraukti jau 
pradėtas derybas ir remtis kiekvienos 
įgyjančios bendrovės valstybėje narėje 
galiojančiomis darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus taisyklėmis;

b) gali, kai po ankstesnių derybų 
taikomos dalyvavimo standartinės 
taisyklės, nepaisydamos tokių taisyklių 
nuspręsti apriboti darbuotojų atstovų 
santykį įgyjančių bendrovių 
administravimo organe. Tačiau jeigu 
skaidomoje bendrovėje darbuotojų 
atstovai sudarė ne mažiau kaip vieną 
trečdalį administravimo arba priežiūros 
organo, tai apribojus tą santykį, 
darbuotojų atstovų administravimo 
organe negali būti mažiau kaip vienas 
trečdalis;

c) užtikrina, kad iki vienos valstybės 
ribas peržengiančio skaidymo galiojusios 
dalyvavimo priimant sprendimus taisyklės 
būtų toliau taikomos iki bet kurių vėliau 
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sutartų taisyklių taikymo pradžios dienos 
arba nesant sutartų taisyklių, kol bus 
taikomos standartinės taisyklės pagal 
priedo 3 dalies a punktą.

5. Dalyvavimo priimant sprendimus 
teisių išplėtimas įgyjančių bendrovių 
darbuotojų, dirbančių kitose valstybėse 
narėse, atžvilgiu, kaip nurodyta 2 dalies 
b punkte, nesukuria tokį variantą 
pasirinkusioms valstybėms narėms jokios 
pareigos atsižvelgti į tuos darbuotojus 
nustatant asmenų skaičiaus ribą, 
suteikiančią teisę dalyvauti priimant 
sprendimus pagal nacionalinės teisės 
aktus.

6. Kai bet kurios įgyjančios bendrovės 
turi būti valdomos darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus sistemos pagrindu 
pagal 2 dalyje nurodytas nuostatas, tokios 
bendrovės privalo pasirinkti tokią savo 
teisinę formą, kuri leistų naudotis 
dalyvavimo priimant sprendimus teisėmis.

6. Kai bet kurios įgyjančios bendrovės 
turi būti valdomos darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus sistemos pagrindu 
pagal 2 dalyje nurodytas nuostatas, tokios 
bendrovės privalo pasirinkti tokią savo 
teisinę formą, kuri leistų naudotis 
dalyvavimo priimant sprendimus teisėmis.

7. Kai po vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo veikiančioje 
bendrovėje veikia darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus sistema, tokia 
bendrovė privalo imtis priemonių, 
užtikrinančių, kad darbuotojų teisės 
dalyvauti priimant sprendimus būtų 
apsaugotos nuo galimo vienos valstybės 
ribas peržengiančio ar šalies viduje 
vykstančio jungimo, skaidymo ar 
pertvarkymo trejus metus nuo tokio vienos 
valstybės ribas peržengiančio skaidymo 
įsigaliojimo, mutatis mutandis taikydama 
1–6 dalyse nustatytas taisykles.

7. Kai po vienos valstybės ribas 
peržengiančio skaidymo veikiančioje 
bendrovėje veikia darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus sistema, tokia 
bendrovė privalo imtis priemonių, 
užtikrinančių, kad darbuotojų teisės 
dalyvauti priimant sprendimus būtų 
apsaugotos nuo galimo vienos valstybės 
ribas peržengiančio ar šalies viduje 
vykstančio jungimo, skaidymo ar 
pertvarkymo šešerius metus nuo tokio 
vienos valstybės ribas peržengiančio 
skaidymo įsigaliojimo, mutatis mutandis 
taikydama 1–6 dalyse nustatytas taisykles.

7a. Valstybės narės, vadovaudamosi 
Direktyvos 2002/14/EB 6 straipsniu, 
užtikrina, kad darbuotojų atstovams 
vykdant savo funkcijas būtų suteikta 
atitinkama apsauga ir garantijos, kad jie 
galėtų tinkamai atlikti savo pareigas, 
kurios jiems buvo priskirtos.

8. Bendrovė nepagrįstai nedelsdama 
informuoja savo darbuotojus apie derybų 
dėl darbuotojų dalyvavimo priimant 

8. Bendrovė nepagrįstai nedelsdama 
informuoja savo darbuotojus apie derybų 
dėl darbuotojų dalyvavimo priimant 
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sprendimus rezultatus. sprendimus rezultatus.

8a. Valstybės narės numato 
atitinkamas priemones, jei skaidymą 
vykdanti bendrovė nesilaiko šio straipsnio 
nuostatų. Visų pirma jos užtikrina, kad 
būtų nustatytos atitinkamos 
administracinės ar teisminės procedūros, 
kurios sudarytų sąlygas užtikrinti su šiuo 
straipsniu susijusių pareigų vykdymą.

8b. Kai tik viršijama skaidomos 
bendrovės valstybės narės nustatyta riba, 
turi būti pradėtos naujos derybos, 
vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis. 
Tokiu atveju valstybių narių taikomose 
standartinėse taisyklėse nurodomas 
darbuotojų dalyvavimo lygis, kuris būtų 
teisiškai numatytas bendrovės kilmės 
šalyje ir kuris viršytų nustatytą ribą, jei 
bendrovė nebūtų vykdžiusi vienos 
valstybės ribas peržengiančio skaidymo.



PE625.383v02-00 84/85 AD\1168770LT.docx

LT

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir 
skaidymas

Nuorodos COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI
28.5.2018

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL
28.5.2018

Susiję komitetai - paskelbimo 
plenariniame posėdyje data

4.10.2018

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Anthea McIntyre
11.7.2018

Svarstymas komitete 24.9.2018 18.10.2018

Priėmimo data 15.11.2018

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

27
23
1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara 
Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, 
Ole Christensen, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, 
Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, 
Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean 
Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope 
Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, 
Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, 
Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert 
Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, 
Renate Weber, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Lynn Boylan, Silvia Costa, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, 
Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, 
Csaba Sógor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 
dalis)

Olle Ludvigsson



AD\1168770LT.docx 85/85 PE625.383v02-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27 +

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Laura Agea, Tiziana Beghin

Mara Bizzotto

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Jérôme Lavrilleux, Dennis Radtke, Claude Rolin

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Silvia Costa, 
Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Olle 
Ludvigsson, Javi López, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Siôn Simon

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

23 -

ALDE

ECR

ENF

NI

PPE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

David Casa, Geoffroy Didier, Danuta Jazłowiecka, Eduard Kukan, Ádám Kósa, 
Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia 
Ribeiro, Csaba Sógor, Romana Tomc

1 0

ALDE Robert Rochefort

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


	1168770LT.docx

