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ĪSS PAMATOJUMS

Sabiedrību tiesību aktu kopums, kurā ir iekļauta šī ierosinātā direktīva par pārrobežu 
reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu, ir atzinīgi vērtējams solis, lai nodrošinātu 
skaidrus noteikumus sabiedrībām, kas vēlas pārvietoties iekšējā tirgū. 

Pašreiz dalībvalstu tiesību akti atšķiras, un tas rada juridisku nenoteiktību un attur 
uzņēmumus no iesaistīšanās pārrobežu darījumos. Lai to novērstu, ir svarīgi panākt tiesību 
aktu saskaņotību dalībvalstīs, jo īpaši pārrobežu apvienošanās gadījumos. 

Referente uzskata, ka šiem noteikumiem vajadzētu būt vienkāršiem, vienotiem, skaidriem un 
viegli īstenojamiem, lai veicinātu mobilitāti, vienlaikus aizsargājot sabiedrības ieinteresēto 
personu, tostarp darbinieku, tiesības. Ja noteikumi ir neskaidri vai arī ja tos ir grūti īstenot, 
dalībvalstīs tie visdrīzāk tiktu interpretēti atšķirīgi, kā arī tiktu samazināta to ieviešanas 
efektivitāte, tādējādi riskējot izraisīt iekšējā tirgus sadrumstalotību. Neskaidrus noteikumus 
nevar efektīvi īstenot, un tie neveicina darbinieku labāku aizsardzību.

Ir jāaizsargā sabiedrību ieinteresētās personas, tostarp darbinieki, paredzot arī pasākumus 
pastkastīšu uzņēmumu izveides apkarošanai visā iekšējā tirgū. Tomēr šādai aizsardzībai ir 
jābūt saprātīgai un samērīgai, un tā nedrīkst būt tāda, kas aizkavē godīgos uzņēmējus no savas 
uzņēmējdarbības paplašināšanas pāri robežām.

Sabiedrības pārrobežu reorganizācijas procedūra ir ārkārtīgi sarežģīta un laikietilpīga gan 
iesaistītajām sabiedrībām, gan attiecīgajām iestādēm. Turklāt ir arī tādi jautājumi kā 
komercnoslēpums, neparedzamība un juridiskās noteiktības principi, kas jāņem vērā. 

Referente atzinīgi vērtē un atbalsta priekšlikumā ietvertos īpašos pasākumus, ar kuriem 
nodrošina, ka reorganizācijas gadījumā dalībvalstis var pieprasīt vai veikt sabiedrības 
padziļinātu novērtējumu, ja pastāv spēcīgas aizdomas, ka sabiedrība (pastkastītes sabiedrība) 
tīši izvairās no konkrēta likuma pildīšanas vai pārkāpj to. Šajā saistībā referentei ir 
priekšlikumi par to, kā nepieļaut sabiedrībām nonākt tādā situācijā, kad tām jāpierāda, ka tās 
necenšas apiet vai ļaunprātīgi izmantot spēkā esošo likumu.  Tieši pretēji — priekšlikumā ir 
ietverts noteikums par to, ka izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde neļauj veikt pārrobežu 
reorganizāciju gadījumos, kad tā konstatē, ka attiecīgā sabiedrība cenšas ļaunprātīgi izmantot 
vai tīši apiet likumu. 

Referente ir ierosinājusi arī to, ka Komisijai būtu jāizstrādā dalībvalstīm paredzētas kopējas 
pamatnostādnes, kas palīdzētu kompetentajām iestādēm noteikt gadījumus, kad varētu būt 
nepieciešama padziļināta sabiedrības darbības analīze. 

Attiecībā uz vadības ziņojumiem un ziņojumiem pārrobežu reorganizācijas, apvienošanas un 
sadalīšanas gadījumā referente atbalsta vienkāršākus noteikumus par darbinieku iesaistīšanu 
un uzsver, ka ar ierosināto direktīvu nebūtu jārada sabiedrībām papildu administratīvais slogs. 
Šajā saistībā referente ir saskaņojusi šo priekšlikumu ar spēkā esošiem un labi 
funkcionējošiem Savienības tiesību aktiem par informēšanu un uzklausīšanu, jo īpaši ar 
Direktīvu 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai, Direktīvu 2001/23/EK par uzņēmējsabiedrību īpašnieka maiņu un 
uzņēmumiem  un Direktīvu 2009/38/EK par Eiropas Uzņēmumu padomi. 
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Attiecībā uz darbinieku līdzdalību referente ir arī centusies saskaņot šo priekšlikumu ar spēkā 
esošajiem tiesību aktiem par apvienošanu (Direktīva (ES) 2017/1132), tādējādi nodrošinot, ka 
reorganizācijas un sadalīšanas gadījumā tiek piemēroti vieni un tie paši noteikumi. Tas viss ir 
darīts, lai nepieļautu sabiedrībām paredzētu jaunu, sarežģītu noteikumu izveidi.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Sabiedrībām ir būtiska nozīme 
ekonomikas izaugsmes veicināšanā, 
darbvietu radīšanā un investīciju piesaistē 
Eiropas Savienībā. Tās palīdz nodrošināt 
lielāku ekonomisko, kā arī sociālo vērtību 
sabiedrībai kopumā. Lai labāk sasniegtu 
savu potenciālu, tām vajadzētu spēt 
izmantot iespējas, ko var sniegt vienotais 
tirgus, lai tās varētu attīstīties un pāraugt 
valstu robežas. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 
2005/56/EK par kapitālsabiedrību 
pārrobežu apvienošanos ir dziļi 
ietekmējusi pārrobežu apvienošanās 
darbības starp dalībvalstīm, izveidojot 
vienotu vispārēju sistēmu apvienošanās 
darījumiem ar vienkāršotām procedūrām, 
kurām ir zemākas izmaksas un īsāki 
termiņi. Šīs priekšrocības būtu jāpārnes 
arī uz pārrobežu reorganizācijām un 
sadalīšanām.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ja nav saskaņotu Savienības tiesību 
aktu, saskaņā ar LESD 54. pantu katras 
dalībvalsts kompetencē ir lemt par 
piesaistes kritēriju, kuras valsts tiesību akti 
ir piemērojami sabiedrībai. LESD 
54. pants nosaka, ka sabiedrības juridiskā 
adrese, galvenā vadība un galvenā 
uzņēmējdarbības vieta ir atzīstamas par 
vienlīdz svarīgiem piesaistes kritērijiem. 
Tāpēc, kā precizēts judikatūrā42, ja jaunā 
uzņēmējdarbības veikšanas valsts, proti, 
galamērķa dalībvalsts, kā piesaistes 
kritēriju tam, lai atzītu sabiedrības 
pastāvēšanu saskaņā ar tās tiesību aktiem, 
prasa tikai juridiskās adreses pārcelšanu, 
tas, ka tiek pārcelta tikai juridiskā adrese 
(nevis galvenā vadība vai galvenā 
uzņēmējdarbības vieta), nenozīmē, ka nav 
iespējams piemērot brīvību veikt 
uzņēmējdarbību saskaņā ar LESD 
49. pantu. Sabiedrības formas izvēle, 
veicot pārrobežu apvienošanos, 
reorganizāciju vai sadalīšanu, un 
uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts 
izvēle kā vienotā tirgus daļa ir ietvertas 
LESD garantētajā brīvībā veikt 
uzņēmējdarbību.

(3) Ja nav saskaņotu Savienības tiesību 
aktu, saskaņā ar LESD 54. pantu katras 
dalībvalsts kompetencē ir lemt par 
piesaistes kritēriju, kuras valsts tiesību akti 
ir piemērojami sabiedrībai.

__________________ __________________

42 Tiesas 2017. gada 25. oktobra 
spriedums lietā Polbud – Wykonawstwo, 
C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, 
29. punkts.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šī judikatūras attīstība ir pavērusi 
jaunas iespējas sabiedrībām vienotajā tirgū, 
lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, 
efektīvu konkurenci un ražīgumu. 

(4) Šī judikatūras attīstība ir pavērusi 
jaunas iespējas sabiedrībām vienotajā tirgū,
lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, 
efektīvu konkurenci un ražīgumu. 
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Vienlaikus mērķis par vienoto tirgu bez 
sabiedrībām piemērojamām iekšējām 
robežām jāsaskaņo ar citiem Eiropas 
integrācijas mērķiem, piemēram, sociālo 
aizsardzību (jo īpaši darbinieku 
aizsardzību), kreditoru aizsardzību un 
akcionāru aizsardzību. Tā kā nav saskaņotu 
noteikumu, jo īpaši tādu, kas attiecas uz
pārrobežu reorganizāciju, dalībvalstis 
īsteno minētos mērķus, izmantojot 
atšķirīgus juridiskos noteikumus un 
administratīvo praksi. Tādējādi, lai gan 
sabiedrības jau var veikt pārrobežu 
apvienošanos, tās saskaras ar virkni 
juridisku un praktisku grūtību, ja vēlas 
veikt pārrobežu reorganizāciju. Turklāt 
daudzu dalībvalstu tiesību aktos ir 
paredzēta iekšzemes reorganizācijas 
veikšanas procedūra, nepiedāvājot 
līdzvērtīgu procedūru attiecībā uz 
pārrobežu reorganizācijas veikšanu.

Vienlaikus, tā kā nav vienlīdzīgu 
konkurences apstākļu saskaņotu sociālo 
un fiskālo noteikumu veidā, šī attīstība ir 
notikusi kopā ar čaulas sabiedrību skaita 
palielināšanos un ļaunprātīgām 
darbībām, kuras ietver mākslīgu struktūru 
veidošanu un fiskālo un sociālās 
nodrošināšanas saistību apiešanu, kā arī 
darbinieku tiesību samazinājumu. Mērķis 
par vienoto tirgu bez sabiedrībām 
piemērojamām iekšējām robežām 
jāsaskaņo ar citiem Eiropas integrācijas 
mērķiem, piemēram, sociālo aizsardzību 
visiem, darbinieku tiesību aizsardzību, 
kreditoru aizsardzību un akcionāru 
aizsardzību, kā arī cīņu pret uzbrukumiem 
Savienības finanšu interesēm, piemēram, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tā 
kā nav saskaņotu noteikumu, kas būtu tieši 
paredzēti pārrobežu reorganizācijām, 
dalībvalstis ir izstrādājušas virkni 
atšķirīgu juridisko noteikumu un 
administratīvo prakšu. Tādējādi, lai gan 
sabiedrības jau var veikt pārrobežu
apvienošanos, tās saskaras ar virkni 
juridisku un praktisku grūtību, ja vēlas 
veikt pārrobežu reorganizāciju. Turklāt 
daudzu dalībvalstu tiesību aktos ir 
paredzēta iekšzemes reorganizācijas 
veikšanas procedūra, nepiedāvājot 
līdzvērtīgu procedūru attiecībā uz 
pārrobežu reorganizācijas veikšanu.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tāpēc ir lietderīgi paredzēt 
procesuālos un materiālos noteikumus par 
pārrobežu reorganizāciju, kas veicinātu 
ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz brīvību 
veikt uzņēmējdarbību, un vienlaikus 
nodrošināt pienācīgu un samērīgu 
aizsardzību ieinteresētajām personām, 

(6) Tāpēc ir lietderīgi paredzēt 
procesuālos un materiālos noteikumus par 
pārrobežu reorganizāciju, kas veicinātu 
ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz brīvību 
veikt uzņēmējdarbību, un vienlaikus 
nodrošināt pienācīgu un samērīgu 
aizsardzību ieinteresētajām personām, 
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piemēram, darbiniekiem, kreditoriem un 
mazākuma akcionāriem.

piemēram, kreditoriem un mazākuma 
akcionāriem, un jo īpaši darbiniekiem.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Jēdziena “uzklausīšana” definīcijā 
jāņem vērā viedokļa izteikšanas mērķis, 
kas būs noderīgs lēmuma pieņemšanas 
procesā, kurš paredz, ka uzklausīšanai 
jānotiek atbilstošā laikā, veidā un apjomā.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Šajā direktīvā ir noteiktas 
minimālās prasības, kas piemērojamas 
visās dalībvalstīs, vienlaikus ļaujot un 
iedrošinot dalībvalstis nodrošināt 
darbiniekiem labvēlīgāku aizsardzību.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tiesības reorganizēt esošu 
sabiedrību, kas izveidota dalībvalstī, par 
sabiedrību, kuru reglamentē cita 
dalībvalsts, noteiktos apstākļos var
izmantot ļaunprātīgos nolūkos, piemēram, 
lai apietu darba standartus, sociālā 
nodrošinājuma maksājumus, nodokļu 
saistības, kreditoru un mazākuma 
akcionāru tiesības vai noteikumus par 
darbinieku līdzdalību. Lai apkarotu šādu 

(7) Tiesības apvienot, sadalīt vai 
reorganizēt esošu sabiedrību, kas izveidota 
dalībvalstī, par sabiedrību, kuru reglamentē 
cita dalībvalsts, nekad nevajadzētu
izmantot ļaunprātīgos nolūkos, piemēram, 
lai apietu darba standartus, sociālā 
nodrošinājuma maksājumus, nodokļu 
saistības, kreditoru un mazākuma 
akcionāru tiesības vai noteikumus par 
darbinieku līdzdalību, kā to, piemēram, 
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iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, 
dalībvalstīm saskaņā ar vispārējiem 
Savienības tiesību principiem tiek prasīts 
nodrošināt, ka sabiedrības neizmanto 
pārrobežu reorganizācijas procedūru, lai 
radītu mākslīgas struktūras, kuru mērķis ir 
gūt nepamatotas nodokļu priekšrocības vai 
nepamatoti kaitēt darbinieku, mazākuma 
akcionāru vai kreditoru likumiskajām vai 
līgumiskajām tiesībām. Tā kā ļaunprātīga 
izmantošana ir atkāpe no pamatbrīvības, 
cīņa pret to ir jāinterpretē stingri un tai 
jābūt balstītai uz visu būtisko apstākļu 
individuālu novērtējumu. Būtu jāparedz 
procesuāls un materiāls regulējums, kas
nosaka rīcības brīvību un ļauj dalībvalstīm 
dažādot pieeju, vienlaikus nosakot 
prasības, lai racionalizētu valsts iestāžu 
rīcību nolūkā atbilstīgi Savienības tiesību 
aktiem cīnīties pret ļaunprātīgu 
izmantošanu.

dara čaulas sabiedrības. Lai apkarotu šādu 
iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, 
dalībvalstīm saskaņā ar vispārējiem
Savienības tiesību principiem tiek prasīts 
nodrošināt, ka sabiedrības neizmanto 
pārrobežu reorganizācijas, apvienošanās 
vai sadalīšanas procedūru, lai radītu 
mākslīgas struktūras, kuru mērķis ir
pilnībā vai daļēji gūt nepamatotas nodokļu 
vai sociālā nodrošinājuma priekšrocības 
vai nepamatoti kaitēt darbinieku, 
mazākuma akcionāru vai kreditoru 
likumiskajām vai līgumiskajām tiesībām. 
Cīņai pret ļaunprātīgu izmantošanu ir 
jābūt balstītai uz visu būtisko apstākļu 
individuālu novērtējumu. Būtu jāparedz 
kopējs procesuāls un materiāls regulējums, 
kurā nosaka prasības, lai racionalizētu 
valsts iestāžu rīcību nolūkā atbilstīgi 
Savienības tiesību aktiem cīnīties pret 
ļaunprātīgu izmantošanu, tajā pašā laikā 
aprakstot, kur tas ir stingri nepieciešams, 
dalībvalstīm atļauto rīcības brīvību.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai nodrošinātu, ka visu 
ieinteresēto personu likumīgās intereses 
tiek ņemtas vērā procedūrā, kas reglamentē 
pārrobežu reorganizāciju, sabiedrībai būtu 
jāatklāj pārrobežu reorganizācijas 
noteikumu projekts, kurā ietverta 
vissvarīgākā informācija par ierosināto 
pārrobežu reorganizāciju, tostarp plānotā 
jaunā sabiedrības forma, dibināšanas 
dokuments un ierosinātais reorganizācijas 
grafiks. Sabiedrības, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, akcionāri, kreditori un 
darbinieki būtu jāinformē, lai viņi varētu 
iesniegt komentārus attiecībā uz ierosināto 
reorganizāciju.

(10) Lai nodrošinātu, ka visu 
ieinteresēto personu likumīgās intereses 
tiek ņemtas vērā procedūrā, kas reglamentē 
pārrobežu reorganizāciju, sabiedrībai būtu 
jāatklāj pārrobežu reorganizācijas 
noteikumu projekts, kurā ietverta 
informācija par ierosināto pārrobežu 
reorganizāciju, tostarp plānotā jaunā 
sabiedrības forma, dibināšanas dokuments 
un ierosinātais reorganizācijas grafiks. 
Sabiedrības, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, akcionāri, kreditori un 
darbinieki būtu jāinformē un šī 
informācija jāsniedz laikus, lai viņi varētu 
iesniegt komentārus attiecībā uz ierosināto 
reorganizāciju.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai informētu savus darbiniekus, 
sabiedrībai, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, būtu jāsagatavo ziņojums, 
kurā izskaidro ierosinātās pārrobežu 
reorganizācijas ietekmi uz darbiniekiem. 
Ziņojumā jo īpaši būtu jāizskaidro 
ierosinātās pārrobežu reorganizācijas 
ietekme uz darbinieku darba vietu 
aizsardzību, tas, vai paredzamas būtiskas 
izmaiņas darba attiecībās un sabiedrības 
uzņēmējdarbības veikšanas atrašanās 
vietās, kā arī tas, kā katrs no šiem 
faktoriem būtu saistīts ar sabiedrības 
meitasuzņēmumiem. Tomēr šī prasība
nebūtu jāpiemēro, ja sabiedrības vienīgie 
darbinieki ir nodarbināti tās pārvaldes 
struktūrā. Ziņojuma sniegšanai nebūtu 
jāskar piemērojamās informēšanas un 
uzklausīšanas procedūras, kas valsts līmenī 
tiek veiktas īstenojot Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2002/14/EK43 vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/38/EK44.

(12) Lai informētu savus darbiniekus, 
šajā ziņojumā būtu arī jāizskaidro 
ierosinātās pārrobežu reorganizācijas 
ietekme uz darbiniekiem un/vai viņu 
pārstāvjiem. Lai izvairītos no dublēšanās, 
sabiedrības var nolemt šo ziņojumu 
apvienot ar dalībniekiem adresēto 
ziņojumu. Tajā jo īpaši būtu jāizskaidro 
ierosinātās pārrobežu reorganizācijas 
ietekme uz darbinieku darba vietu 
aizsardzību, tas, vai paredzamas būtiskas 
izmaiņas darba attiecībās, ietekme uz 
koplīgumu piemērošanu un sabiedrības 
centrālās vadības vai uzņēmējdarbības 
veikšanas atrašanās vietām, kā arī tas, kā 
katrs no šiem faktoriem būtu saistīts ar 
sabiedrības meitasuzņēmumiem. Tomēr 
prasība par noteiktu konkrētu informāciju
nebūtu jāpiemēro, ja sabiedrības vienīgie 
darbinieki ir nodarbināti tās pārvaldes 
struktūrā, un minētā informācija būtu 
jāsniedz savlaicīgi. Ziņojuma sniegšanai 
nebūtu jārada liekas administratīvas 
prasības vai pašreizējo prasību dublēšana 
un nebūtu jāskar piemērojamās 
informēšanas un uzklausīšanas procedūras, 
kas valsts līmenī tiek veiktas, īstenojot 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2002/14/EK43 vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2009/38/EK44.

__________________ __________________

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/14/EK (2002. gada 
11. marts), ar ko izveido vispārēju sistēmu 
darbinieku informēšanai un uzklausīšanai 
Eiropas Kopienā (OV L 80, 23.3.2002., 
29. lpp.).

43 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/14/EK (2002. gada 
11. marts), ar ko izveido vispārēju sistēmu 
darbinieku informēšanai un uzklausīšanai 
Eiropas Kopienā (OV L 80, 23.3.2002., 
29. lpp.).

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 44 Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīva 2009/38/EK (2009. gada 
6. maijs) par to, kā izveidot Eiropas 
Uzņēmumu padomi vai procedūru 
darbinieku informēšanai un uzklausīšanai 
Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas 
mēroga uzņēmumu grupās (pārstrādāta 
versija) (OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.).

Direktīva 2009/38/EK (2009. gada 
6. maijs) par to, kā izveidot Eiropas 
Uzņēmumu padomi vai procedūru 
darbinieku informēšanai un uzklausīšanai 
Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas 
mēroga uzņēmumu grupās (pārstrādāta 
versija) (OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.).

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Brīvība veikt uzņēmējdarbību un 
iekšējā tirgus attīstība nav nemainīgi 
Savienības principi vai mērķi. Tām 
vienmēr vajadzētu būt līdzsvarotām, jo 
īpaši saistībā ar šo direktīvu, ar 
Savienības principiem un mērķiem 
attiecībā uz sociālo progresu, augsta 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu un 
pienācīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu, kas iestrādāti Līguma par 
Eiropas Savienību 3. pantā un LESD 
9. pantā. Tādēļ ir skaidrs, ka iekšējā 
tirgus attīstībai būtu jāveicina sociālā 
kohēzija un augšupēja sociālā 
konverģence, un tā nedrīkstētu pastiprināt 
konkurenci starp sociālajām sistēmām, 
radot uz tām spiedienu, lai samazinātu to 
standartus.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Savienības politikai būtu arī 
jāveicina un jāstiprina sociālais dialogs 
saskaņā ar LESD 151. pantu. Tāpēc šīs 
direktīvas mērķis ir arī nostiprināt 
darbinieku informēšanas un līdzdalības 
tiesības un tiesības tikt uzklausītiem un 
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nodrošināt, lai sabiedrību pārrobežu 
mobilitāte nekad nevarētu novest pie šo 
tiesību samazināšanas. Lai visi šie 
pasākumi gūtu panākumus, ir būtiski 
nodrošināt darbinieku informēšanu, 
uzklausīšanu un līdzdalību.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Brīvībai veikt uzņēmējdarbību 
nekādā veidā nevajadzētu arī skart 
principus attiecībā uz cīņu pret krāpšanu 
un visām citām nelikumīgām darbībām, 
kuras ietekmē Savienības finanšu 
intereses, kas iekļautas LESD 310. pantā.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12d) Attiecībā uz sabiedrībām un 
darbiniekiem ir jānodrošina saskaņotība, 
lai nepieļautu spēkā esošo Savienības 
tiesību aktu dublēšanos. Direktīvā 
2002/14/EK, Direktīvā 2001/23/EK1a un 
Direktīvā 2009/38/EK jau ir iekļautas 
prasības par darbinieku informēšanu un 
uzklausīšanu, kuras piemēro pārrobežu 
reorganizācijas, apvienošanās un 
sadalīšanas gadījumos. Ir svarīgi, ka šī 
direktīva papildina minētās spēkā esošās 
direktīvas tā, lai nepieļautu lieku 
administratīvo slogu, ierobežojot pašreiz 
spēkā esošos noteikumus par darbinieku 
informēšanu, uzklausīšanu un 
iesaistīšanu.

__________________
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1a Padomes 2001. gada 12. marta 
Direktīva 2001/23/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā (OV L 82, 
22.3.2001., 16. lpp.).

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai novērtētu tās informācijas 
pareizību, kas ietverta reorganizācijas 
noteikumu projektā un ziņojumos, kas 
adresēti dalībniekiem un darbiniekiem, un 
lai nodrošinātu faktus, kas vajadzīgi, lai 
novērtētu, vai ierosinātās reorganizācijas 
rezultātā tiek radīta mākslīga struktūra, 
būtu jāsagatavo neatkarīga eksperta 
ziņojums ierosinātās pārrobežu 
reorganizācijas novērtēšanai. Lai 
nodrošinātu eksperta neatkarību, tas būtu 
jāieceļ kompetentajai iestādei pēc 
sabiedrības pieteikuma. Tāpēc eksperta 
ziņojumā būtu jāsniedz visa attiecīgā 
informācija, lai izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde varētu pieņemt 
informētu lēmumu par 
pirmsreorganizācijas apliecības 
izsniegšanu vai atteikšanos to izsniegt. Šajā 
nolūkā ekspertam vajadzētu būt iespējai 
iegūt visu attiecīgo sabiedrības informāciju 
un dokumentus un veikt nepieciešamo 
izmeklēšanu, lai savāktu visus 
nepieciešamos pierādījumus. Lai 
sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem un dalībvalstu 
tiesību aktiem, ekspertam vajadzētu 
izmantot sabiedrības ievākto informāciju, 
jo īpaši informāciju par neto apgrozījumu 
un peļņu vai zaudējumiem, darbinieku 
skaitu un bilances sastāvu. Tomēr 
konfidenciālas informācijas, tostarp 

(13) Lai novērtētu tās informācijas 
pareizību, kas ietverta reorganizācijas 
noteikumu projektā un ziņojumos, kas 
adresēti dalībniekiem un darbiniekiem, un 
lai nodrošinātu faktus, kas vajadzīgi, lai 
novērtētu, vai ierosinātās reorganizācijas 
rezultātā tiek radīta mākslīga struktūra, 
būtu jāsagatavo neatkarīga eksperta 
ziņojums ierosinātās pārrobežu 
reorganizācijas novērtēšanai. Lai 
nodrošinātu eksperta neatkarību, tas būtu 
jāieceļ kompetentajai iestādei pēc 
sabiedrības pieteikuma. Neatkarīgos 
ekspertus vajadzētu iecelt, pamatojoties uz 
objektīviem kritērijiem, lai nodrošinātu 
viņu neatkarību. Tāpēc eksperta ziņojumā 
būtu jāsniedz visa attiecīgā informācija, lai 
izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
varētu pieņemt informētu lēmumu par 
pirmsreorganizācijas apliecības 
izsniegšanu vai atteikšanos to izsniegt. Šajā 
nolūkā ekspertam vajadzētu būt iespējai 
iegūt visu attiecīgo sabiedrības informāciju 
un dokumentus un veikt nepieciešamo 
izmeklēšanu, lai savāktu visus 
nepieciešamos pierādījumus. Lai 
sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem un dalībvalstu 
tiesību aktiem, ekspertam vajadzētu 
izmantot sabiedrības ievākto informāciju, 
jo īpaši informāciju par neto apgrozījumu 
un peļņu vai zaudējumiem, darbinieku 
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sabiedrības uzņēmējdarbības noslēpumu 
aizsardzības nolūkā šāda informācija 
nebūtu jāiekļauj eksperta galīgajā 
ziņojumā, kas būtu publiski pieejams.

skaitu un bilances sastāvu. Tomēr 
konfidenciālas informācijas, tostarp 
sabiedrības uzņēmējdarbības noslēpumu 
aizsardzības nolūkā šāda informācija 
nebūtu jāiekļauj eksperta galīgajā 
ziņojumā, kas būtu publiski pieejams.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai novērstu nesamērīgas 
izmaksas un šķēršļus mazām sabiedrībām, 
kas veic pārrobežu reorganizāciju, 
mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi, kā 
definēts Komisijas Ieteikumā 
2003/361/EK45, būtu jāatbrīvo no prasības 
par neatkarīga eksperta ziņojumu. Tomēr 
minētās sabiedrības var izmantot 
neatkarīgu ekspertu ziņojumu, lai 
izvairītos no tiesvedības ar kreditoriem 
izmaksām.

svītrots

__________________

45 Komisijas Ieteikumu 2003/361/EK 
(2003. gada 6. maijs) par 
mikrouzņēmumu, mazu un vidēju 
uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.).";

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pamatojoties uz pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektu un 
ziņojumiem, sadalāmās sabiedrības 
dalībnieku pilnsapulce pieņem lēmumu par 
to, vai apstiprināt šo noteikumu projektu. Ir 
svarīgi, ka šādam balsojumam 
nepieciešamais vairākums ir pietiekami 

(15) Pamatojoties uz pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektu un 
ziņojumiem, sadalāmās sabiedrības 
dalībnieku pilnsapulce pieņem lēmumu par 
to, vai apstiprināt šo noteikumu projektu. Ir 
svarīgi, ka šādam balsojumam 
nepieciešamais vairākums ir pietiekami 
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liels, lai nodrošinātu, ka lēmums veikt 
reorganizāciju ir kopīgs lēmums. Turklāt 
dalībniekiem vajadzētu būt arī tiesībām 
balsot par visiem pasākumiem attiecībā uz 
darbinieku līdzdalību, ja viņiem 
kopsapulcē ir piešķirtas šīs tiesības.

liels, lai nodrošinātu, ka lēmums veikt 
reorganizāciju ir kopīgs lēmums.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Būtu jāievēro un jāatzīst 
dalībvalstīs pastāvošo noteikumu un 
prakses lielā dažādība attiecībā uz veidu, 
kā darbinieku pārstāvji tiek iesaistīti 
lēmumu pieņemšanā sabiedrībās.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Tomēr visās sabiedrībās, kas tiek 
izveidotas pārrobežu reorganizācijas vai 
apvienošanās rezultātā, būtu jānodrošina 
informācijas un uzklausīšanas 
procedūras.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai novērstu darbinieku līdzdalības 
tiesību apiešanu pārrobežu reorganizācijas 
rezultātā, sabiedrībai, kas veic 
reorganizāciju un ir reģistrēta dalībvalstī, 
kura paredz darbinieku līdzdalības tiesības, 
nevajadzētu būt iespējai veikt pārrobežu 

(20) Lai novērstu darbinieku līdzdalības 
tiesību apiešanu pārrobežu reorganizācijas 
rezultātā, sabiedrībai, kas veic 
reorganizāciju un ir reģistrēta dalībvalstī, 
kura paredz darbinieku līdzdalības tiesības, 
nevajadzētu būt iespējai veikt pārrobežu 
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reorganizāciju, vispirms neuzsākot sarunas 
ar tās darbiniekiem vai to pārstāvjiem, ja 
vidējais sabiedrībā nodarbināto 
darbinieku skaits ir vienāds ar četrām 
piektdaļām no valstī noteiktās 
robežvērtības attiecībā uz darbinieku 
līdzdalību .

reorganizāciju, vispirms neuzsākot sarunas 
ar tās darbiniekiem vai to pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Pārrobežu apvienošanās noteikumu 
īstenošanas izvērtējums dalībvalstīs liecina, 
ka pārrobežu apvienošanos skaits 
Savienībā ir ievērojami palielinājies. 
Tomēr šis izvērtējums atklāja arī dažas 
nepilnības jo īpaši saistībā ar kreditoru un 
akcionāru aizsardzību, kā arī vienkāršotu 
procedūru trūkumu, kas kavē minēto 
pārrobežu apvienošanās noteikumu pilnīgu 
efektivitāti un lietderību.

(26) Pārrobežu apvienošanās noteikumu 
īstenošanas izvērtējums dalībvalstīs liecina, 
ka pārrobežu apvienošanos skaits 
Savienībā ir ievērojami palielinājies. 
Tomēr šis izvērtējums atklāja arī dažas 
nepilnības jo īpaši saistībā ar darbinieku, 
kreditoru un akcionāru aizsardzību, kā arī 
vienkāršotu procedūru trūkumu, kas kavē 
minēto pārrobežu apvienošanās noteikumu 
pilnīgu efektivitāti un lietderību. Lai gan 
nav pieejami nekādi dati, kas ļautu 
pārliecinoši konstatēt, ka darbinieku 
līdzdalības procedūra ir bijusi neefektīva, 
novērtējumā atklājās, ka uzņēmumi to 
uzskata par pārāk sarežģītu un tādu, kas 
apvienošanās rezultātā noved pie 
nevajadzīgām izmaksām un kavējumiem.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Lai vēl vairāk uzlabotu esošo 
pārrobežu apvienošanās procedūru, 
vajadzības gadījumā minētie apvienošanās 
noteikumi ir jāvienkāršo, vienlaikus 
nodrošinot ieinteresēto personu un jo īpaši 
darbinieku pienācīgu aizsardzību. Tādēļ 

(28) Lai vēl vairāk uzlabotu esošo 
pārrobežu apvienošanās procedūru, 
vajadzības gadījumā minētie apvienošanās 
noteikumi ir jāvienkāršo, vienlaikus 
nodrošinot akcionāru, kreditoru un jo 
īpaši darbinieku pienācīgu aizsardzību. 



PE625.383v02-00 16/82 AD\1168770LV.docx

LV

spēkā esošie pārrobežu apvienošanās 
noteikumi būtu jāgroza, lai apvienošanās 
procesā iesaistīto sabiedrību vadības vai 
pārvaldes struktūrām uzliktu par 
pienākumu sagatavot atsevišķus pārskatus, 
kuros sīki izklāstīti pārrobežu 
apvienošanās juridiskie un ekonomiskie 
aspekti gan dalībniekiem, gan 
darbiniekiem. No sabiedrības vadības vai 
pārvaldes struktūras pienākuma sagatavot 
ziņojumu dalībniekiem tomēr var 
atteikties, ja šie dalībnieki jau ir informēti 
par ierosinātās apvienošanās juridiskajiem 
un ekonomiskajiem aspektiem. Tomēr 
pienākumu par ziņojuma sagatavošanu
darbiniekiem var atcelt tikai tad, ja 
apvienošanās procesā iesaistītajām 
sabiedrībām un to meitasuzņēmumiem nav 
citu darbinieku kā vien tie, kas ir daļa no 
vadības vai pārvaldes struktūras.

Tādēļ spēkā esošie pārrobežu apvienošanās 
noteikumi būtu jāgroza, lai apvienošanās 
procesā iesaistīto sabiedrību vadības vai 
pārvaldes struktūrām uzliktu par 
pienākumu sagatavot detalizētu ziņojumu 
par pārrobežu apvienošanās juridiskajiem
un ekonomiskajiem aspektiem gan 
dalībniekiem, jo īpaši mazākuma 
akcionāriem, gan darbiniekiem, pilnībā 
ievērojot sociālo partneru autonomiju. No 
sabiedrības vadības vai pārvaldes 
struktūras pienākuma sniegt noteiktu 
konkrētu informāciju dalībniekiem tomēr 
var atteikties, ja šie dalībnieki jau ir 
informēti par ierosinātās apvienošanās 
juridiskajiem un ekonomiskajiem 
aspektiem. Tomēr prasību sniegt noteiktu 
konkrētu informāciju, kas saistīta ar
darbiniekiem, var atcelt tikai tad, ja 
apvienošanās procesā iesaistītajām 
sabiedrībām un to meitasuzņēmumiem nav 
citu darbinieku kā vien tie, kas ir daļa no 
vadības vai pārvaldes struktūras.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Turklāt, lai uzlabotu apvienošanās 
procesā iesaistītās sabiedrības vai 
sabiedrību darbiniekiem piešķirto 
aizsardzību, darbinieki vai viņu pārstāvji 
var paust savu viedokli par sabiedrības 
ziņojumu, kurā izklāstīta pārrobežu 
apvienošanās ietekme uz tiem. Ziņojuma 
sniegšanai nebūtu jāskar piemērojamās 
informēšanas un uzklausīšanas procedūras, 
kas valsts līmenī tiek veiktas, īstenojot 
Padomes Direktīvu 2001/23/EK48, 
Direktīvu 2002/14/EK vai Direktīvu 
2009/38/EK.

(29) Turklāt, lai uzlabotu apvienošanās 
procesā iesaistītās sabiedrības vai 
sabiedrību darbiniekiem piešķirto 
aizsardzību, darbinieki vai viņu pārstāvji 
pirms apvienošanās var paust savu 
viedokli par pārrobežu apvienošanās 
ietekmi uz tiem, ko iekļauj ziņojumā. 
Ziņojuma sniegšanai nebūtu jāskar 
piemērojamās informēšanas un 
uzklausīšanas procedūras, kas valsts līmenī 
tiek veiktas, īstenojot Padomes Direktīvu 
2001/23/EK48, Direktīvu 2002/14/EK vai 
Direktīvu 2009/38/EK.

__________________ __________________

48 Padomes Direktīva 2001/23/EK 
(2001. gada 12. marts) par dalībvalstu 

48 Padomes Direktīva 2001/23/EK 
(2001. gada 12. marts) par dalībvalstu 
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tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 
uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 
gadījumā (OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.).

tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 
uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 
gadījumā (OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.).

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Dažādas ieinteresētās personas ir 
norādījušas, ka dalībnieku un kreditoru 
aizsardzības pasākumu nesaskaņotība ir 
šķērslis pārrobežu apvienošanās pasākumu 
īstenošanai. Dalībniekiem un kreditoriem 
būtu jāpiedāvā vienāds aizsardzības 
līmenis neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī 
atrodas apvienošanās procesā iesaistītās 
sabiedrības. Tas neskar dalībvalstu 
noteikumus par kreditoru vai akcionāru 
aizsardzību, uz kuriem neattiecas 
saskaņotie pasākumi, piemēram, 
pārredzamības prasības.

(31) Dažādas ieinteresētās personas ir 
norādījušas, ka darbinieku, dalībnieku un 
kreditoru aizsardzības pasākumu 
nesaskaņotība ir šķērslis pārrobežu 
apvienošanās pasākumu īstenošanai. 
Darbiniekiem, dalībniekiem un 
kreditoriem būtu jāpiedāvā vismaz vienāds 
aizsardzības līmenis neatkarīgi no tā, kurā 
dalībvalstī atrodas apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrības. Tas neskar 
dalībvalstu noteikumus par darbinieku,
kreditoru vai akcionāru aizsardzību, uz 
kuriem neattiecas saskaņotie pasākumi, 
piemēram, pārredzamības prasības.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Sabiedrību tiesības veikt pārrobežu 
sadalīšanu noteiktos apstākļos var izmantot 
ļaunprātīgos nolūkos, piemēram, lai apietu 
darba standartus, sociālā nodrošinājuma 
maksājumus, nodokļu saistības, kreditoru 
vai dalībnieku tiesības vai noteikumus par 
darbinieku līdzdalību. Lai apkarotu šādu 
ļaunprātīgu izmantošanu, dalībvalstīm 
saskaņā ar vispārējiem Savienības tiesību 
principiem tiek prasīts nodrošināt, ka 
sabiedrības neizmanto pārrobežu 
sadalīšanas procedūru, lai radītu mākslīgas 

(40) Sabiedrību tiesības veikt pārrobežu 
sadalīšanu noteiktos apstākļos var izmantot 
ļaunprātīgos nolūkos, piemēram, lai apietu 
darba standartus, sociālā nodrošinājuma 
maksājumus, nodokļu saistības, kreditoru 
vai dalībnieku tiesības vai noteikumus par 
darbinieku līdzdalību. Lai apkarotu šādu 
ļaunprātīgu izmantošanu, dalībvalstīm 
saskaņā ar vispārējiem Savienības tiesību 
principiem tiek prasīts nodrošināt, ka 
sabiedrības neizmanto pārrobežu 
sadalīšanas procedūru, lai ļaunprātīgi 
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struktūras, kuru mērķis ir gūt 
nepamatotas nodokļu priekšrocības vai 
nepamatoti kaitēt darbinieku, mazākuma 
akcionāru vai kreditoru likumiskajām vai 
līgumiskajām tiesībām. Tā kā ļaunprātīga 
izmantošana ir atkāpe no pamatbrīvības, 
cīņa pret to ir jāinterpretē stingri un tai 
jābūt balstītai uz visu būtisko apstākļu 
individuālu novērtējumu. Būtu jāparedz 
procesuāls un materiāls regulējums, kas 
nosaka rīcības brīvību un ļauj dalībvalstīm 
dažādot pieeju, vienlaikus nosakot 
prasības, lai racionalizētu valsts iestāžu 
rīcību nolūkā atbilstīgi Savienības tiesību 
aktiem cīnīties pret ļaunprātīgu 
izmantošanu.

izmantotu tiesību aktus vai izdarītu 
krāpniecisku darbību. Tā kā ļaunprātīga 
izmantošana ir atkāpe no pamatbrīvības, 
cīņa pret to ir jāinterpretē stingri un tai 
jābūt balstītai uz visu būtisko apstākļu 
individuālu novērtējumu. Būtu jāparedz 
procesuāls un materiāls regulējums, kas 
nosaka rīcības brīvību un ļauj dalībvalstīm 
dažādot pieeju, vienlaikus nosakot 
prasības, lai racionalizētu valsts iestāžu 
rīcību nolūkā atbilstīgi Savienības tiesību 
aktiem cīnīties pret ļaunprātīgu 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ņemot vērā to, ka pārrobežu 
sadalīšana ir sarežģīta, kā arī iesaistīto 
personu dažādās intereses, ir lietderīgi 
paredzēt šādu darbību ex ante kontroli, lai 
radītu juridisko noteiktību. Šajā nolūkā 
būtu jānosaka strukturēta un daudzpakāpju 
procedūra, saskaņā ar kuru gan izcelsmes, 
gan sadalāmās sabiedrības dalībvalsts, gan 
saņēmējsabiedrības dalībvalsts 
kompetentās iestādes nodrošina, ka 
lēmums par pārrobežu sadalīšanas 
apstiprināšanu tiek pieņemts taisnīgi, 
objektīvi un bez diskriminācijas, 
pamatojoties uz visiem būtiskajiem 
elementiem un ņemot vērā visas likumīgās 
sabiedrības intereses, jo īpaši darbinieku, 
akcionāru un kreditoru aizsardzību.

(41) Ņemot vērā to, ka pārrobežu 
sadalīšana ir sarežģīta, kā arī iesaistīto 
personu dažādās intereses, ir lietderīgi 
paredzēt šādu darbību ex ante un ex-post 
kontroli, lai radītu juridisko noteiktību. 
Šajā nolūkā būtu jānosaka strukturēta un 
daudzpakāpju procedūra, saskaņā ar kuru 
gan izcelsmes, gan sadalāmās sabiedrības 
dalībvalsts, gan saņēmējsabiedrības 
dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, 
ka lēmums par pārrobežu sadalīšanas 
apstiprināšanu tiek pieņemts taisnīgi, 
objektīvi un bez diskriminācijas, 
pamatojoties uz visiem būtiskajiem 
elementiem un ņemot vērā visas likumīgās 
sabiedrības intereses, jo īpaši darbinieku, 
akcionāru un kreditoru aizsardzību.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Lai sniegtu informāciju tās 
dalībniekiem, sadalāmajai sabiedrībai būtu 
jāsagatavo ziņojums. Ziņojumā būtu 
jāizskaidro un jāpamato ierosinātās 
pārrobežu sadalīšanas juridiskie un 
ekonomiskie aspekti, jo īpaši pārrobežu 
sadalīšanas ietekme uz dalībniekiem 
attiecībā uz sabiedrības turpmāko darbību 
un vadības struktūras stratēģiskais plāns. 
Tajā būtu jāietver arī paskaidrojumi par 
apmaiņas attiecību un attiecīgos 
gadījumos – par kritērijiem, pēc kuriem 
nosaka akciju sadalījumu, un par 
iespējamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, kas pieejami dalībniekiem, ja 
viņi nepiekrīt lēmumam veikt pārrobežu 
sadalīšanu.

(43) Lai sniegtu informāciju tās 
dalībniekiem un darbiniekiem, sabiedrībai, 
ko sadala, būtu jāsagatavo ziņojums, 
pilnībā ievērojot sociālo partneru 
autonomiju. Attiecībā uz dalībnieku un jo 
īpaši mazākuma akcionāru interesēm 
ziņojumā būtu jāizskaidro un jāpamato 
ierosinātās pārrobežu sadalīšanas juridiskie 
un ekonomiskie aspekti, jo īpaši izklāstot 
pārrobežu sadalīšanas ietekmi uz 
dalībniekiem saistībā ar sabiedrības 
turpmāko darbību un vadības struktūras 
stratēģisko plānu. Tajā būtu jāietver arī 
paskaidrojumi par apmaiņas attiecību un 
attiecīgos gadījumos – par kritērijiem, pēc 
kuriem nosaka akciju sadalījumu, un par 
iespējamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, kas pieejami dalībniekiem, ja 
viņi nepiekrīt lēmumam veikt pārrobežu 
sadalīšanu.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Lai informētu savus darbiniekus, 
sadalāmajai sabiedrībai būtu jāsagatavo 
ziņojums, kurā izskaidro ierosinātās 
pārrobežu sadalīšanas ietekmi uz 
darbiniekiem. Ziņojumā jo īpaši būtu 
jāizskaidro ierosinātās pārrobežu 
sadalīšanas ietekme uz darbinieku darba 
vietu aizsardzību, tas, vai paredzamas 
būtiskas izmaiņas nodarbināšanas kārtībā 
un sabiedrības uzņēmējdarbības veikšanas 
atrašanās vietās, kā arī tas, kā katrs no šiem 
faktoriem būtu saistīts ar sabiedrības 
meitasuzņēmumiem. Ziņojuma sniegšanai 
nebūtu jāskar piemērojamās informēšanas
un uzklausīšanas procedūras, kas valsts 
līmenī tiek veiktas, īstenojot Direktīvas 

(44) Ziņojumā būtu arī jāizskaidro
ierosinātās pārrobežu sadalīšanas ietekme
uz darbiniekiem. Tajā jo īpaši būtu 
jāizskaidro ierosinātās pārrobežu 
sadalīšanas ietekme uz darbinieku darba 
vietu aizsardzību, tas, vai paredzamas 
būtiskas izmaiņas nodarbināšanas kārtībā, 
tostarp tiesību aktos un koplīgumos 
noteiktajos nosacījumos, un sabiedrības 
uzņēmējdarbības veikšanas atrašanās 
vietās, kā arī tas, kā katrs no šiem 
faktoriem būtu saistīts ar sabiedrības 
meitasuzņēmumiem. Ziņojuma sniegšanai 
nebūtu jāskar piemērojamās tiesības uz 
informāciju un uzklausīšanu un
procedūras, kas ieviestas valsts līmenī pēc
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2001/23/EK, 2002/14/EK vai 2009/38/EK. Direktīvas 2001/23/EK, 2002/14/EK vai 
2009/38/EK īstenošanas, tajā pašā laikā 
neradot dubultas ziņošanas prasības.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Sadalāmās sabiedrības dalībvalsts 
izsniegto pirmssadalīšanas apliecību būtu 
jāpārbauda, lai nodrošinātu sabiedrības 
pārrobežu sadalīšanas likumību. 
Kompetentajai iestādei būtu jālemj par 
pirmssadalīšanas apliecības izdošanu viena 
mēneša laikā pēc sabiedrības pieteikuma 
saņemšanas, ja vien tai nav pamata 
nopietnām bažām par mākslīgas 
struktūras esību, kuras mērķis ir gūt 
nepamatotas nodokļu priekšrocības vai 
nepamatoti kaitēt darbinieku, mazākuma 
akcionāru vai kreditoru likumiskajām vai 
līgumiskajām tiesība. Šādā gadījumā 
kompetentajai iestādei būtu jāveic 
padziļināts novērtējums. Tomēr šis 
padziļinātais novērtējums nebūtu jāveic 
sistemātiski, bet katrā gadījumā atsevišķi, 
ja pastāv nopietnas bažas par mākslīgas 
struktūras esību. Veicot novērtējumu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā 
vismaz vairāki faktori, kas noteikti šajā 
direktīvā un kas tomēr būtu jāuzskata par 
indikatīviem faktoriem vispārējā 
novērtējumā, un nebūtu jāņem vērā katrs 
atsevišķi. Lai neapgrūtinātu sabiedrības ar 
pārmērīgi ilgu procedūru, padziļinātais 
novērtējums jebkurā gadījumā būtu 
jāpabeidz divu mēnešu laikā pēc tam, kad 
sabiedrība ir informēta, ka tiks veikts šāds 
padziļināts novērtējums.

(52) Sadalāmās sabiedrības dalībvalsts 
izsniegto pirmssadalīšanas apliecību būtu 
jāpārbauda, lai nodrošinātu sabiedrības 
pārrobežu sadalīšanas likumību. 
Kompetentajai iestādei būtu jālemj par 
pirmssadalīšanas apliecības izdošanu viena 
mēneša laikā pēc sabiedrības pieteikuma 
saņemšanas, ja vien tai nav pamata 
nopietnām bažām, ka pastāv nolūks 
ļaunprātīgi izmantot tiesību aktus vai 
izdarīt krāpniecisku darbību. Šādā 
gadījumā kompetentajai iestādei būtu 
jāveic padziļināts novērtējums. Tomēr šis 
padziļinātais novērtējums nebūtu jāveic 
sistemātiski, bet katrā gadījumā atsevišķi, 
ja pastāv nopietnas bažas par mākslīgas 
struktūras esību. Veicot novērtējumu, 
kompetentajām iestādēm būtu jāņem vērā 
vismaz vairāki faktori, kas noteikti šajā 
direktīvā un kas tomēr būtu jāuzskata par 
indikatīviem faktoriem vispārējā 
novērtējumā, un nebūtu jāņem vērā katrs 
atsevišķi. Lai neapgrūtinātu sabiedrības ar 
pārmērīgi ilgu procedūru, padziļinātais 
novērtējums jebkurā gadījumā būtu 
jāpabeidz divu mēnešu laikā pēc tam, kad 
sabiedrība ir informēta, ka tiks veikts šāds 
padziļināts novērtējums.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
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56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(56) Lai novērstu darbinieku līdzdalības 
tiesību apiešanu pārrobežu sadalīšanas 
rezultātā, sabiedrībai, kas veic sadalīšanu 
un ir reģistrēta dalībvalstī, kura paredz 
darbinieku līdzdalības tiesības, nevajadzētu 
būt iespējai veikt pārrobežu sadalīšanu, 
vispirms neuzsākot sarunas ar tās 
darbiniekiem vai to pārstāvjiem, ja vidējais 
sabiedrībā nodarbināto darbinieku skaits ir 
vienāds ar četrām piektdaļām no valstī 
noteiktās robežvērtības attiecībā uz 
darbinieku līdzdalību.

(56) Lai novērstu darbinieku līdzdalības 
tiesību apiešanu pārrobežu sadalīšanas 
rezultātā, sabiedrībai, kas veic sadalīšanu 
un ir reģistrēta dalībvalstī, kura paredz 
darbinieku līdzdalības tiesības, nevajadzētu 
būt iespējai veikt pārrobežu sadalīšanu, 
vispirms neuzsākot sarunas ar tās 
darbiniekiem vai to pārstāvjiem, ja vidējais 
sabiedrībā nodarbināto darbinieku skaits ir
vienāds ar valstī noteikto robežvērtību 
MVU gadījumā vai ar četrām piektdaļām 
no valstī noteiktās robežvērtības citu 
sabiedrību gadījumā attiecībā uz 
darbinieku līdzdalību. 

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas I sadaļas I nodaļā 
iekļauj šādu pantu:

“1.a pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

(1) “darbinieku pārstāvji” ir 
darbinieku pārstāvji, kas paredzēti 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem un/vai 
praksei;

(2) “darbinieku iesaistīšana” ir 
jebkurš paņēmiens, tostarp informēšana, 
uzklausīšana un līdzdalība, kas 
darbinieku pārstāvjiem dod iespēju 
ietekmēt sabiedrībā lēmumus, kurus 
pieņem sabiedrībā;

(3) “informēšana” ir darbinieku 
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pārstāvja un/vai darbinieku pārstāvju 
informēšana, ko veic sabiedrības 
kompetentā struktūra, par jautājumiem, 
kuri skar pašu sabiedrību un jebkuru tās 
meitasuzņēmumu vai filiāli, kas atrodas 
citā dalībvalstī, vai kuri pārsniedz 
lēmējstruktūru pilnvaras vienā dalībvalstī, 
tādā laikā, veidā un apjomā, kas ļauj 
darbinieku pārstāvjiem izsmeļoši novērtēt 
iespējamo ietekmi un vajadzības gadījumā 
sagatavoties apspriešanai ar sabiedrības 
kompetento struktūru;

(4) “uzklausīšana” ir dialoga sākšana 
un viedokļu apmaiņa starp darbinieku 
pārstāvniecības struktūru un/vai 
darbinieku pārstāvjiem un sabiedrības 
kompetento struktūru tādā laikā, veidā un 
ar tādu saturu, kas ļauj darbinieku 
pārstāvjiem, ņemot vērā sniegto 
informāciju, izteikt tādu viedokli par 
kompetentās struktūras paredzētajiem 
pasākumiem, kuru varētu ņemt vērā 
lēmumu pieņemšanas gaitā sabiedrībā;

(5) “līdzdalība” ir darbinieku 
pārstāvniecības struktūras un/vai 
darbinieku pārstāvju ietekme uz norisēm 
sabiedrībā, kas panākta, izmantojot 
tiesības ievēlēt vai iecelt daļu no 
sabiedrības vadības vai pārvaldes 
struktūras locekļiem vai tiesības iecelt 
un/vai noraidīt daļas vai visu sabiedrības 
vadības vai pārvaldes struktūras locekļu 
iecelšanu;

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Galamērķa dalībvalsts var prasīt 
sabiedrībai, kura savu juridisko adresi 
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pārceļ uz tās teritoriju, vienlaikus pārcelt 
arī centrālo administrāciju, ja šāda 
prasība valsts tiesību aktos ir paredzēta 
uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību to 
teritorijā.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.b pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) “informēšana” ir darbinieku 
un/vai darbinieku pārstāvju informēšana 
attiecīgā līmenī, ko veic darba devējs, par 
datiem, kuri attiecas uz pašu sabiedrību 
un jebkuru tās meitasuzņēmumu vai 
uzņēmumu, kas atrodas citā dalībvalstī, 
lai ļautu viņiem iepazīties ar jautājumu 
un to izvērtēt. Tā notiek tādā laikā, veidā 
un apjomā, kas ļauj darbiniekiem un viņu 
pārstāvjiem padziļināti novērtēt iespējamo 
ietekmi un vajadzības gadījumā 
sagatavoties apspriešanai ar sabiedrības 
kompetento struktūrvienību;

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.b pants – 1. daļa – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) “darbinieku līdzdalība” ir 
darbinieku un/vai darbinieku pārstāvju 
ietekme uz norisēm sabiedrībā, izmantojot 
tiesības ievēlēt vai iecelt dažus no 
sabiedrības uzraudzības vai pārvaldes 
struktūras locekļiem.
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.b pants – 1. daļa – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) “galvenais birojs” ir vieta, kur 
būtībā tiek pieņemti galvenie vadības 
lēmumi un komerciālie lēmumi, kas 
vajadzīgi sabiedrības kopējās 
darījumdarbības veikšanai;

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.b pants – 1. daļa – 6.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6d) “mākslīga struktūra” ir 
mehānisms, kas ieviests, lai apietu 
uzņēmumu pienākumus, kuri izriet no 
darbinieku, kreditoru vai mazākuma 
akcionāru juridiskajām un līgumiskajām 
tiesībām, lai izvairītos no sociālā 
nodrošinājuma maksājumiem vai 
novirzītu peļņu nolūkā samazināt 
uzņēmuma nodokļu saistības, vienlaikus 
neveicot būtisku vai patiesu 
darījumdarbību galamērķa dalībvalstī.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.c pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) ir piemēroti disciplināri vai 
administratīvi pasākumi vai kriminālsodi 
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un lēmumi par krāpnieciskām darbībām, 
kas ir tieši saistītas ar sabiedrības 
kompetencēm vai uzticamību.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.c pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) sabiedrībai uzkrājušies 
nesamaksāti nodokļu vai sociālā 
nodrošinājuma maksājumi;

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.c pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde 
neļauj veikt pārrobežu reorganizāciju 
gadījumos, kad tā, pārbaudījusi konkrēto 
gadījumu un ņēmusi vērā visus būtiskos 
faktus un apstākļus, konstatē, ka 
reorganizācijas rezultāts ir mākslīga 
struktūra, kuras mērķis ir gūt nepamatotas 
nodokļu priekšrocības vai nepamatoti 
kaitēt darbinieku, kreditoru vai 
mazākuma dalībnieku likumiskajām vai 
līgumiskajām tiesībām.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde 
neļauj veikt pārrobežu reorganizāciju 
gadījumos, ja tā, pārbaudījusi konkrēto 
gadījumu un ņēmusi vērā visus būtiskos 
faktus un apstākļus, konstatē, ka 
reorganizācijas rezultāts ir mākslīga
struktūra, vai ja tai ir spēcīgas aizdomas, 
ka reorganizācijas rezultāts ir šāda 
struktūra.

Sabiedrība, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, ar objektīvu un 
pārbaudāmu pamatojumu pierāda, ka tā 
tiešām ir izveidota un veic būtisku un 
patiesu saimniecisko darbību galamērķa 
dalībvalstī uz nenoteiktu laiku.

Sabiedrību, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, uzskata par faktisku 
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uzņēmumu un tādu, kas veic patiesu 
darījumdarbību galamērķa dalībvalstī, ja 
tā uz minēto dalībvalsti pārceļ savu 
centrālo administrāciju vai galveno 
darbības vietu, tās darbība rada vērtību 
un tās rīcībā ir personāls, aprīkojums, 
aktīvi un telpas.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.d pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86.d pants 86.d pants

Pārrobežu reorganizācijas noteikumu 
projekts

Pārrobežu reorganizācijas noteikumu 
projekts

1. Sabiedrības, kura plāno veikt 
pārrobežu reorganizāciju, vadība vai 
pārvaldes struktūra sagatavo pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektu. 
Pārrobežu reorganizācijas noteikumu 
projektā iekļauj vismaz šādu informāciju:

1. Tās sabiedrības vadība vai 
pārvaldes struktūra, tostarp valdes līmeņa 
darbinieku pārstāvji, kura plāno veikt 
pārrobežu reorganizāciju, sagatavo 
pārrobežu reorganizācijas noteikumu 
projektu vismaz divus mēnešus pirms 
86.i pantā minētās kopsapulces dienas. Ja 
sabiedrībā ir valdes līmeņa darbinieku 
pārstāvība, šo valdi iekļauj lēmumā par 
noteikumu projektu saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un praksi. Pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektā iekļauj 
vismaz šādu informāciju:

(a) sabiedrības juridiskā forma, 
nosaukums un juridiskā adrese izcelsmes 
dalībvalstī;

(a) sabiedrības juridiskā forma, 
nosaukums un juridiskā adrese izcelsmes 
dalībvalstī;

(b) sabiedrības juridiskā forma, 
nosaukums un juridiskā adrese, kas 
ierosināta pārrobežu reorganizācijas 
rezultātā izveidotajai sabiedrībai galamērķa
dalībvalstī;

(b) sabiedrības juridiskā forma, 
nosaukums un juridiskā adrese, kas 
ierosināta pārrobežu reorganizācijas 
rezultātā izveidotajai sabiedrībai galamērķa 
dalībvalstī;

(c) sabiedrības inkorporēšanas 
dokuments vai dokumenti galamērķa 
dalībvalstī;

(c) sabiedrības inkorporēšanas 
dokuments vai dokumenti galamērķa 
dalībvalstī;

(d) ierosinātais pārrobežu (d) ierosinātais pārrobežu 
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reorganizācijas grafiks; reorganizācijas grafiks;

(e) tiesības, ko reorganizētā sabiedrība 
piešķir dalībniekiem ar īpašām tiesībām vai 
tādu sabiedrības kapitāla vērtspapīru 
turētājiem, kas nav akcijas, vai ieteiktos 
pasākumus attiecībā uz tiem;

(e) tiesības, ko reorganizētā sabiedrība 
piešķir dalībniekiem ar īpašām tiesībām vai 
tādu sabiedrības kapitāla vērtspapīru 
turētājiem, kas nav akcijas, vai ieteiktos 
pasākumus attiecībā uz tiem;

(f) detalizēta informācija par 
kreditoriem piedāvātajām garantijām;

(f) detalizēta informācija par 
kreditoriem piedāvātajām garantijām;

(g) diena, no kuras izcelsmes 
dalībvalstī izveidotās un reģistrētās 
sabiedrības darījumus grāmatvedības 
dokumentos uzskatīs par reorganizētās 
sabiedrības darījumiem;

(g) diena, no kuras izcelsmes 
dalībvalstī izveidotās un reģistrētās 
sabiedrības darījumus grāmatvedības 
dokumentos uzskatīs par reorganizētās 
sabiedrības darījumiem;

(h) visas īpašās priekšrocības, kuras 
piešķir reorganizētās sabiedrības pārvaldes, 
vadības, uzraudzības vai kontroles 
struktūru locekļiem;

(h) visas īpašās priekšrocības, kuras 
piešķir reorganizētās sabiedrības pārvaldes, 
vadības, uzraudzības vai kontroles 
struktūru locekļiem;

(i) detalizēta informācija par 
piedāvājumu izmaksāt kompensācijas 
naudā tiem dalībniekiem, kuri saskaņā ar 
86.j pantu iebilst pret pārrobežu 
reorganizāciju;

(i) detalizēta informācija par 
piedāvājumu izmaksāt kompensācijas 
naudā tiem dalībniekiem, kuri saskaņā ar 
86.j pantu iebilst pret pārrobežu 
reorganizāciju;

(ia) pārrobežu reorganizācijas ietekme 
uz darbiniekiem;

(j) pārrobežu reorganizācijas 
iespējamā ietekme uz nodarbinātību;

(j) pārrobežu reorganizācijas 
iespējamā ietekme uz nodarbinātību;

(k) attiecīgā gadījumā — informācija 
par procedūru, kādā saskaņā ar 86.j pantu 
nosaka kārtību darbinieku iesaistīšanai to 
līdzdalības reorganizētajā sabiedrībā 
tiesību noteikšanā un šādas kārtības 
iespējamās opcijas.

(k) attiecīgā gadījumā — informācija 
par procedūru, kādā saskaņā ar 86.j pantu 
nosaka kārtību darbinieku iesaistīšanai to 
līdzdalības reorganizētajā sabiedrībā 
tiesību noteikšanā un šādas kārtības 
iespējamās opcijas.

1.a Pirms vadība vai pārvaldes 
struktūra lemj par pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektu, 
saskaņā ar Direktīvas 2002/14/EK1a 
4. pantu par ierosināto reorganizāciju 
informē un uzklausa Eiropas Uzņēmumu 
padomi un tās sabiedrības darbinieku 
pārstāvjus kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, vai, ja šādu pārstāvju 
nav, — pašus darbiniekus un pārstāvētās 
arodbiedrības. 

2. Pārrobežu reorganizācijas 2. Pārrobežu reorganizācijas 
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noteikumu projekta un visu saistīto 
dokumentu sagatavošanai dalībvalstis ļauj 
sabiedrībai, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, papildus izcelsmes un 
galamērķa dalībvalstu oficiālajām valodām 
izmantot valodu, kuru ierasts izmantot 
starptautiskajā darījumdarbības un finanšu 
vidē. Dalībvalstis precizē, kura valoda 
prevalēs gadījumos, kad starp minēto 
dokumentu dažādām valodu versijām tiks 
konstatētas neatbilstības.

noteikumu projekta un visu saistīto 
dokumentu sagatavošanai dalībvalstis ļauj 
sabiedrībai, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, papildus izcelsmes un 
galamērķa dalībvalstu oficiālajām valodām 
izmantot valodu, kuru ierasts izmantot 
starptautiskajā darījumdarbības un finanšu 
vidē. Dalībvalstis precizē, kura valoda 
prevalēs gadījumos, kad starp minēto 
dokumentu dažādām valodu versijām tiks 
konstatētas neatbilstības. Dalībniekiem, 
darbiniekiem vai kreditoriem ir iespēja 
komentēt šo noteikumu projektu. 
Komentārus ietver galīgajā ziņojumā un 
publisko.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.e pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86.e pants svītrots

Vadības vai pārvaldes struktūras ziņojums 
dalībniekiem

1. Sabiedrības, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, vadība vai pārvaldes 
struktūra sagatavo ziņojumu, kurā 
izskaidro un pamato pārrobežu 
reorganizācijas tiesiskos un ekonomiskos 
aspektus.

2. Panta 1. punktā minētajā 
ziņojumā jo īpaši izskaidro šādus 
aspektus:

(a) pārrobežu reorganizācijas ietekme 
uz sabiedrības turpmāko darījumdarbību 
un vadības stratēģisko plānu;

(b) pārrobežu reorganizācijas ietekme 
uz dalībniekiem;

(c) dalībnieku, kuri saskaņā ar 
86.j pantu iebilst pret pārrobežu 
reorganizāciju, tiesības un viņiem 
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pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi;

3. Šā panta 1. punktā minēto 
ziņojumu dara pieejamu dalībniekiem 
vismaz elektroniskā formā ne vēlāk kā 
divus mēnešus pirms 86.j pantā minētās 
kopsapulces dienas. Minēto ziņojumu 
līdzīgi dara pieejamu arī sabiedrības, kura 
veic pārrobežu reorganizāciju, darbinieku 
pārstāvjiem vai, ja tādu nav — pašiem 
darbiniekiem.

4. Tomēr ziņojums nav nepieciešams, 
ja visi sabiedrības, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, dalībnieki ir vienojušies 
atteikties no šīs prasības.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.f pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86.f pants 86.f pants

Vadības vai pārvaldes struktūras ziņojums 
darbiniekiem

Vadības vai pārvaldes struktūras ziņojums 
dalībniekiem un darbinieku pārstāvjiem 
vai, ja šādu pārstāvju nav, — pašiem 
darbiniekiem

1. Sabiedrības, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, vadība vai pārvaldes 
struktūra sagatavo ziņojumu, kurā 
izskaidro un pamato pārrobežu 
reorganizācijas tiesiskos un ekonomiskos 
aspektus.

1. Sabiedrības, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, vadība vai pārvaldes 
struktūra, ņemot vērā Direktīvu 
2002/14/EK un Direktīvu 2001/23/EK,
sagatavo vienu ziņojumu, kurā
dalībniekiem izskaidro un pamato 
pārrobežu reorganizācijas tiesiskos un 
ekonomiskos aspektus un darbinieku 
pārstāvjiem vai, ja šādu pārstāvju nav, 
pašiem darbiniekiem izskaidro, kā viņus 
ietekmēs pārrobežu reorganizācija.

2. Panta 1. punktā minētajā ziņojumā 
jo īpaši izskaidro šādus aspektus:

2. Panta 1. punktā minētajā ziņojumā 
jo īpaši izskaidro šādus aspektus:

(a) pārrobežu reorganizācijas ietekme 
uz sabiedrības turpmāko darījumdarbību un 
vadības stratēģisko plānu;

(a) pārrobežu reorganizācijas ietekme 
uz sabiedrības turpmāko darījumdarbību un 
vadības stratēģisko plānu;
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(aa) pārrobežu reorganizācijas ietekme 
uz dalībniekiem;

(ab) dalībnieku, kuri saskaņā ar 
86.j pantu iebilst pret pārrobežu 
reorganizāciju, tiesības un viņiem 
pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi;

(ac) pārrobežu reorganizācijas iemesli;

(b) pārrobežu reorganizācijas ietekme 
uz darba attiecību saglabāšanu;

(b) pārrobežu reorganizācijas ietekme uz 
darba attiecību saglabāšanu;

(c) visas būtiskās izmaiņas attiecībā uz 
nodarbinātību un sabiedrības 
darījumdarbības vietu atrašanos;

(c) visas būtiskās izmaiņas attiecībā uz 
nodarbinātības kārtību, tostarp tiesību 
aktos un koplīgumos paredzēto kārtību,
un sabiedrības darījumdarbības vietu 
atrašanos;

(d) to, vai a), b) un c) apakšpunktā 
minētie aspekti attiecas arī uz kādu 
sabiedrības meitasuzņēmumu.

(d) tas, vai a), b) un c) apakšpunktā minētie 
aspekti attiecas arī uz kādu sabiedrības 
meitasuzņēmumu, filiāli vai kontrolētu 
uzņēmumu saskaņā ar Direktīvas 
2009/38/EK 3. pantu;

3. Šā panta 1. punktā minēto ziņojumu 
vismaz elektroniskā formā dara pieejamu 
sabiedrības, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, darbinieku pārstāvjiem vai, 
ja tādu nav, pašiem darbiniekiem ne vēlāk 
kā divus mēnešus pirms 86.i pantā minētās 
kopsapulces dienas. Minēto ziņojumu 
līdzīgi dara pieejamu arī sabiedrības, kura 
veic pārrobežu reorganizāciju, 
dalībniekiem.

3. Šā panta 1. punktā minēto ziņojumu 
vismaz elektroniskā formā dara pieejamu 
dalībniekiem un sabiedrības, kura veic 
pārrobežu reorganizāciju, darbinieku 
pārstāvjiem vai, ja tādu nav — pašiem 
darbiniekiem, ne vēlāk kā divus mēnešus 
pirms 86.i pantā minētās kopsapulces 
dienas. 

4. Ja sabiedrības, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, vadība vai pārvaldes 
struktūra savlaicīgi saņem viedokli no savu 
darbinieku pārstāvjiem vai, ja tādu nav —
pašiem darbiniekiem, kā noteikts valsts 
tiesību aktos, par to informē dalībniekus un 
minēto viedokli pievieno ziņojumam.

4. Ja sabiedrības, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, vadība vai pārvaldes
struktūra savlaicīgi saņem viedokli no savu 
darbinieku pārstāvjiem vai, ja tādu nav —
pašiem darbiniekiem, kā noteikts valsts 
tiesību aktos, par to informē dalībniekus un 
minēto viedokli pievieno ziņojumam.

5. Tomēr gadījumā, kad sabiedrības, 
kura veic pārrobežu reorganizāciju, un tās 
meitasuzņēmumiem, ja tādi ir, nav citu 
darbinieku, kā vien tie, kas darbojas vadībā 
vai pārvaldes struktūrā, 1. punktā minētais 
ziņojums nav nepieciešams.

5. Tomēr gadījumā, kad sabiedrības, 
kura veic pārrobežu reorganizāciju, un tās 
meitasuzņēmumiem, ja tādi ir, nav citu 
darbinieku, kā vien tie, kas darbojas vadībā 
vai pārvaldes struktūrā, un kad visi 
pārrobežu reorganizācijā iesaistītās 
sabiedrības dalībnieki ir vienojušies 
atteikties no šīs prasības, 1. punktā 
minētais ziņojums nav nepieciešams.
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6. Panta 1. līdz 6. punkts neskar 
piemērojamās tiesības uz informāciju un 
uzklausīšanu un procedūras, kas ieviestas 
valsts līmenī pēc Direktīvas 2002/14/EK 
vai 2009/38/EK transponēšanas.

6. Panta 1. līdz 6. punkts neskar 
piemērojamās tiesības uz informāciju un 
uzklausīšanu un procedūras, kas ieviestas 
valsts līmenī pēc Direktīvas 2002/14/EK 
vai 2009/38/EK transponēšanas, un nerada 
nekādu ziņošanas prasību dublēšanos.

6.a Īpašos gadījumos saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētiem 
nosacījumiem un ierobežojumiem 
dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumam 
nav pienākuma sniegt informāciju, ja šīs 
informācijas veids ir tāds, kas saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem varētu būtiski 
kaitēt uzņēmuma vai iestādes darbībai vai 
to traucēt.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.g pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārbaude, ko veic neatkarīgs eksperts Pārbaude, ko veic kompetentā iestāde

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.g pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrība, kas 
veic pārrobežu reorganizāciju, ne vēlāk kā 
divus mēnešus pirms 86.i pantā minētās 
kopsapulces dienas vēršas kompetentajā 
iestādē, kura izraudzīta saskaņā ar 
86.m panta 1. punktu, lai tā ieceļ ekspertu, 
kas pārbaudītu un izvērtētu pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektu un 
ziņojumus, kuri minēti 86.e un 86.f pantā, 
ievērojot šā panta 6. punktā minētos

Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrība, kas 
veic pārrobežu reorganizāciju, ne vēlāk kā 
divus mēnešus pirms 86.i pantā minētās 
kopsapulces dienas vēršas kompetentajā 
iestādē, kura izraudzīta saskaņā ar 
86.m panta 1. punktu, lai tā izvērtētu 
pārrobežu reorganizācijas noteikumu 
projektu un 86.f pantā minēto ziņojumu, 
ievērojot šā panta 6. punktā izklāstītos
noteikumus.
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noteikumus.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.g pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniegumam par eksperta iecelšanu
pievieno šādus dokumentus:

Iesniegumam, ko iesniedz kompetentajai 
iestādei, pievieno šādus dokumentus:

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.g pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde ieceļ 
neatkarīgu ekspertu piecu darba dienu 
laikā pēc dienas, kad saņemts 1. punktā 
minētais iesniegums un noteikumu 
projekts, un ziņojumi. Eksperts ir 
neatkarīgs no sabiedrības, kas veic 
pārrobežu reorganizāciju, un var būt fiziska 
vai juridiska persona atkarībā no izcelsmes 
dalībvalsts tiesību aktiem. Novērtējot 
eksperta neatkarību, dalībvalsts ņem vērā 
regulējumu, kas noteikts Direktīvas 
2006/43/EK 22. un 22.b pantā.

2. Kompetentā iestāde, ja tā to 
uzskata par nepieciešamu, piecu darba 
dienu laikā pēc dienas, kad saņemts 
1. punktā minētais iesniegums, noteikumu 
projekts un ziņojums, var lūgt neatkarīga 
eksperta palīdzību. Eksperts ir neatkarīgs 
no sabiedrības, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, un var būt fiziska vai 
juridiska persona atkarībā no izcelsmes 
dalībvalsts tiesību aktiem. Novērtējot 
eksperta neatkarību, dalībvalsts ņem vērā 
regulējumu, kas noteikts Direktīvas 
2006/43/EK 22. un 22.b pantā.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.g pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eksperts sagatavo rakstisku 
ziņojumu, kurā sniedz vismaz šādu 
informāciju:

3. Ja rodas pamatotas šaubas par 
pārrobežu reorganizācijas īstajiem 
iemesliem, kompetentā iestāde sagatavo 
rakstisku ziņojumu, kurā sniedz vismaz 
šādu informāciju:

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.g pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
neatkarīgais eksperts ir tiesīgs saņemt no 
sabiedrības, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, visu nepieciešamo 
informāciju un dokumentus un veikt visas 
nepieciešamās izmeklēšanas, lai pārbaudītu 
noteikumu projekta vai vadības ziņojumu 
visus elementus. Eksperts ir tiesīgs arī 
pieņemt piezīmes un viedokļus no 
sabiedrības darbinieku pārstāvjiem vai, ja 
tādu nav — no pašiem darbiniekiem, kā arī 
no kreditoriem un sabiedrības 
dalībniekiem.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentā iestāde ir tiesīga saņemt no 
sabiedrības, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, visu nepieciešamo 
informāciju un dokumentus un veikt visas 
nepieciešamās izmeklēšanas, lai pārbaudītu 
noteikumu projekta vai vadības ziņojumu 
visus elementus. Kompetentā iestāde ir 
tiesīga arī pieņemt piezīmes un viedokļus 
no sabiedrības darbinieku pārstāvjiem vai, 
ja tādu nav, — no pašiem darbiniekiem, kā 
arī no kreditoriem un sabiedrības 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.g pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 
neatkarīgajam ekspertam sniegto
informāciju var izmantot tikai ziņojuma 
sagatavošanai un ka netiek izpausta 
konfidenciāla informācija, tai skaitā 
komercnoslēpumi. Attiecīgā gadījumā 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes savākto informāciju 
var izmantot tikai tās ziņojuma 
sagatavošanai un ka netiek izpausta 
konfidenciāla informācija, tai skaitā 
komercnoslēpumi. Attiecīgā gadījumā 
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eksperts kompetentajai iestādei, kas 
izraudzīta saskaņā ar 86.m panta 1. punktu, 
var iesniegt atsevišķu dokumentu, kurā 
iekļauta jebkāda šāda konfidenciāla 
informācija, un minēto atsevišķo 
dokumentu dara pieejamu tikai sabiedrībai, 
kas veic pārrobežu reorganizāciju, un 
neizpauž nevienai citai personai.

kompetentā iestāde kompetentajai iestādei, 
kas izraudzīta saskaņā ar 86.m panta 
1. punktu, var iesniegt atsevišķu 
dokumentu, kurā iekļauta jebkāda šāda 
konfidenciāla informācija, un minēto 
atsevišķo dokumentu dara pieejamu tikai 
sabiedrībai, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, un neizpauž nevienai citai 
personai.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.h pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) paziņojums, ar kuru sabiedrības, 
kas veic pārrobežu reorganizāciju, 
dalībniekus, kreditorus un darbiniekus 
informē par to, ka viņi līdz kopsapulces 
dienai var sabiedrībai un kompetentajai 
iestādei, kura izraudzīta saskaņā ar 
86.m panta 1. punktu, iesniegt piezīmes par 
pirmās daļas a) un b) apakšpunktā 
minētajiem dokumentiem.

(c) paziņojums, ar kuru sabiedrības, 
kas veic pārrobežu reorganizāciju, 
dalībniekus, kreditorus un darbiniekus 
un/vai arodbiedrības, kam ir locekļi šajā 
sabiedrībā, informē par to, ka viņi līdz 
kopsapulces dienai var sabiedrībai un 
kompetentajai iestādei, kura izraudzīta 
saskaņā ar 86.m panta 1. punktu, iesniegt 
piezīmes par pirmās daļas a) un b) 
apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.h pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par 
c) apakšpunktā minētā paziņojuma 
publicēšanu sabiedrībā, kura veic 
pārrobežu reorganizāciju, tiek darīta 
pieejama ar vispārēju paziņojumu 
piemērotā vietā.
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Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.i pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc iepazīšanās ar attiecīgā 
gadījumā 86.e, 86.f un 86.g pantā 
minētajiem ziņojumiem reorganizējamās 
sabiedrības kopsapulce ar lēmumu 
apstiprina pārrobežu reorganizācijas 
noteikumu projektu. Sabiedrība par 
kopsapulces lēmumu informē kompetento 
iestādi, kura izraudzīta saskaņā ar 
86.m panta 1. punktu.

1. Pēc iepazīšanās ar attiecīgā 
gadījumā 86.f un 86.g pantā minētajiem 
ziņojumiem reorganizējamās sabiedrības 
kopsapulce ar lēmumu apstiprina 
pārrobežu reorganizācijas noteikumu 
projektu. Pirms lēmuma pieņemšanas 
jābūt ievērotām visām piemērojamām 
iepriekšējām informācijas un 
uzklausīšanas tiesībām tādā veidā un 
laikā, ka ir iespējams ņemt vērā 
darbinieku pārstāvju viedokli. Sabiedrība 
par kopsapulces lēmumu informē 
kompetento iestādi, kura izraudzīta saskaņā 
ar 86.m panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.j pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) dalībnieki, kuriem pieder akcijas ar 
balsstiesībām un kuri nebalsoja par
pārrobežu reorganizācijas noteikumu 
projekta apstiprināšanu;

(a) dalībnieki, kuriem pieder akcijas ar 
balsstiesībām un kuri balsoja pret
pārrobežu reorganizācijas noteikumu 
projekta apstiprināšanu;

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.j pants – 2. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, tiklīdz 
saskaņā ar 86.r pantu ir stājusies spēkā 
pārrobežu reorganizācija, 1. punktā minētie 
dalībnieki var, ievērojot to, ka tiek 
izmaksāta atbilstoša kompensācija naudā, 
atsavināt savas akcijas vienā vai vairākos 
šādos veidos:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, tiklīdz 
saskaņā ar 86.r pantu ir stājusies spēkā 
pārrobežu reorganizācija, 1. punktā minētie 
dalībnieki var, ievērojot to, ka tiek 
izmaksāta piemērota kompensācija naudā, 
atsavināt savas akcijas vienā vai vairākos 
šādos veidos:

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.j pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 
1. punktā minētajiem dalībniekiem, kuri 
vēlas izmantot savas tiesības atsavināt 
savas akcijas, sabiedrība, kas veic 
pārrobežu reorganizāciju, pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektā piedāvā 
atbilstīgu kompensāciju, kā noteikts 
86.d panta 1. punkta i) apakšpunktā. 
Dalībvalstis arī nosaka laikposmu, kādā 
piedāvājums ir jāpieņem, un tas jebkurā 
gadījumā nepārsniedz vienu mēnesi pēc 
86.i pantā minētās kopsapulces. 
Dalībvalstis arī nodrošina, ka sabiedrība 
var pieņemt piedāvājumu, kas elektroniski 
paziņots uz adresi, ko sabiedrība paziņojusi 
šim nolūkam.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 
1. punktā minētajiem dalībniekiem, kuri 
vēlas izmantot savas tiesības atsavināt 
savas akcijas, sabiedrība, kas veic 
pārrobežu reorganizāciju, pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektā piedāvā 
atbilstīgu kompensāciju, kā noteikts 
86.d panta 1. punkta i) apakšpunktā. 
Dalībnieki nodomu izmantot tiesības 
izstāties izsaka pirms kopsapulces. 
Dalībvalstis arī nodrošina, ka sabiedrība 
var pieņemt piedāvājumu, kas elektroniski 
paziņots uz adresi, ko sabiedrība paziņojusi 
šim nolūkam.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.k pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori, 2. Dalībvalstis nodrošina, ka kreditori, 
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kuri ir neapmierināti ar to, kā viņu 
intereses tiek aizsargātas pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektā, kā tas 
noteikts 86.d panta f) punktā, viena mēneša 
laikā pēc 86.h pantā minētās informācijas 
atklāšanas var vērsties attiecīgajā 
administratīvajā vai tiesu iestādē un 
pieprasīt atbilstošus aizsardzības 
pasākumus.

kuri ir neapmierināti ar to, kā viņu 
intereses tiek aizsargātas pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektā, kā tas 
noteikts 86.d panta f) punktā, un kuri 
savus iebildumus izteikuši pirms 
pārrobežu reorganizācijas, viena mēneša 
laikā pēc 86.h pantā minētās informācijas 
atklāšanas var vērsties attiecīgajā 
administratīvajā vai tiesu iestādē un 
pieprasīt atbilstošus aizsardzības 
pasākumus.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.l pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86.l pants 86.l pants

Darbinieku līdzdalība Darbinieku informēšana, uzklausīšana un 
līdzdalība

-1. Viens no šīs direktīvas 
pamatprincipiem un noteiktajiem 
mērķiem ir nodrošināt darbinieku 
līdzdalības tiesības. Tādēļ sabiedrībā, kas 
tiek izveidota pārrobežu reorganizācijas 
rezultātā, piemēro vismaz tādu pašu 
darbinieku līdzdalības tiesību līmeni kā 
pirms reorganizācijas, kā arī visus 
darbinieku līdzdalības tiesību elementus, 
kādi tika piemēroti pirms reorganizācijas. 
Šo līmeni izvērtē pēc to proporcionālo 
darba ņēmēju pārstāvju īpatsvara 
pārvaldes vai uzraudzības struktūrā vai 
tās komitejās, vai attiecīgā gadījumā 
vadības grupā, kas ietver sabiedrības 
peļņu nesošās struktūrvienības.

1. Neskarot 2. punktu, pārrobežu 
reorganizācijas rezultātā izveidotajai 
sabiedrībai piemēro galamērķa dalībvalstī 
spēkā esošos noteikumus, ja tādi ir, par 
darbinieku līdzdalību.

1. Ja dibinātāju sabiedrību vadības 
vai pārvaldes struktūras izstrādā 
reorganizācijas plānu, tās iespējami drīz 
pēc reorganizācijas projekta noteikumu 
publiskošanas veic attiecīgus pasākumus, 
kas nepieciešami, lai sāktu sarunas ar 
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sabiedrības darbinieku pārstāvjiem par 
darbinieku iesaistīšanas pasākumiem 
reorganizācijas rezultātā izveidotajā 
sabiedrībā vai sabiedrībās.

2. Tomēr galamērķa dalībvalstī spēkā 
esošos noteikumus, ja tādi ir, par 
darbinieku līdzdalību nepiemēro, ja 
reorganizējamajā sabiedrībā sešu mēnešu 
laikā pirms pārrobežu reorganizācijas 
plāna projekta publicēšanas, kā minēts šīs 
direktīvas 86.d pantā, ir nodarbināts vidēji 
tāds darbinieku skaits, kas atbilst četrām 
piektdaļām no piemērojamās 
robežvērtības, kura noteikta izcelsmes 
valsts tiesību aktos un kura iedarbina 
darbinieku līdzdalības mehānismu 
Direktīvas 2001/86/EK 2. panta k) punkta 
nozīmē, vai ja galamērķa dalībvalsts 
tiesību akti:

(a) neparedz vismaz tādu pašu 
darbinieku līdzdalības līmeni, kāds ir 
sabiedrībā pirms reorganizācijas, šo 
līmeni izvērtējot pēc pārvaldes vai 
uzraudzības struktūras vai tās komiteju, 
vai vadības grupas, kas ietver sabiedrības 
peļņu nesošās struktūras, uz kuru attiecas 
darbinieku pārstāvība, proporcionālā 
darbinieku pārstāvju skaita starp 
dalībniekiem, vai

(b) to reorganizācijas rezultātā 
veidojamās sabiedrības uzņēmumu 
darbiniekiem, kas atrodas citās 
dalībvalstīs, neparedz tādas pašas iespējas 
izmantot līdzdalības tiesības, kādas ir 
darbiniekiem, kas nodarbināti galamērķa 
dalībvalstī.

3. Šā panta 2. punktā minētajos 
gadījumos darbinieku līdzdalības tiesības
reorganizētajā sabiedrībā un viņu 
iesaistīšanu šādu tiesību noteikšanā 
reglamentē dalībvalstis, mutatis mutandis
un ievērojot šā panta 4. līdz 7. punktu, 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2157/2001 12. 
panta 2., 3. un 4. punktā noteiktajiem 
principiem un procedūrām un šādiem 
Direktīvas 2001/86/EK noteikumiem:

3. Darbinieku informēšana, 
uzklausīšana un līdzdalība reorganizētajā 
sabiedrībā un viņu iesaistīšana šādu 
tiesību noteikšanā ir starp darbiniekiem 
un vadību panāktās vienošanās 
priekšmets. Darbinieku informēšana, 
uzklausīšana un līdzdalība reorganizētajā 
sabiedrībā un viņu iesaistīšanu šādu tiesību 
noteikšanā reglamentē dalībvalstis mutatis 
mutandis, ievērojot šā panta 4. līdz 7. 
punktu, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
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2157/2001 12. panta 2., 3. un 4. punktā 
noteiktajiem principiem un procedūrām un 
šādiem Direktīvas 2001/86/EK 
noteikumiem:

(a) 3. panta 1. punktu, 2. punkta 
a) apakšpunkta i) daļu, 2. punkta 
b) apakšpunktu un 3. punktu, 3. panta 4. 
punkta pirmās daļas pirmo ievilkumu, 3. 
panta 4. punkta otro daļu, 3. panta 
6. punkta trešo daļu un 3. panta 7. punktu;

(a) 3. panta 1. punktu, 2. punkta 
a) apakšpunkta i) daļu, 2. punkta 
b) apakšpunktu un 3. punktu, 3. panta 4. 
punkta pirmās daļas pirmo ievilkumu, 3. 
panta 4. punkta otro daļu, 3. panta 
6. punkta trešo daļu un 3. panta 7. punktu;

(b) 4. panta 1. punktu, 4. panta 2.
punkta a), g) un h) apakšpunktu un 4. panta 
3. un 4. punktu;

(b) 4. panta 1. punktu, 4. panta 
2. punkta a), b), c), d), e), g) un 
h) apakšpunktu un 4. panta 3. un 4. punktu;

(c) 5. pantu; (c) 5. pantu;

(d) 6. pantu; (d) 6. pantu;

(e) 7. panta 1. punkta pirmo daļu; (e) 7. panta 1. punktu;

(f) 8., 9., 10. un 12. pantu; (f) 8., 9., 10. un 12. pantu;

(g) pielikuma 3. daļas a) punktu. (g) Direktīvas 2001/86/EK pielikumu, 
izņemot 3. daļas 2. punkta a) un b) 
apakšpunktus, kuru vietā piemēro šādus 
noteikumus:

i) attiecībā uz darbinieku pārstāvības 
izveidi sabiedrības valdēs sabiedrības, tās 
meitasuzņēmumu un uzņēmumu un/vai 
pārstāvības struktūras darbiniekiem ir 
tiesības ievēlēt un iecelt reorganizētās 
sabiedrības administratīvās vai 
uzraudzības struktūras locekļus, kuru 
skaits ir līdzvērtīgs diviem pārstāvjiem 
sabiedrībās, kurās ir vismaz 50 darbinieki, 
vienai trešdaļai sabiedrībās, kurās ir 
nodarbināti 250 līdz 1000 darbinieki, un 
sabiedrībās ar vairāk nekā 
1000 darbiniekiem ievēro paritātes 
principu;

ii) attiecībā uz starptautiskas 
informēšanas un uzklausīšanas 
iedibināšanu piemēro Direktīvu 
2009/38/EK.

4. Nosakot 3. punktā minētos 
principus un procedūras, dalībvalstis:

4. Nosakot 2. punktā minētos 
principus un procedūras, dalībvalstis
nodrošina, ka noteikumus par darbinieku 
līdzdalību, kurus piemēroja pirms 
pārrobežu reorganizācijas, turpina 
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piemērot līdz visu turpmāk saskaņoto 
noteikumu piemērošanas dienai vai, ja 
saskaņotu noteikumu nav, — līdz 2. 
punkta g) apakšpunktā paredzēto 
standartnoteikumu piemērošanas dienai.

(a) ļauj īpašai pārrunu grupai ar to 
sabiedrību dalībnieku divu trešdaļu balsu 
vairākumu, kas pārstāv vismaz divas 
trešdaļas darbinieku, lemt, ka netiek 
uzsāktas sarunas vai arī tiek pārtrauktas 
jau iesāktās sarunas un tiek piemēroti 
galamērķa dalībvalstī spēkā esošie 
līdzdalības noteikumi;

(b) gadījumā, ja saskaņā ar 
iepriekšējām sarunām piemēro līdzdalības 
pamatnoteikumus, neatkarīgi no šādiem 
noteikumiem, var pieņemt lēmumu 
ierobežot reorganizētās sabiedrības 
pārvaldes struktūrā esošo darbinieku 
pārstāvju skaitu. Tomēr, ja no 
reorganizējamās sabiedrības pārvaldes vai 
uzraudzības struktūras sastāva vismaz 
trešo daļu ir veidojuši darbinieku 
pārstāvji, ierobežojums nedrīkst novest pie 
tā, ka darbinieku pārstāvniecība pārvaldes 
struktūrā būtu mazāka par vienu trešo 
daļu;

(c) nodrošina, ka noteikumus par 
darbinieku līdzdalību, kurus piemēroja 
pirms pārrobežu reorganizācijas, turpina 
piemērot līdz kādu turpmāku saskaņotu 
noteikumu piemērošanas dienai vai, ja 
saskaņotu noteikumu nav — līdz 
standartnoteikumu saskaņā ar pielikuma 
3. daļas a) punktu piemērošanas dienas.

5. Līdzdalības tiesību attiecināšana 
uz reorganizētās sabiedrības 
darbiniekiem, kas nodarbināti citā 
dalībvalstī, kā minēts 2. punkta b) 
apakšpunktā, dalībvalstīm, kuras piemēro 
šādu tiesību attiecināšanu, nerada 
pienākumu ņemt vērā šos darbiniekus, 
aprēķinot nodarbināto skaita sliekšņu 
vērtības, kas rada līdzdalības tiesības 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

6. Ja reorganizējamajā sabiedrībā 
pastāv darbinieku līdzdalības sistēma, tad 

6. Ja reorganizējamajā sabiedrībā 
pastāv darbinieku līdzdalības sistēma, tad 
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minētajai sabiedrībai ir pienākums veidot 
tādu juridisko formu, kas ļauj realizēt 
līdzdalības tiesības.

minētajai sabiedrībai ir pienākums veidot 
tādu juridisko formu, kas ļauj realizēt 
līdzdalības tiesības.

7. Ja reorganizētajā sabiedrībā ir 
spēkā darbinieku līdzdalības sistēma, 
minētajai sabiedrībai ir pienākums veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka turpmākas 
pārrobežu vai iekšzemes apvienošanās, 
sadalīšanas vai reorganizācijas gadījumā 
darbinieku līdzdalības tiesības tiek 
aizsargātas trīs gadus pēc pārrobežu 
reorganizācijas stāšanās spēkā, mutatis 
mutandis piemērojot 1. līdz 6. punkta 
noteikumus.

7. Ja reorganizētajā sabiedrībā ir 
spēkā darbinieku līdzdalības sistēma, 
minētajai sabiedrībai ir pienākums veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka arī 
turpmākas pārrobežu vai iekšzemes 
apvienošanās, sadalīšanas vai 
reorganizācijas gadījumā darbinieku 
līdzdalības tiesības tiek aizsargātas sešus
gadus pēc pārrobežu reorganizācijas 
stāšanās spēkā, mutatis mutandis 
piemērojot 1. līdz 6. punkta noteikumus.

7.a Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2002/14/EK 6. pantu nodrošina, ka 
darbinieku pārstāvji, veicot savas 
funkcijas, saņem atbilstīgu aizsardzību un 
garantijas, lai ļautu viņiem pienācīgi 
izpildīt uzticētos pienākumus.

8. Sabiedrība bez liekas vilcināšanās 
paziņo saviem darbiniekiem sarunu par 
darbinieku līdzdalību rezultātus.

8. Sabiedrība bez liekas vilcināšanās 
paziņo saviem darbiniekiem sarunu par 
darbinieku līdzdalību rezultātus.

8.a Dalībvalstis nodrošina atbilstīgus 
pasākumus gadījumā, ja reorganizāciju 
veicošā sabiedrība neievēro atbilstību šā 
panta nosacījumiem. Tās jo īpaši 
nodrošina to, ka ir pieejamas atbilstīgas 
administratīvas vai tiesu procedūras, lai 
varētu īstenot pienākumus, kas izriet no 
šā panta.

8.b Dalībvalstis nodrošina arī 
atbilstīgas sankcijas, ko piemēro, ja 
sabiedrība, kura veic reorganizāciju, 
pārkāpj šā panta nosacījumus. Šīm 
sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām.

8.c Tiklīdz tiek pārsniegta izcelsmes 
dalībvalsts robežvērtība, ir jāsāk jaunas 
sarunas saskaņā ar turpmāk minētajiem 
šā panta nosacījumiem. Šādos gadījumos 
dalībvalstu piemērotie standarta 
noteikumi attiecas uz darbinieku 
līdzdalības līmeni, kas tiktu juridiski 
paredzēts tādai sabiedrībai izcelsmes 
valstī, kura pārsniedz attiecīgo 
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robežvērtību, ja šī sabiedrība nav veikusi 
pārrobežu reorganizāciju.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.m pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) darbinieku pārstāvju viedoklis 
saskaņā ar 86.f panta 4. punktu;

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.m pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz to, kā tiek ievēroti 
noteikumi par darbinieku līdzdalību, kas 
minēti 86.l pantā, izcelsmes dalībvalsts 
pārbauda, vai šā panta 2. punktā minētajā 
pārrobežu reorganizācijas noteikumu 
projektā ir iekļauta informācija par 
procedūrām, ar kurām nosaka 
nepieciešamos pasākumus, un par 
iespējamajām šādu pasākumu opcijām.

4. Attiecībā uz to, kā tiek ievēroti 
86.l panta noteikumi par darbinieku 
līdzdalību, izcelsmes dalībvalsts pārbauda, 
vai šā panta 2. punktā minētajā pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektā ir 
iekļauta informācija par procedūrām, ar 
kurām nosaka nepieciešamos pasākumus, 
un par iespējamajām šādu pasākumu 
opcijām atbilstoši spēkā esošajiem 
Savienības tiesību aktiem, ierobežojot 
visus liekos administratīvos slogus.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.m pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) visas piezīmes un viedokļus, ko (b) visas piezīmes un viedokļus, ko 
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ieinteresētās personas ir iesniegušas 
saskaņā ar 86.h panta 1. punktu;

ieinteresētās personas ir iesniegušas 
saskaņā ar 86.h panta 1. punktu, un jo īpaši 
86.f panta 4. punktā minēto viedokli;

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.m pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja kompetentā iestāde konstatē, ka 
pārrobežu reorganizācija ietilpst to valsts 
noteikumu darbības jomā, ar kuriem 
transponē šo direktīvu, ka reorganizācija 
atbilst visiem būtiskajiem nosacījumiem un 
ir izpildītas visas nepieciešamās procedūras 
un formalitātes, kompetentā iestāde 
izsniedz pirmsreorganizācijas apliecību;

(a) ja kompetentā iestāde konstatē, ka 
pārrobežu reorganizācija ietilpst to valsts 
noteikumu darbības jomā, ar kuriem 
transponē šo direktīvu, ka reorganizācija 
atbilst visiem būtiskajiem nosacījumiem un 
ir izpildītas visas nepieciešamās procedūras 
un formalitātes, un ja nav pazīmju par 
darbinieku līdzdalības noteikumu 
apiešanu, kompetentā iestāde izsniedz 
pirmsreorganizācijas apliecību;

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.n pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, nolūkā 
izvērtēt, vai pārrobežu reorganizācijas 
rezultāts ir mākslīga struktūra 86.c panta 
3. punkta nozīmē, izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde veic visu būtisko faktu 
un apstākļu padziļinātu izvērtējumu un 
ņem vēra vismaz šādus aspektus: 
uzņēmuma raksturojums galamērķa 
dalībvalstī, tai skaitā nolūks, nozare, 
ieguldījums, neto apgrozījums un peļņa vai 
zaudējumi, darbinieku skaits, bilances 
struktūra, rezidences vieta nodokļu 
vajadzībām, aktīvi un to atrašanās vieta,
darbinieku un noteiktu nodarbināto grupu 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, nolūkā 
izvērtēt, vai pārrobežu reorganizācijas 
rezultāts ir mākslīga struktūra, izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde veic visu 
būtisko faktu un apstākļu padziļinātu 
izvērtējumu un ņem vērā vismaz šādus 
aspektus:
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pastāvīgā darba vieta, sociālo iemaksu 
veikšanas vieta un komercriski, kurus 
uzņemas reorganizētā sabiedrība izcelsmes 
dalībvalstī un galamērķa dalībvalstī.

(i) uzņēmuma raksturojums galamērķa 
dalībvalstī, tai skaitā nolūks, nozare, 
ieguldījums, neto apgrozījums un peļņa vai 
zaudējumi,

(ii) to darbinieku skaits, kas ir 
nodarbināti galamērķa valstī, to 
darbinieku skaits, kuri ir nodarbināti citā 
valstī un sagrupēti pēc darba vietas valsts, 
to darbinieku skaits, kuri tikuši norīkoti 
gadā pirms reorganizācijas Regulas (EK) 
Nr. 833/2004 un Direktīvas 96/71/EK 
nozīmē, to darbinieku skaits, kuri 
vienlaikus ir nodarbināti vairāk nekā 
vienā dalībvalstī Regulas (EK) 
Nr. 833/2004 nozīmē, bilances struktūra,

(iii) rezidences vieta nodokļu 
vajadzībām,

(iv) aktīvi un to atrašanās vieta,

(v) darbinieku un noteiktu nodarbināto 
grupu pastāvīgā darba vieta,

(vi) sociālo iemaksu veikšanas vietas,

(vii) komercriski, kurus uzņemas 
reorganizētā sabiedrība izcelsmes 
dalībvalstī un galamērķa dalībvalstī, kā arī

(viii) bilances un finanšu pārskata 
struktūra galamērķa dalībvalstī un visās 
dalībvalstīs, kurās sabiedrība ir 
darbojusies pēdējos divus fiskālos gadus.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
119. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) direktīvas 119. pantam pievieno 
šādu punktu:
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“(2a) “darbinieku pārstāvji” ir 
darbinieku pārstāvji, kas paredzēti 
atbilstīgi Savienības un valsts tiesību 
aktiem un/vai praksei;”

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
119. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) direktīvas 119. pantam pievieno 
šādu punktu:

“2.b “darbinieku iesaistīšana” ir 
jebkurš paņēmiens, tostarp informēšana, 
uzklausīšana un līdzdalība, kas 
darbinieku pārstāvjiem dod iespēju 
ietekmēt lēmumus, kurus pieņem 
sabiedrībā;”

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
1. pants − 1. daļa – 4.c punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
119. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) direktīvas 119. pantam pievieno 
šādu punktu:

“2.c “informēšana” ir darbinieku 
pārstāvja un/vai darbinieku pārstāvju 
informēšana attiecīgā līmenī, ko veic 
sabiedrības kompetentā struktūra, par 
jautājumiem, kuri skar pašu sabiedrību 
un jebkuru tās meitasuzņēmumu vai 
filiāli, kas atrodas citā dalībvalstī, vai kuri 
pārsniedz lēmējstruktūru pilnvaras vienā 
dalībvalstī, tādā laikā, veidā un apjomā, 
kas ļauj darbinieku pārstāvjiem gūt 
izsmeļošu priekšstatu par iespējamām 
sekām un vajadzības gadījumā 
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sagatavoties apspriešanai ar sabiedrības 
kompetento struktūru;”

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.d punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
119. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4d) direktīvas 119. pantam pievieno 
šādu punktu:

“2.d “uzklausīšana” ir dialoga sākšana 
un viedokļu apmaiņa starp darbinieku 
pārstāvniecības struktūru un/vai 
darbinieku pārstāvjiem un sabiedrības 
kompetento struktūru tādā laikā, veidā un 
ar tādu saturu, kas ļauj darbinieku 
pārstāvjiem, ņemot vērā sniegto 
informāciju, izteikt tādu viedokli par 
kompetentās struktūras paredzētajiem 
pasākumiem, kuru varētu ņemt vērā 
lēmumu pieņemšanas gaitā sabiedrībā;”

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.e punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
119. pants – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4e) direktīvas 119. pantam pievieno 
šādu punktu:

“2.e “līdzdalība” ir darbinieku 
pārstāvniecības struktūras un/vai 
darbinieku pārstāvju ietekme uz norisēm 
sabiedrībā, izmantojot tiesības ievēlēt vai 
iecelt dažus no sabiedrības vadības vai 
pārvaldes struktūras locekļiem vai tiesības 
iecelt un/vai noraidīt dažu vai visu 
sabiedrības vadības vai pārvaldes 
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struktūras locekļu iecelšanu;”

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.f punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
119. pants – 2.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4f) direktīvas 119. pantam pievieno 
šādu punktu:

“2.f “galvenais birojs” ir vieta, kur 
būtībā tiek pieņemti galvenie vadības 
lēmumi un komerciālie lēmumi, kas 
vajadzīgi sabiedrības kopējās 
darījumdarbības veikšanai.”

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.g punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
119. pants – 2.g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4g) direktīvas 119. pantam pievieno 
šādu punktu:

“2.t “mākslīga struktūra” ir 
mehānisms, kas ieviests, lai apietu 
uzņēmumu pienākumus, kuri izriet no 
darbinieku, kreditoru vai mazākuma 
akcionāru juridiskajām un līgumiskajām 
tiesībām, lai izvairītos no sociālā 
nodrošinājuma maksājumiem vai 
novirzītu peļņu nolūkā samazināt 
uzņēmuma nodokļu saistības, vienlaikus 
neveicot būtisku vai patiesu 
darījumdarbību galamērķa dalībvalstī.”

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
120. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka šo 
nodaļu nepiemēro šādām sabiedrībām:

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
gadījumos, kad sabiedrība plāno veikt 
pārrobežu apvienošanos, attiecīgās 
dalībvalstis pārbauda, vai pārrobežu 
apvienošanās atbilst šajā punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem. Sabiedrība 
nav tiesīga veikt pārrobežu apvienošanos, 
ja pastāv kāds no turpmāk minētajiem 
apstākļiem:

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
120. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) attiecībā uz sabiedrību tiek veikta 
izmeklēšana, tiesas process vai tā pēdējo 
trīs gadu laikā ir notiesāta par 
nodarbinātības tiesību aktu vai darba 
ņēmēju tiesību pārkāpumiem, krāpšanu 
sociālo maksājumu vai nodokļu jomā, 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
nodokļu apiešanu, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju vai jebkādiem citiem 
finanšu noziegumiem;

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
120. pants – 4. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) sabiedrībai uzkrājušies 
nesamaksāti nodokļu vai sociālā 
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nodrošinājuma maksājumi;

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
120. pants – 4. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ec) attiecībā uz sabiedrību tiek veikta 
izmeklēšana, tiesas process vai tā pēdējo 
3 gadu laikā ir notiesāta par pamattiesību 
vai cilvēktiesību pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
122. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārrobežu apvienošanās noteikumu 
projekta un visu saistīto dokumentu 
sagatavošanai dalībvalstis ļauj 
apvienošanās procesā iesaistītajām 
sabiedrībām papildus izcelsmes un 
galamērķa dalībvalstu oficiālajām valodām 
izmantot valodu, kuru ierasts izmantot 
starptautiskajā darījumdarbības un finanšu 
vidē. Dalībvalstis precizē, kura valoda 
prevalēs gadījumos, kad starp minēto 
dokumentu dažādām valodu versijām tiks 
konstatētas neatbilstības.

Pārrobežu apvienošanās noteikumu 
projekta un visu saistīto dokumentu 
sagatavošanai dalībvalstis ļauj 
apvienošanās procesā iesaistītajām 
sabiedrībām papildus izcelsmes un 
galamērķa dalībvalstu oficiālajām valodām 
izmantot valodu, kuru ierasts izmantot 
starptautiskajā darījumdarbības un finanšu 
vidē. Dalībvalstis precizē, kura valoda 
prevalēs gadījumos, kad starp minēto 
dokumentu dažādām valodu versijām tiks 
konstatētas neatbilstības. Dalībniekiem, 
darbiniekiem vai kreditoriem ir iespēja 
komentēt šo noteikumu projektu. 
Komentārus ietver galīgajā ziņojumā un 
publisko.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
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Direktīva (ES) 2017/1132
124. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

124. pants 124. pants

Vadības vai pārvaldes struktūras ziņojums 
dalībniekiem

Vadības vai pārvaldes struktūras ziņojums 
dalībniekiem un darbinieku pārstāvjiem 

vai, ja šādu pārstāvju nav, — pašiem 
darbiniekiem

1. Katras apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrības vadība vai pārvaldes 
struktūra sagatavo ziņojumu, kurā 
izskaidro un pamato pārrobežu 
apvienošanās tiesiskos un ekonomiskos 
aspektus.

1. Katras apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrības vadība vai pārvaldes 
struktūra sagatavo ziņojumu, kurā 
dalībniekiem izskaidro un pamato 
pārrobežu apvienošanās tiesiskos un 
ekonomiskos aspektus un darbinieku 
pārstāvjiem vai, ja šādu pārstāvju nav, —
pašiem darbiniekiem izskaidro, kā viņus 
ietekmēs pārrobežu apvienošanās.

2. Panta 1. punktā minētajā ziņojumā 
jo īpaši izskaidro šādus aspektus:

2. Panta 1. punktā minētajā ziņojumā 
jo īpaši izskaidro šādus aspektus:

(a) pārrobežu apvienošanās ietekme uz 
apvienošanās rezultātā izveidotās 
sabiedrības turpmāko darījumdarbību un 
vadības stratēģisko plānu;

(a) pārrobežu apvienošanās ietekme uz 
apvienošanās rezultātā izveidotās 
sabiedrības turpmāko darījumdarbību un 
vadības stratēģisko plānu;

(aa) apvienošanās iemesli;

(b) akciju maiņas attiecības 
skaidrojums un pamatojums;

(b) akciju maiņas attiecības 
skaidrojums un pamatojums;

(c) īpašu radušos novērtēšanas grūtību 
apraksts;

(c) īpašu radušos novērtēšanas grūtību 
apraksts;

(d) pārrobežu apvienošanās ietekme uz 
dalībniekiem;

(d) pārrobežu apvienošanās ietekme uz 
dalībniekiem;

(e) dalībnieku, kuri saskaņā ar 
126.a pantu iebilst pret apvienošanos, 
tiesības un viņiem pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi;

(e) dalībnieku, kuri saskaņā ar 
126.a pantu iebilst pret apvienošanos, 
tiesības un viņiem pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi;

(ea) pārrobežu apvienošanās ietekme 
uz darba attiecību un darbinieku 
iesaistīšanas saglabāšanu;

(eb) visas būtiskās izmaiņas attiecībā 
uz nodarbinātības kārtību, tostarp tiesību 
aktos un koplīgumos paredzēto kārtību, 
un sabiedrību darījumdarbības vietu 
atrašanos;
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(ec) to, vai a), ea) un eb) apakšpunktā 
minētie aspekti attiecas arī uz kādu no 
apvienošanās procesā iesaistīto sabiedrību 
meitasuzņēmumu.

3. Ziņojumu dara pieejamu katras 
apvienošanās procesā iesaistītās 
sabiedrības dalībniekiem vismaz 
elektroniskā formā ne vēlāk kā vienu 
mēnesi pirms 126. pantā minētās 
kopsapulces dienas. Ziņojumu līdzīgi dara 
pieejamu arī katras apvienošanā iesaistītās 
sabiedrības darbinieku pārstāvjiem vai, ja 
šādu pārstāvju nav — pašiem 
darbiniekiem. Tomēr, ja nav nepieciešama 
ieguvējas sabiedrības kopsapulces 
piekrišana attiecībā uz apvienošanos 
saskaņā ar 126. panta 3. punktu, ziņojumu 
dara pieejamu vismaz vienu mēnesi pirms 
pārējo apvienošanās procesā iesaistīto 
sabiedrību kopsapulces dienas.

3. Ziņojumu dara pieejamu katras 
apvienošanās procesā iesaistītās 
sabiedrības dalībniekiem vismaz 
elektroniskā formā ne vēlāk kā vienu 
mēnesi pirms 126. pantā minētās 
kopsapulces dienas. Ziņojumu līdzīgi dara 
pieejamu arī katras apvienošanā iesaistītās 
sabiedrības darbinieku pārstāvjiem 
saskaņā ar Direktīvu 2009/38/EK, 
Direktīvu 2001/86/EK un Direktīvu 
2002/14/EK vai, ja šādu pārstāvju nav,
pašiem darbiniekiem un sabiedrībā 
izveidotajām arodbiedrībām. Tomēr, ja 
nav nepieciešama ieguvējas sabiedrības 
kopsapulces piekrišana attiecībā uz 
apvienošanos saskaņā ar 126. panta 
3. punktu, ziņojumu dara pieejamu vismaz 
vienu mēnesi pirms pārējo apvienošanās 
procesā iesaistīto sabiedrību kopsapulces 
dienas.

3.a Ja vienas apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrības vai vairāku 
sabiedrību vadība vai pārvaldes struktūra 
savlaicīgi saņem viedokli no savu 
darbinieku pārstāvjiem vai, ja tādu nav —
pašiem darbiniekiem, kā noteikts valsts 
tiesību aktos, par to informē dalībniekus 
un minēto viedokli pievieno ziņojumam.

4. Tomēr 1. punktā minētais 
ziņojums nav nepieciešams, ja visi 
apvienošanās procesā iesaistīto sabiedrību 
dalībnieki ir vienojušies atteikties no šīs 
prasības.”;

4. Tomēr 1. punkta b) līdz 
e) apakšpunktos minētā informācija nav 
nepieciešama, ja visi apvienošanās procesā 
iesaistīto sabiedrību dalībnieki ir 
vienojušies atteikties no šīs prasības. Ja 
apvienošanās procesā iesaistītajām 
sabiedrībām un to meitasuzņēmumiem, ja 
tādi ir, nav citu darbinieku kā vien tie, kas 
darbojas vadībā vai pārvaldes struktūrā, 
1. punkta f), g) un h) apakšpunktā minētā 
informācija nav nepieciešama.

4.a Ziņojuma iesniegšana neskar 
piemērojamās tiesības uz informāciju un 
uzklausīšanu un procedūras, kas ieviestas 
valsts līmenī pēc Direktīvas 2001/23/EK, 
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2002/14/EK vai 2009/38/EK īstenošanas, 
tajā pašā laikā neradot dubultas 
ziņošanas prasības.

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
124.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“124.a pants “124.a pants

Vadības vai pārvaldes struktūras ziņojums 
darbiniekiem

Vadības vai pārvaldes struktūras ziņojums 
darbiniekiem

1. Katras apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrības vadība vai pārvaldes 
struktūra sagatavo ziņojumu, kurā 
izskaidro pārrobežu apvienošanās ietekmi 
uz darbiniekiem.

1. Katras apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrības vadība vai pārvaldes 
struktūra sagatavo ziņojumu, kurā 
izskaidro pārrobežu apvienošanās ietekmi 
uz darbiniekiem.

2. Panta 1. punktā minētajā ziņojumā 
jo īpaši izskaidro šādus aspektus:

2. Panta 1. punktā minētajā ziņojumā 
jo īpaši izskaidro šādus aspektus:

(a) pārrobežu apvienošanās ietekme uz 
sabiedrības turpmāko darījumdarbību un 
vadības stratēģisko plānu;

(a) pārrobežu apvienošanās ietekme uz 
sabiedrības turpmāko darījumdarbību un 
vadības stratēģisko plānu;

(aa) apvienošanās iemesli;

(b) pārrobežu apvienošanās ietekme uz 
darba attiecību saglabāšanu;

(b) pārrobežu apvienošanās ietekme uz 
darba attiecību aizsardzību un darbinieku 
iesaistīšanu, kā arī pasākumi, kas jāveic, 
lai šīs darba attiecības saglabātu;

(c) visas būtiskās izmaiņas attiecībā uz 
nodarbinātību un sabiedrības 
darījumdarbības vietu atrašanos;

(c) visas būtiskās izmaiņas attiecībā uz 
nodarbinātības kārtību, tostarp tiesību 
aktos un koplīgumos paredzēto kārtību,
un sabiedrības darījumdarbības vietu 
atrašanos;

(d) to, vai a), b) un c) apakšpunktā 
minētie aspekti attiecas arī uz kādu no 
apvienošanās procesā iesaistīto sabiedrību 
meitasuzņēmumu.

(d) to, vai a), b), c) un (ca)
apakšpunktā minētie aspekti attiecas arī uz 
kādu no apvienošanās procesā iesaistīto 
sabiedrību meitasuzņēmumu.

(da) informācija par procedūrām, ar 
kurām tiek noteikta kārtība pārrobežu 
apvienošanās rezultātā izveidotās 
sabiedrības darbinieku informācijas, 
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uzklausīšanas un līdzdalības tiesībām 
saskaņā ar šīs direktīvas nosacījumiem;

(db) dalībnieku, kuri saskaņā ar 
126.a pantu iebilst pret apvienošanos, 
tiesības un viņiem pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi;

3. Šā panta 1. punktā minēto ziņojumu 
vismaz elektroniskā formā dara pieejamu 
katras apvienošanā iesaistītās sabiedrības 
darbinieku pārstāvjiem vai, ja tādu nav, 
pašiem darbiniekiem ne vēlāk kā vienu 
mēnesi pirms 126. pantā minētās 
kopsapulces dienas. Minēto ziņojumu 
līdzīgi dara pieejamu arī katras 
apvienošanās procesā iesaistītās 
sabiedrības dalībniekiem.

3. Šā panta 1. punktā minēto ziņojumu 
vismaz elektroniskā formā dara pieejamu 
katras apvienošanā iesaistītās sabiedrības 
darbinieku pārstāvjiem saskaņā ar 
Direktīvu 2009/38/EK, Direktīvu 
2001/86/EK un Direktīvu 2002/14/EK vai, 
ja šādu pārstāvju nav, pašiem 
darbiniekiem un sabiedrībā izveidotajām 
arodbiedrībām ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms 126. pantā minētās kopsapulces 
dienas. Minēto ziņojumu līdzīgi dara 
pieejamu arī katras apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrības dalībniekiem.

Tomēr, ja nav nepieciešama ieguvējas 
sabiedrības kopsapulces piekrišana 
attiecībā uz apvienošanos saskaņā ar 
126. panta 3. punktu, ziņojumu dara 
pieejamu vismaz vienu mēnesi pirms 
pārējo apvienošanās procesā iesaistīto 
sabiedrību kopsapulces dienas.

Tomēr, ja nav nepieciešama ieguvējas 
sabiedrības kopsapulces piekrišana 
attiecībā uz apvienošanos saskaņā ar 
126. panta 3. punktu, ziņojumu dara 
pieejamu vismaz vienu mēnesi pirms 
pārējo apvienošanās procesā iesaistīto 
sabiedrību kopsapulces dienas.

3.a Eiropas Uzņēmumu padomei 
(attiecīgā gadījumā), nacionālajām 
darbinieku pārstāvības struktūrām un 
arodbiedrībām, kas pārstāvētas 
sabiedrībā, ir pietiekami resursi, lai rūpīgi 
analizētu ziņojumu.

4. Ja vienas apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrības vai vairāku 
sabiedrību vadība vai pārvaldes struktūra
savlaicīgi saņem viedokli no savu 
darbinieku pārstāvjiem vai, ja tādu nav —
pašiem darbiniekiem, kā noteikts valsts 
tiesību aktos, par to informē dalībniekus un 
minēto viedokli pievieno ziņojumam.

4. Ja vienas apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrības vai vairāku 
sabiedrību vadība vai pārvaldes struktūra 
savlaicīgi saņem viedokli no savu 
darbinieku pārstāvjiem vai, ja tādu nav —
pašiem darbiniekiem, kā noteikts valsts 
tiesību aktos, par to informē dalībniekus un 
minēto viedokli pievieno ziņojumam.

4.a Sabiedrības, kura plāno veikt 
pārrobežu apvienošanos, izpildvadība vai 
pārvaldes struktūra ne vēlāk kā divus 
mēnešus pirms 126. pantā minētās 
kopsapulces dienas sniedz pamatotu un 
rakstisku atbildi darbinieku viedoklim.



PE625.383v02-00 54/82 AD\1168770LV.docx

LV

5. Tomēr gadījumā, kad apvienošanās 
procesā iesaistītajām sabiedrībām un to 
meitasuzņēmumiem, ja tādi ir, nav citu 
darbinieku, kā vien tie, kas darbojas vadībā 
vai pārvaldes struktūrā, 1. punktā minētais 
ziņojums nav jāsagatavo.

5. Tomēr gadījumā, kad apvienošanās 
procesā iesaistītajām sabiedrībām un to 
meitasuzņēmumiem, ja tādi ir, nav citu 
darbinieku, kā vien tie, kas darbojas vadībā 
vai pārvaldes struktūrā, 1. punktā minētais 
ziņojums nav jāsagatavo.

6. Ziņojuma iesniegšana neskar 
piemērojamās tiesības uz informāciju un 
uzklausīšanu un procedūras, kas ieviestas 
valsts līmenī pēc Direktīvas 2001/23/EK, 
2002/14/EK vai 2009/38/EK īstenošanas.”;

6. Ziņojuma iesniegšana neskar 
piemērojamās tiesības uz informāciju un 
uzklausīšanu un procedūras, kas ieviestas 
valsts līmenī pēc Direktīvas 2001/23/EK, 
2002/14/EK vai 2009/38/EK īstenošanas.”;

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12. punkts – a apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
126. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc iepazīšanās ar attiecīgā 
gadījumā 124., 124.a un 125. pantā 
minētajiem ziņojumiem katras 
apvienošanās procesā iesaistītās 
sabiedrības kopsapulce ar lēmumu 
apstiprina kopīgo pārrobežu apvienošanās 
noteikumu projektu.

1. Pēc iepazīšanās ar attiecīgā 
gadījumā 124., 124.a un 125. pantā 
minētajiem ziņojumiem katras 
apvienošanās procesā iesaistītās 
sabiedrības kopsapulce ar lēmumu 
apstiprina kopīgo pārrobežu apvienošanās 
noteikumu projektu. Pirms lēmuma 
pieņemšanas jābūt ievērotām visām 
piemērojamām iepriekšējām informācijas 
un uzklausīšanas tiesībām tādā veidā un 
laikā, ka ir iespējams ņemt vērā 
darbinieku pārstāvju viedokli.

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
126.a pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, tiklīdz 
saskaņā ar 129. pantu ir stājusies spēkā 
pārrobežu apvienošanās, šā panta 1. punktā 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, tiklīdz 
saskaņā ar 129. pantu ir stājusies spēkā 
pārrobežu apvienošanās, šā panta 1. punktā 
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minētie dalībnieki var, ievērojot to, ka tiek 
izmaksāta atbilstoša kompensācija naudā, 
atsavināt savas akcijas vienā vai vairākos 
šādos veidos:

minētie dalībnieki var, ievērojot to, ka tiek 
izmaksāta piemērota kompensācija naudā, 
atsavināt savas akcijas vienā vai vairākos 
šādos veidos:

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
126.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 
1. punktā minētajiem dalībniekiem, kuri 
vēlas izmantot savas tiesības atsavināt 
savas akcijas, katra apvienošanās procesā 
iesaistītā sabiedrība kopīgo pārrobežu 
apvienošanās noteikumu projektā piedāvā 
atbilstošu kompensāciju, kā noteikts 
122. panta 1. punkta m) apakšpunktā. 
Dalībvalstis arī nosaka laikposmu, kādā 
piedāvājums ir jāpieņem, un tas jebkurā 
gadījumā nepārsniedz vienu mēnesi pēc 
126. pantā minētās kopsapulces, vai 
gadījumos, kad kopsapulces apstiprinājums 
nav nepieciešams — divus mēnešus pēc 
123. pantā minētās kopīgo apvienošanās 
noteikumu projekta atklāšanas. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrība var pieņemt 
piedāvājumu, kas elektroniski paziņots uz 
adresi, ko minētās sabiedrības paziņojušas 
šim nolūkam.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 
1. punktā minētajiem dalībniekiem, kuri 
vēlas izmantot savas tiesības atsavināt 
savas akcijas, katra apvienošanās procesā 
iesaistītā sabiedrība kopīgo pārrobežu 
apvienošanās noteikumu projektā piedāvā 
piemērotu kompensāciju, kā noteikts 
122. panta 1. punkta m) apakšpunktā. 
Dalībnieki nodomu izmantot tiesības 
izstāties izsaka pirms kopsapulces vai 
gadījumos, kad kopsapulces apstiprinājums 
nav nepieciešams, — vienu mēnesi pēc 
123. pantā minētās kopīgo apvienošanās 
noteikumu projekta atklāšanas. Dalībvalstis 
arī nodrošina, ka apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrība var pieņemt 
piedāvājumu, kas elektroniski paziņots uz 
adresi, ko minētās sabiedrības paziņojušas 
šim nolūkam.

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
133. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-a) direktīvas 133. pantā 1. punktu 
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aizstāj ar šādu:

1. Neskarot 2. punktu, pārrobežu 
apvienošanās rezultātā izveidotajai 
sabiedrībai piemēro tos noteikumus, ja 
tādi ir, par darbinieku līdzdalību, kas ir 
spēkā tajā dalībvalstī, kurā ir sabiedrības 
juridiskā adrese.

1. Viens no šīs direktīvas 
pamatprincipiem un noteiktajiem 
mērķiem ir nodrošināt darbinieku 
līdzdalības tiesības. Tādēļ sabiedrībā, kas 
tiek izveidota pārrobežu reorganizācijas 
rezultātā, piemēro vismaz tādu pašu 
darbinieku līdzdalības tiesību līmeni kā 
pirms apvienošanās, kā arī visus 
darbinieku līdzdalības tiesību elementus, 
kādi tika piemēroti pirms apvienošanās. 
Šo līmeni izvērtē pēc to proporcionālo
darba ņēmēju pārstāvju īpatsvara 
pārvaldes vai uzraudzības struktūrā vai 
tās komitejās, vai attiecīgā gadījumā 
vadības grupā, kas ietver sabiedrības 
peļņu nesošās struktūrvienības.

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
133. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-aa) direktīvas 133. pantā iekļauj šādu 
1.a punktu:

“1.a Ja dibinātāju sabiedrību vadības 
vai pārvaldes struktūras izstrādā 
apvienošanās plānu, tās iespējami drīz pēc 
reorganizācijas projekta noteikumu 
publiskošanas veic attiecīgus pasākumus, 
kas nepieciešami, lai sāktu sarunas ar 
sabiedrības darbinieku pārstāvjiem par 
darbinieku iesaistīšanas pasākumiem 
apvienošanās rezultātā izveidotajā 
sabiedrībā vai sabiedrībās.”

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
133. pants – 2. punkts
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Present text Grozījums

(-ab) direktīvas 133. pantā 2. punktu 
aizstāj ar šādu:

2. Tomēr noteikumus, ja tādi ir, 
attiecībā uz darbinieka līdzdalību, kas ir 
spēka dalībvalstī, kurā ir pārrobežu 
apvienošanās rezultātā izveidotās 
sabiedrības juridiskā adrese, nepiemēro, ja 
vismaz vienā no apvienošanās procesā 
iesaistītajām sabiedrībām sešu mēnešu 
laikā pirms pārrobežu apvienošanās plāna 
projekta publicēšanas, kā minēts 
123. pantā, ir nodarbināti vidēji vairāk 
nekā 500 darbinieki un ja šajā sabiedrībā 
darbojas darbinieku līdzdalības sistēma
Direktīvas 2001/86/EK 2. panta k) punkta 
nozīmē, vai ja pārrobežu apvienošanās 
rezultātā veidojamai sabiedrībai 
piemērojamie valsts tiesību akti:

2. Tomēr galamērķa dalībvalstī spēkā 
esošos noteikumus, ja tādi ir, par 
darbinieku līdzdalību nepiemēro, ja 
vismaz vienā no apvienošanās procesā 
iesaistītajām sabiedrībām sešu mēnešu 
laikā pirms pārrobežu reorganizācijas
plāna projekta publicēšanas, kā minēts šīs 
direktīvas 86.d pantā, ir nodarbināts vidēji 
tāds darbinieku skaits, kas atbilst divām 
trešdaļām no piemērojamās robežvērtības, 
kura noteikta izcelsmes valsts tiesību 
aktos un kura iedarbina darbinieku 
līdzdalības mehānismu Direktīvas 
2001/86/EK 2. panta k) punkta nozīmē, vai 
ja pārrobežu apvienošanās rezultātā 
izveidotajai sabiedrībai piemērojamie 
galamērķa dalībvalsts tiesību akti:

(a) neparedz vismaz tādu pašu 
darbinieku līdzdalības līmeni, kāds ir 
attiecīgajās apvienošanās procesā 
iesaistītajās sabiedrībās, šo līmeni 
izvērtējot pēc pārvaldes vai uzraudzības 
struktūras vai tās komiteju, vai vadības 
grupas, kas ietver sabiedrības peļņu 
nesošās struktūras, uz kuru attiecas 
darbinieku pārstāvība, proporcionālā 
darbinieku pārstāvju skaita starp 
dalībniekiem; vai

(a) neparedz vismaz tādu pašu 
darbinieku līdzdalības līmeni un 
elementus, kādi bija vienā no dibinātājām 
sabiedrībām pirms apvienošanās, šo 
līmeni izvērtējot pēc pārvaldes vai 
uzraudzības struktūras vai tās komiteju, vai 
vadības grupas, kas ietver sabiedrības 
peļņu nesošās struktūras, uz kuru attiecas 
darbinieku pārstāvība, proporcionālā 
darbinieku pārstāvju skaita starp 
dalībniekiem; vai

(b) to pārrobežu apvienošanās rezultātā 
veidojamās sabiedrības uzņēmumu 
darbiniekiem, kas atrodas citās dalībvalstīs, 
neparedz tādas pašas iespējas izmantot 
līdzdalības tiesības, kādas ir darbiniekiem, 
kas nodarbināti dalībvalstī, kurā ir 
pārrobežu apvienošanās rezultātā 
izveidotās sabiedrības juridiskā adrese.

(b) to apvienošanās rezultātā 
veidojamās sabiedrības uzņēmumu 
darbiniekiem, kas atrodas citās dalībvalstīs, 
neparedz tādas pašas iespējas izmantot 
līdzdalības tiesības, kādas ir darbiniekiem, 
kas nodarbināti galamērķa dalībvalstī.

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – -ac apakšpunkts (jauns)



PE625.383v02-00 58/82 AD\1168770LV.docx

LV

Direktīva (ES) 2017/1132
133. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-ac) direktīvas 133. pantā 3. punktu 
aizstāj ar šādu:

3. Šā panta 2. punktā minētajos 
gadījumos darbinieku līdzdalības tiesības 
sabiedrībā, kas izveidota pārrobežu
apvienošanās rezultātā, un viņu iesaistīšanu 
šādu tiesību noteikšanā reglamentē 
dalībvalstis, mutatis mutandis un ievērojot 
4. līdz 7. punktu, saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 2157/2001 12. panta 2., 3. un 4. punktā 
noteiktajiem principiem un procedūrām un 
šādiem Direktīvas 2001/86/EK 
noteikumiem:

3. Darbinieku informēšana, 
uzklausīšana un līdzdalība apvienošanās 
rezultātā izveidotajā sabiedrībā un viņu 
iesaistīšana šādu tiesību noteikšanā 
gadījumos, kas minēti šā panta 2. punktā, 
ir darbinieku un vadības vienošanās 
priekšmets un darbinieku informēšanas, 
uzklausīšanas un līdzdalības tiesības
apvienošanās rezultātā izveidotajā 
sabiedrībā un viņu iesaistīšanu šādu tiesību 
noteikšanā reglamentē dalībvalstis, mutatis 
mutandis un ievērojot šā panta 4. līdz 
7. punktu, saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 2157/2001 12. panta 2., 3. un 4. punktā 
noteiktajiem principiem un procedūrām un 
šādiem Direktīvas 2001/86/EK 
noteikumiem:

a) 3. panta 1., 2. un 3. punktu, 3. panta 
4. punkta pirmās daļas pirmo ievilkumu, 
3. panta 4. punkta otro daļu, kā arī 3. panta 
5. un 7. punktu; 

a) 3. panta 1. punktu, 2. punkta 
a) apakšpunkta i) daļu, 2. punkta 
b) apakšpunktu un 3. punktu, 3. panta 4.
punkta pirmās daļas pirmo ievilkumu, 3.
panta 4. punkta otro daļu, 3. panta 
5. punktu, 3. panta 6. punkta trešo daļu un 
3. panta 7. punktu;

b) 4. panta 1. punktu, 4. panta 
2. punkta a), g) un h) apakšpunktu un 
4. panta 3. punktu; 

b) 4. panta 1. punktu, 4. panta 
2. punkta a), b), c), d), e), g) un 
h) apakšpunktu un 4. panta 3. un 4. punktu;

c) 5. pantu; c) 5. pantu;

d) 6. pantu; d) 6. pantu;

e) 7. panta 1. punktu, 7. panta 
2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu, 
7. panta 2. punkta otro daļu un 7. panta 
3. punktu. Tomēr šīs nodaļas mērķiem 
procentuālā daļa, kas saskaņā ar 
Direktīvas 2001/86/EK 7. panta 2. punkta 
pirmās daļas b) apakšpunktu ir 
nepieciešama minētās direktīvas 
pielikuma 3. daļā ietverto 
pamatnoteikumu piemērošanai, tiek 

e) 7. panta 1. punktu;
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paaugstināta no 25 % līdz 33 1/3 %; 

f) 8., 10. un 12. pantu; f) 8., 9., 10. un 12. pantu;

g) 13. panta 4. punktu; g) Direktīvas 2001/86/EK pielikumu.

h) pielikuma 3. daļas b) punktu. 

Attiecībā uz starptautiskas informēšanas 
un uzklausīšanas iedibināšanu piemēro 
Error! Hyperlink reference not valid..

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – -ad apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
133. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-ad) direktīvas 133. pantā 4. punktu 
aizstāj ar šādu:

4. Nosakot 3. punktā minētos 
principus un procedūras, dalībvalstis:

4. Nosakot 2. un 3. punktā minētos 
principus un procedūras, dalībvalstis
nodrošina, ka noteikumus par darbinieku 
informēšanu, uzklausīšanu un līdzdalību, 
kurus piemēroja pirms pārrobežu 
apvienošanās, turpina piemērot līdz visu 
turpmāk saskaņoto noteikumu 
piemērošanas dienai vai, ja saskaņotu 
noteikumu nav, — Direktīvas 2001/86/EK 
pielikumā paredzēto standartnoteikumu 
piemērošanas dienai.

(a) ļauj apvienošanās procesā 
iesaistīto sabiedrību attiecīgajām 
struktūrām izlemt, ka tās bez jebkādas 
iepriekšējas apspriešanas piemēro 
3. punkta h) apakšpunktā minētos 
līdzdalības pamatnoteikumus, kā noteikts 
tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā būtu 
pārrobežu apvienošanas rezultātā 
izveidotās sabiedrības juridiskā adrese, un 
ievēro tos no reģistrācijas dienas; 

(b) ļauj īpašai pārrunu grupai ar to 
sabiedrību dalībnieku divu trešdaļu balsu 
vairākumu, kas pārstāv vismaz divas 
trešdaļas darbinieku, tostarp to sabiedrību 
dalībnieku balsīm, kas pārstāv 
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darbiniekus vismaz divās dalībvalstīs, 
lemt, ka netiek uzsāktas sarunas vai arī 
tiek pārtrauktas jau iesāktās sarunas un 
tiek piemēroti tās dalībvalsts spēkā esošie 
līdzdalības noteikumi, kurā būs tās 
sabiedrības juridiskā adrese, kas izveidota 
pārrobežu apvienošanas rezultātā; 

(c) gadījumā, ja saskaņā ar 
iepriekšējām sarunām piemēro līdzdalības 
pamatnoteikumus, neatkarīgi no šādiem 
noteikumiem, var pieņemt lēmumu 
ierobežot pārrobežu apvienošanas 
rezultātā izveidotās sabiedrības pārvaldes 
struktūrā esošo darbinieku pārstāvju 
skaitu. Tomēr, ja no kādas apvienošanā 
iesaistīto sabiedrību pārvaldes vai 
uzraudzības struktūras sastāva vismaz 
trešo daļu ir veidojuši darbinieku 
pārstāvji, ierobežojums nedrīkst novest pie 
tā, ka darbinieku pārstāvniecība pārvaldes 
struktūrā būtu mazāka par vienu trešo 
daļu. 

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – -ae apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
133. pants – 5. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-ae) direktīvas 133. pantā 5. punktu 
aizstāj ar šādu:

5. Līdzdalības tiesību attiecināšana 
uz pārrobežu apvienošanās rezultātā 
izveidotās sabiedrības darbiniekiem, kas 
nodarbināti citā dalībvalstī, kā minēts 
2. punkta b) apakšpunktā, dalībvalstīm, 
kuras piemēro šādu tiesību attiecināšanu, 
nerada pienākumu ņemt vērā šos 
darbiniekus, aprēķinot nodarbināto skaita 
sliekšņu vērtības, kas rada līdzdalības 
tiesības saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

5. Apvienošanās rezultātā 
izveidotajai sabiedrībai ir pienākums 
veidot tādu juridisko formu, kas ļauj 
realizēt līdzdalības tiesības.
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Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – -af apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
133. pants – 6. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-af) direktīvas 133. pantā 6. punktu 
aizstāj ar šādu:

6. Ja vismaz vienā no pārrobežu 
apvienošanās procesā iesaistītajām 
sabiedrībām pastāv darbinieku līdzdalības 
sistēma un to saskaņā ar 2. punktu 
piemēro attiecībā uz sabiedrību, kas 
izveidota apvienošanās rezultātā, tad 
minētajai sabiedrībai ir pienākums veidot 
tādu juridisko formu, kas ļauj realizēt 
līdzdalības tiesības.

6. Ja apvienošanās rezultātā 
izveidotajā sabiedrībā ir spēkā darbinieku 
līdzdalības sistēma, minētajai sabiedrībai 
ir pienākums veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka turpmākas pārrobežu vai 
iekšzemes apvienošanās, sadalīšanas vai 
reorganizācijas gadījumā darbinieku 
līdzdalības tiesības tiek aizsargātas sešus 
gadus pēc pārrobežu reorganizācijas 
stāšanās spēkā, mutatis mutandis 
piemērojot 1. līdz 4. punkta noteikumus.

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – a apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
133. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja pārrobežu apvienošanās 
rezultātā izveidotajā sabiedrībā ir spēkā 
darbinieku līdzdalības sistēma, minētajai 
sabiedrībai ir pienākums veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
turpmākas pārrobežu vai iekšzemes 
apvienošanās, sadalīšanas vai 
reorganizācijas gadījumā darbinieku 
līdzdalības tiesības tiek aizsargātas trīs 
gadus pēc pārrobežu apvienošanās 
stāšanās spēkā, mutatis mutandis 
piemērojot 1. līdz 6. punkta noteikumus.

7. Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2002/14/EK 6. pantu nodrošina, ka 
darbinieku pārstāvji, veicot savas 
funkcijas, saņem atbilstīgu aizsardzību un 
garantijas, lai ļautu viņiem pienācīgi 
izpildīt uzticētos pienākumus.
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Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
133. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Sabiedrība paziņo saviem 
darbiniekiem, vai tā izvēlas piemērot 
līdzdalības pamatnoteikumus, kas minēti 
3. punkta h) apakšpunktā, vai arī sāks 
sarunas īpašajā pārrunu grupā. Sarunu 
gadījumā sabiedrība bez liekas 
vilcināšanās paziņo saviem darbiniekiem 
sarunu rezultātus.

8. Sabiedrība bez liekas vilcināšanās 
paziņo saviem darbiniekiem sarunu par 
darbinieku līdzdalību rezultātus.

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
133. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) direktīvas 133. pantā pievieno šādu 
4. punktu:

8.a Dalībvalstis nodrošina atbilstīgus 
pasākumus gadījumā, ja pārrobežu 
apvienošanās rezultātā izveidotā 
sabiedrība neievēro atbilstību šā panta 
nosacījumiem. Tās jo īpaši nodrošina to, 
ka ir pieejamas atbilstīgas administratīvas 
vai tiesu procedūras, lai varētu īstenot 
pienākumus, kas izriet no šā panta.

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
133. pants – 8.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) direktīvas 133. pantā pievieno šādu 
4. punktu:

8.b Dalībvalstis nodrošina arī 
adekvātas sankcijas, ko piemēro, ja 
pārrobežu apvienošanās rezultātā 
izveidotā sabiedrība pārkāpj šā panta 
nosacījumus. Šīm sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 18. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
133. pants – 8.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bc) direktīvas 133. pantā pievieno šādu 
4. punktu:

8.c Tiklīdz tiek pārsniegta izcelsmes 
dalībvalsts robežvērtība, ir jāsāk jaunas 
sarunas saskaņā ar turpmāk minētajiem 
šā panta nosacījumiem. Šādos gadījumos 
dalībvalstu piemērotie standarta 
noteikumi attiecas uz darbinieku 
līdzdalības līmeni, kas tiktu juridiski 
paredzēts tādai sabiedrībai izcelsmes 
valstī, kura pārsniedz attiecīgo 
robežvērtību, ja šī sabiedrība nav veikusi 
pārrobežu apvienošanos.

Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.b pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) “darbinieku pārstāvji” ir 
darbinieku pārstāvji, kā paredzēts 
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Savienības un valsts tiesību aktos un/vai 
praksē;

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.b pants – 1.daļa – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) “darbinieku iesaistīšana” ir 
jebkurš paņēmiens, tostarp informēšana, 
uzklausīšana un līdzdalība, kas 
darbinieku pārstāvjiem dod iespēju 
ietekmēt lēmumus, kurus pieņem 
sabiedrībā;

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.b pants – 1.daļa – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) “informēšana” ir darbinieku 
pārstāvja un/vai darbinieku pārstāvju 
informēšana attiecīgā līmenī, ko veic 
sabiedrības kompetentā struktūra, par 
jautājumiem, kuri skar pašu sabiedrību 
un jebkuru tās meitasuzņēmumu vai 
filiāli, kas atrodas citā dalībvalstī, vai kuri 
pārsniedz lēmējstruktūru pilnvaras vienā 
dalībvalstī, tādā laikā, veidā un apjomā, 
kas ļauj darbinieku pārstāvjiem 
padziļināti novērtēt iespējamo ietekmi un 
vajadzības gadījumā sagatavoties
apspriešanai ar sabiedrības kompetento 
struktūru;

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.b pants – 1.daļa – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3d) “uzklausīšana” ir dialoga sākšana 
un viedokļu apmaiņa starp darbinieku 
pārstāvniecības struktūru un/vai 
darbinieku pārstāvjiem un sabiedrības 
kompetento struktūru tādā laikā, veidā un 
ar tādu saturu, kas ļauj darbinieku 
pārstāvjiem, ņemot vērā sniegto 
informāciju, izteikt tādu viedokli par 
kompetentās struktūras paredzētajiem 
pasākumiem, kurus varētu ņemt vērā 
lēmumu pieņemšanas gaitā sabiedrībā;

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.b pants – 1.daļa – 3.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3e) “darbinieku līdzdalība” ir 
darbinieku un/vai darbinieku pārstāvju 
ietekme uz norisēm sabiedrībā, izmantojot 
tiesības ievēlēt vai iecelt dažus no 
sabiedrības uzraudzības vai pārvaldes 
struktūras locekļiem;

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.b pants – 1.daļa – 3.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3f) “galvenais birojs” ir vieta, kur 
būtībā tiek pieņemti galvenie vadības 
lēmumi un komerciālie lēmumi, kas 
vajadzīgi sabiedrības kopējās 
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darījumdarbības veikšanai.

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.d pants – 2.punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) attiecībā uz sabiedrību tiek veikta 
izmeklēšana, tiesas process vai tā pēdējo 
trīs gadu laikā ir tiesāta par 
nodarbinātības tiesību aktu vai darba 
ņēmēju tiesību pārkāpumiem, krāpšanu 
sociālo maksājumu vai nodokļu jomā, 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
nodokļu apiešanu, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju vai jebkādiem citiem 
finanšu noziegumiem;

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.d pants – 2.punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) ir piemēroti disciplināri vai 
administratīvi pasākumi vai kriminālsodi 
un lēmumi par krāpnieciskām darbībām, 
kas ir tieši saistītas ar sabiedrības 
kompetencēm vai uzticamību;

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.d pants – 2.punkts – ec apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ec) attiecībā uz sabiedrību tiek veikta 
izmeklēšana, tiesas process vai tā pēdējo 
3 gadu laikā ir notiesāta par pamattiesību 
vai cilvēktiesību pārkāpumiem.

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.d pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sadalāmās sabiedrības dalībvalsts 
nodrošina, ka kompetentā iestāde neļauj 
veikt sadalīšanu gadījumos, kad tā, 
pārbaudījusi konkrēto gadījumu un ņēmusi 
vērā visus būtiskos faktus un apstākļus, 
konstatē, ka sadalīšanas rezultāts ir 
mākslīga struktūra, kuras mērķis ir gūt 
nepamatotas nodokļu priekšrocības vai 
nepamatoti kaitēt darbinieku, kreditoru vai 
mazākuma dalībnieku likumiskajām vai 
līgumiskajām tiesībām.

3. Sadalāmās sabiedrības dalībvalsts 
nodrošina, ka kompetentā iestāde neļauj 
veikt sadalīšanu gadījumos, kad tā uz 
pamatotu un objektīvu iemeslu pamata, 
pārbaudījusi konkrēto gadījumu un ņēmusi 
vērā visus būtiskos faktus un apstākļus, 
konstatē, ka sadalīšanas rezultāts ir 
mākslīga struktūra, kuras mērķis ir gūt 
nepamatotas nodokļu priekšrocības vai 
nepamatoti kaitēt darbinieku, kreditoru vai 
mazākuma dalībnieku likumiskajām vai 
līgumiskajām tiesībām.

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.e pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sadalāmās sabiedrības vadība vai 
pārvaldes struktūra sagatavo pārrobežu 
sadalīšanas noteikumu projektu. Pārrobežu 
sadalīšanas noteikumu projektā iekļauj 
vismaz šādu informāciju:

1. Sadalāmās sabiedrības vadība vai 
pārvaldes struktūra, tostarp valdes līmeņa 
darbinieku pārstāvji, sagatavo pārrobežu 
sadalīšanas noteikumu projektu vismaz 
divus mēnešus pirms 160.k pantā minētās 
kopsapulces dienas. Pārrobežu sadalīšanas 
noteikumu projektā iekļauj vismaz šādu 
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informāciju:

Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.e pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) detalizēta informācija par galveno 
biroju;

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.e pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) pārrobežu sadalīšanas iespējamā 
ietekme uz nodarbinātību;

(e) pārrobežu sadalīšanas iespējamā 
ietekme uz nodarbinātību, atalgojuma 
attīstību un sabiedrības līmeņa sociālo 
dialogu, tostarp darbinieku pārstāvju 
pārstāvību valdes līmenī;

Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.e pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) attiecīgā gadījumā — informācija 
par procedūru, kādā saskaņā ar 160.n 
pantu nosaka kārtību darbinieku 
iesaistīšanai to līdzdalības 
saņēmējsabiedrībās tiesību noteikšanā un 
šādas kārtības iespējamās opcijas;

(l) informācija par procedūrām, ja 
tādas ir, kādās saskaņā ar 160.n pantu 
nosaka kārtību darbinieku iesaistīšanai to 
līdzdalības saņēmējsabiedrībās tiesību 
noteikšanā un šādas kārtības iespējamās 
opcijas;
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Grozījums Nr. 105

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.e pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārrobežu sadalīšanas noteikumu 
projekta un visu saistīto dokumentu 
sagatavošanai dalībvalstis ļauj sabiedrībai 
papildus saņēmējsabiedrību un sadalāmās 
sabiedrības dalībvalstu oficiālajām 
valodām izmantot valodu, kuru ierasts 
izmantot starptautiskajā darījumdarbības 
un finanšu vidē. Dalībvalstis precizē, kura 
valoda prevalēs neatbilstību gadījumos 
starp minēto dokumentu dažādām valodu 
versijām.

4. Pārrobežu sadalīšanas noteikumu 
projekta un visu saistīto dokumentu 
sagatavošanai dalībvalstis ļauj sabiedrībai 
papildus saņēmējsabiedrību un sadalāmās 
sabiedrības dalībvalstu oficiālajām 
valodām izmantot valodu, kuru ierasts 
izmantot starptautiskajā darījumdarbības 
un finanšu vidē. Dalībvalstis precizē, kura 
valoda prevalēs neatbilstību gadījumos 
starp minēto dokumentu dažādām valodu 
versijām. Dalībniekiem, darbiniekiem vai 
kreditoriem ir iespēja komentēt šo 
noteikumu projektu. Komentārus ietver 
galīgajā ziņojumā un publisko.

Grozījums Nr. 106

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.g pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

160.g pants 160.g pants

Vadības vai pārvaldes struktūras ziņojums 
dalībniekiem

Vadības vai pārvaldes struktūras ziņojums 
dalībniekiem un darbinieku pārstāvjiem 

vai, ja šādu pārstāvju nav, — pašiem 
darbiniekiem

1. Katras sadalāmās sabiedrības 
vadība vai pārvaldes struktūra sagatavo 
ziņojumu, kurā izskaidro un pamato 
pārrobežu sadalīšanas tiesiskos un 
ekonomiskos aspektus.

1. Katras sadalāmās sabiedrības 
vadība vai pārvaldes struktūra sagatavo 
ziņojumu, kurā dalībniekiem izskaidro un 
pamato pārrobežu sadalīšanas tiesiskos un 
ekonomiskos aspektus un darbinieku 
pārstāvjiem vai, ja šādu pārstāvju nav, —
pašiem darbiniekiem izskaidro, kā viņus 
ietekmēs pārrobežu sadalīšana.

2. Panta 1. punktā minētajā ziņojumā 2. Panta 1. punktā minētajā ziņojumā 
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jo īpaši izskaidro šādus aspektus: jo īpaši izskaidro šādus aspektus:

(a) pārrobežu sadalīšanas ietekme uz 
saņēmējsabiedrību un — daļējas 
sadalīšanas gadījumā — arī sadalāmās 
sabiedrības turpmāko darījumdarbību un 
vadības stratēģisko plānu;

(a) pārrobežu sadalīšanas ietekme uz 
saņēmējsabiedrību un — daļējas 
sadalīšanas gadījumā — arī sadalāmās 
sabiedrības turpmāko darījumdarbību un 
vadības stratēģisko plānu;

(b) attiecīgā gadījumā — akciju maiņas 
attiecības skaidrojums un pamatojums;

(b) attiecīgā gadījumā — akciju maiņas 
attiecības skaidrojums un pamatojums;

(c) īpašu radušos novērtēšanas grūtību 
apraksts;

(c) īpašu radušos novērtēšanas grūtību 
apraksts;

(d) pārrobežu sadalīšanas ietekme uz 
dalībniekiem;

(d) pārrobežu sadalīšanas ietekme uz 
dalībniekiem;

(e) dalībnieku, kuri saskaņā ar 
160.l pantu iebilst pret pārrobežu 
sadalīšanu, tiesības un viņiem pieejamie 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi;

(e) dalībnieku, kuri saskaņā ar 
160.l pantu iebilst pret pārrobežu 
sadalīšanu, tiesības un viņiem pieejamie 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi;

(ea) pārrobežu sadalīšanas ietekme uz 
darba attiecību un darbinieku 
iesaistīšanas saglabāšanu;

(eb) visas būtiskās izmaiņas attiecībā 
uz nodarbinātības kārtību, tostarp tiesību 
aktos un koplīgumos paredzēto kārtību, 
un sabiedrības darījumdarbības vietu 
atrašanos;

(ec) to, vai a), ea) un eb) apakšpunktā 
minētie aspekti attiecas arī uz kādu 
sadalāmās sabiedrības meitasuzņēmumu.

3. Šā panta 1. punktā minēto ziņojumu 
dara pieejamu sadalāmās sabiedrības 
dalībniekiem vismaz elektroniskā formā ne 
vēlāk kā divus mēnešus pirms 160.j pantā 
minētās kopsapulces dienas. Minēto 
ziņojumu līdzīgi dara pieejamu sadalāmās 
sabiedrības darbinieku pārstāvjiem vai, ja 
šādu pārstāvju nav — pašiem 
darbiniekiem.

3. Šā panta 1. punktā minēto ziņojumu 
dara pieejamu sadalāmās sabiedrības 
dalībniekiem vismaz elektroniskā formā ne 
vēlāk kā divus mēnešus pirms 160.j pantā 
minētās kopsapulces dienas. Minēto 
ziņojumu līdzīgi dara pieejamu sadalāmās 
sabiedrības darbinieku pārstāvjiem vai, ja 
šādu pārstāvju nav — pašiem 
darbiniekiem.

3.a Ja sadalāmās sabiedrības vadība 
vai pārvaldes struktūra savlaicīgi saņem 
viedokli no savu darbinieku pārstāvjiem 
vai, ja tādu nav — pašiem darbiniekiem, 
kā noteikts valsts tiesību aktos, par to 
informē dalībniekus un minēto viedokli 
pievieno ziņojumam.

4. Tomēr 1. punktā minētais 4. Tomēr 1. punkta b) līdz 
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ziņojums nav nepieciešams, ja visi 
sadalāmās sabiedrības dalībnieki ir 
vienojušies atteikties no šīs prasības.

e) apakšpunktos minētā informācija nav 
nepieciešama, ja visi sadalāmās 
sabiedrības dalībnieki ir vienojušies 
atteikties no šīs prasības. Ja sadalāmajām 
sabiedrībām un visiem to 
meitasuzņēmumiem, ja tādi ir, nav citu 
darbinieku kā vien tie, kas darbojas 
vadībā vai pārvaldes struktūrā, 1. punkta 
ea), eb) un ec) apakšpunktā minētā 
informācija nav nepieciešama.

4.a Panta 1. līdz 4. punkts neskar 
piemērojamās tiesības uz informāciju un 
uzklausīšanu un procedūras, kas ieviestas 
valsts līmenī pēc Direktīvas 2002/14/EK 
vai 2009/38/EK īstenošanas, un nerada 
nekādu ziņošanas prasību dublēšanos.

4.b Īpašos gadījumos saskaņā ar 
attiecīgās valsts tiesību aktos paredzētiem 
nosacījumiem un ierobežojumiem 
dalībvalstis nodrošina to, ka uzņēmumam 
nav pienākuma sniegt informāciju, ja šīs 
informācijas veids ir tāds, kas saskaņā ar 
objektīviem kritērijiem varētu būtiski 
kaitēt uzņēmuma vai iestādes darbībai vai 
to traucēt.

Grozījums Nr. 107

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.h pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

160.h pants svītrots

Vadības vai pārvaldes struktūras ziņojums 
darbiniekiem

1. Katras sadalāmās sabiedrības 
vadība vai pārvaldes struktūra sagatavo 
ziņojumu, kurā izskaidro pārrobežu 
sadalīšanas ietekmi uz darbiniekiem.

2. Panta 1. punktā minētajā 
ziņojumā jo īpaši izskaidro šādus 
aspektus:
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(a) pārrobežu sadalīšanas ietekme uz 
saņēmējsabiedrību un — daļējas 
sadalīšanas gadījumā — arī sadalāmās 
sabiedrības turpmāko darījumdarbību un 
vadības stratēģisko plānu;

(b) pārrobežu sadalīšanas ietekme uz 
darba attiecību saglabāšanu;

(c) visas būtiskās izmaiņas attiecībā 
uz nodarbinātību un sabiedrības 
darījumdarbības vietu atrašanos;

(d) to, vai a), b) un c) apakšpunktā 
minētie aspekti attiecas arī uz kādu 
sadalāmās sabiedrības meitasuzņēmumu.

3. Panta 1. punktā minēto ziņojumu 
vismaz elektroniskā formā dara pieejamu 
sadalāmās sabiedrības darbinieku 
pārstāvjiem vai, ja tādu nav, pašiem 
darbiniekiem ne vēlāk kā divus mēnešus 
pirms 160. pantā minētās kopsapulces 
dienas. Minēto ziņojumu līdzīgi dara 
pieejamu arī katras sadalāmās 
sabiedrības dalībniekiem.

4. Ja sadalāmās sabiedrības vadība 
vai pārvaldes struktūra savlaicīgi saņem 
viedokli no savu darbinieku pārstāvjiem 
vai, ja tādu nav — pašiem darbiniekiem, 
kā noteikts valsts tiesību aktos, par to 
informē dalībniekus un minēto viedokli 
pievieno ziņojumam.

5. Tomēr gadījumā, kad sadalāmajai 
sabiedrībai un visiem 
meitasuzņēmumiem, ja tādi ir, nav citu 
darbinieku, kā vien tie, kas darbojas 
vadībā vai pārvaldes struktūrā, 1. punktā 
minētais ziņojums nav nepieciešams.

6. Panta 1. līdz 5. punkts neskar 
piemērojamās tiesības uz informāciju un 
uzklausīšanu un procedūras, kas ieviestas 
valsts līmenī pēc Direktīvas 2001/23/EK, 
2002/14/EK vai 2009/38/EK īstenošanas.

Grozījums Nr. 108

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
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Direktīva (ES) 2017/1132
160.i pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka sadalāmā 
sabiedrība ne vēlāk kā divus mēnešus 
pirms 160.k pantā minētās kopsapulces 
dienas vēršas kompetentajā iestādē, kura 
izraudzīta saskaņā ar 160.o panta 
1. punktu, lai tā ieceļ ekspertu, kas 
pārbaudītu un izvērtētu pārrobežu 
sadalīšanas noteikumu projektu un 
ziņojumus, kuri minēti 160.g un 
160.h pantā, ievērojot šā panta 6. punktā 
minētos noteikumus.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka sadalāmā 
sabiedrība ne vēlāk kā piecus mēnešus 
pirms 160.k pantā minētās kopsapulces 
dienas vēršas kompetentajā iestādē, kura 
izraudzīta saskaņā ar 160.o panta 
1. punktu, lai tā ieceļ ekspertu, kas 
pārbaudītu un izvērtētu pārrobežu 
sadalīšanas noteikumu projektu un 
ziņojumus, kuri minēti 160.g un 
160.h pantā, ievērojot šā panta 6. punktā 
minētos noteikumus.

Grozījums Nr. 109

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.i pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) visu to faktu apraksts, kuri 
kompetentajai iestādei, kas izraudzīta 
saskaņā ar 160.o panta 1. punktu, ir 
nepieciešami padziļināta izvērtējuma 
veikšanai, lai noteiktu, vai paredzētā 
pārrobežu sadalīšanas rezultāts ir mākslīga 
struktūra saskaņā ar 160.p pantu, un 
aprakstā iekļauj vismaz šādu informāciju: 
uzņēmumu raksturojums
saņēmējsabiedrību attiecīgajās 
dalībvalstīs, tai skaitā nolūks, nozare, 
ieguldījums, neto apgrozījums un peļņa vai 
zaudējumi, darbinieku skaits, bilances 
struktūra, rezidences vieta nodokļu 
vajadzībām, aktīvi un to atrašanās vieta,
darbinieku un noteiktu nodarbināto grupu 
pastāvīgā darba vieta, sociālo iemaksu 
veikšanas vieta un komercriski, kurus 
uzņemas sadalāmā sabiedrība 
saņēmējsabiedrību dalībvalstīs.

(f) visu to faktu apraksts, kuri
kompetentajai iestādei, kas izraudzīta 
saskaņā ar 160.o panta 1. punktu, ir 
nepieciešami padziļināta izvērtējuma 
veikšanai, lai noteiktu, vai paredzētā 
pārrobežu sadalīšanas rezultāts ir mākslīga 
struktūra saskaņā ar 160.p pantu, un 
aprakstā iekļauj vismaz šādu informāciju:

(i) uzņēmuma raksturojums galamērķa 



PE625.383v02-00 74/82 AD\1168770LV.docx

LV

dalībvalstī, tai skaitā nolūks, nozare, 
ieguldījums, neto apgrozījums un peļņa vai 
zaudējumi,

(ii) galamērķa valstī nodarbināto 
darbinieku skaits, citā valstī nodarbināto 
darbinieku skaits, sagrupēts pēc darba 
vietas valsts, to darbinieku skaits, kuri 
norīkoti vai nosūtīti gadā pirms 
reorganizācijas Regulas (EK) 
Nr. 833/2004 un Direktīvas 96/71/EK 
izpratnē, to darbinieku skaits, kuri 
vienlaikus ir nodarbināti vairāk nekā 
vienā dalībvalstī Regulas (EK) 
Nr. 833/2004 izpratnē,

(iii) rezidences vieta nodokļu vajadzībām,

(iv) aktīvi un to atrašanās vieta,

(v) darbinieku un noteiktu nodarbināto 
grupu pastāvīgā darba vieta,

(vi) sociālo iemaksu veikšanas vietas,

(vii) komercriski, kurus uzņemas 
reorganizētā sabiedrība galamērķa 
dalībvalstī un izcelsmes dalībvalstī,

(viii) bilances un finanšu pārskata 
struktūra galamērķa dalībvalstī un visās 
dalībvalstīs, kurās sabiedrība ir 
darbojusies pēdējos divus fiskālos gadus.

Grozījums Nr. 110

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.k pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc iepazīšanās ar attiecīgā 
gadījumā 160.g, 160.h un 160.i pantā 
minētajiem ziņojumiem sadalāmās 
sabiedrības kopsapulce ar lēmumu 
apstiprina pārrobežu sadalīšanas noteikumu 
projektu. Sabiedrība par kopsapulces 
lēmumu informē kompetento iestādi, kura 
izraudzīta saskaņā ar 160.o panta 

1. Pēc iepazīšanās ar attiecīgā 
gadījumā 160.g, 160.h un 160.i pantā 
minētajiem ziņojumiem sadalāmās 
sabiedrības kopsapulce ar lēmumu 
apstiprina pārrobežu sadalīšanas noteikumu 
projektu. Pirms lēmuma pieņemšanas 
jābūt ievērotām visām piemērojamām 
iepriekšējām informācijas un 
uzklausīšanas tiesībām tādā veidā un 
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1. punktu. laikā, ka ir iespējams ņemt vērā 
darbinieku pārstāvju viedokli. Sabiedrība 
par kopsapulces lēmumu informē 
kompetento iestādi, kura izraudzīta saskaņā 
ar 160.o panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 111

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.l pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 
1. punktā minētajiem dalībniekiem, kuri 
vēlas izmantot savas tiesības atsavināt 
savas akcijas, sadalāmā sabiedrība 
pārrobežu sadalīšanas noteikumu projektā 
piedāvā atbilstošu kompensāciju, kā 
noteikts 160.e panta 1. punkta 
q) apakšpunktā. Dalībvalstis arī nosaka 
laikposmu, kādā piedāvājums ir jāpieņem, 
un tas jebkurā gadījumā nepārsniedz vienu 
mēnesi pēc 160.k pantā minētās 
kopsapulces. Dalībvalstis arī nodrošina, ka 
sabiedrība var pieņemt piedāvājumu, kas 
elektroniski paziņots uz adresi, ko 
sabiedrība paziņojusi šim nolūkam.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 
1. punktā minētajiem dalībniekiem, kuri 
vēlas izmantot savas tiesības atsavināt 
savas akcijas, sadalāmā sabiedrība 
pārrobežu sadalīšanas noteikumu projektā 
piedāvā piemērotu kompensāciju, kā 
noteikts 160.e panta 1. punkta 
q) apakšpunktā. Dalībvalstis arī nosaka 
laikposmu, kādā piedāvājums ir jāpieņem, 
un tas jebkurā gadījumā nepārsniedz vienu 
mēnesi pēc 160.k pantā minētās 
kopsapulces. Dalībvalstis arī nodrošina, ka 
sabiedrība var pieņemt piedāvājumu, kas 
elektroniski paziņots uz adresi, ko 
sabiedrība paziņojusi šim nolūkam.

Grozījums Nr. 112

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
160.n pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

160.n pants 160.n pants

Darbinieku līdzdalība Darbinieku informēšana, uzklausīšana un 
līdzdalība

1. Neskarot 2. punktu, katrai 
saņēmējsabiedrībai piemēro tos 
noteikumus, ja tādi ir, par darbinieku 

1. Viens no šīs direktīvas 
pamatprincipiem un noteiktajiem 
mērķiem ir nodrošināt darbinieku 
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līdzdalību, kas ir spēkā tajā dalībvalstī, 
kurā ir sabiedrības juridiskā adrese.

līdzdalības tiesības. Tādēļ pārrobežu 
sadalīšanas rezultātā izveidotajās 
sabiedrībās piemēro vismaz tādu pašu 
darbinieku līdzdalības tiesību līmeni kā 
pirms sadalīšanas, kā arī visus darbinieku 
līdzdalības tiesību elementus, kādi tika 
piemēroti pirms tās. Šo līmeni izvērtē pēc 
to proporcionālo darba ņēmēju pārstāvju 
īpatsvara pārvaldes vai uzraudzības 
struktūrā vai tās komitejās, vai attiecīgā 
gadījumā vadības grupā, kas ietver 
sabiedrības peļņu nesošās 
struktūrvienības.

1.a Ja dibinātāju sabiedrību vadības 
vai pārvaldes struktūras izstrādā 
sadalīšanas plānu, tās iespējami drīz pēc 
reorganizācijas projekta noteikumu 
publiskošanas veic attiecīgus pasākumus, 
kas nepieciešami, lai sāktu sarunas ar 
sabiedrības darbinieku pārstāvjiem par 
darbinieku iesaistīšanas pasākumiem 
reorganizācijas rezultātā izveidotajā 
sabiedrībā vai sabiedrībās.

2. Tomēr noteikumus, ja tādi ir, par 
darbinieku līdzdalību, kas ir spēkā tajā 
dalībvalstī, kurā ir pārrobežu sadalīšanas 
rezultātā izveidotās sabiedrības juridiskā 
adrese, nepiemēro, ja sadalāmajā 
sabiedrībā sešu mēnešu laikā pirms 
pārrobežu sadalīšanas plāna projekta 
publicēšanas, kā minēts šīs direktīvas 
160.e pantā, ir nodarbināts vidēji tāds 
darbinieku skaits, kas atbilst četrām 
piektdaļām no piemērojamās 
robežvērtības, kura noteikta sadalāmās 
sabiedrības dalībvalsts tiesību aktos un 
kura iedarbina darbinieku līdzdalības 
mehānismu Direktīvas 2001/86/EK 
2. panta k) punkta nozīmē, vai ja katrai 
saņēmējsabiedrībai piemērojamajos valsts 
tiesību aktos:

2. Noteikumus, ja tādi ir, par 
darbinieku līdzdalību, kas ir spēkā tajā 
dalībvalstī, kurā ir pārrobežu sadalīšanas 
rezultātā izveidotās sabiedrības juridiskā 
adrese, nepiemēro, ja sadalāmajā 
sabiedrībā sešu mēnešu laikā pirms 
pārrobežu sadalīšanas plāna projekta 
publicēšanas, kā minēts šīs direktīvas 160.e 
pantā, ir nodarbināts vidēji tāds darbinieku 
skaits, kas atbilst divām trešdaļām no 
piemērojamās robežvērtības, kura noteikta 
sadalāmās sabiedrības dalībvalsts tiesību 
aktos un kura iedarbina darbinieku 
līdzdalības mehānismu Direktīvas 
2001/86/EK 2. panta k) punkta nozīmē, vai 
ja katrai saņēmējsabiedrībai 
piemērojamajos valsts tiesību aktos:

(a) neparedz vismaz tādu pašu 
darbinieku līdzdalības līmeni, kāds ir 
sadalāmajā sabiedrībā, šo līmeni izvērtējot 
pēc pārvaldes vai uzraudzības struktūras 
vai tās komiteju, vai vadības grupas, kas 
ietver sabiedrības peļņu nesošās struktūras, 
uz kuru attiecas darbinieku pārstāvība, 

(a) neparedz vismaz tādu pašu 
darbinieku līdzdalības līmeni un elementus, 
kādi bija sadalāmajā sabiedrībā, šo līmeni 
izvērtējot pēc pārvaldes vai uzraudzības 
struktūras vai tās komiteju, vai vadības 
grupas, kas ietver sabiedrības peļņu 
nesošās struktūras, uz kuru attiecas 
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proporcionālā darbinieku pārstāvju skaita 
starp dalībniekiem, vai

darbinieku pārstāvība, proporcionālā 
darbinieku pārstāvju skaita starp 
dalībniekiem, vai

(b) to saņēmējsabiedrību uzņēmumu 
darbiniekiem, kas atrodas citās dalībvalstīs, 
neparedz tādas pašas iespējas izmantot 
līdzdalības tiesības, kādas ir darbiniekiem, 
kas nodarbināti dalībvalstī, kurā ir 
saņēmējsabiedrības juridiskā adrese.

(b) to saņēmējsabiedrību uzņēmumu 
darbiniekiem, kas atrodas citās dalībvalstīs, 
neparedz tādas pašas iespējas izmantot 
līdzdalības tiesības, kādas ir darbiniekiem, 
kas nodarbināti dalībvalstī, kurā ir 
saņēmējsabiedrības juridiskā adrese.

3. Šā panta 2. punktā minētajos 
gadījumos darbinieku līdzdalības tiesības 
pārrobežu sadalīšanas rezultātā 
izveidotajā sabiedrībā un viņu iesaistīšanu 
šādu tiesību noteikšanā reglamentē 
dalībvalstis, mutatis mutandis un ievērojot 
šā panta 4. līdz 7. punktu, saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 2157/2001 12. panta 2., 
3. un 4. punktā noteiktajiem principiem 
un procedūrām un šādiem Direktīvas 
2001/86/EK noteikumiem:

3. Darbinieku informēšana, 
uzklausīšana un līdzdalība apvienošanās 
rezultātā izveidotajā sabiedrībā un viņu 
iesaistīšana šādu tiesību noteikšanā ir 
darbinieku un vadības vienošanās 
priekšmets un šā panta 2. punktā minētajos 
gadījumos darbinieku informēšanas, 
uzklausīšanas un līdzdalības tiesības 
reorganizētajā sabiedrībā un viņu 
iesaistīšanu šādu tiesību noteikšanā 
reglamentē dalībvalstis, mutatis mutandis 
un ievērojot šā panta 4. līdz 7. punktu, 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2157/2001 
12. panta 2., 3. un 4. punktā noteiktajiem 
principiem un procedūrām un šādiem 
Direktīvas 2001/86/EK noteikumiem:

(a) 3. panta 1. punktu, 2. punkta 
a) apakšpunkta i) daļu, 2. punkta 
a) apakšpunktu un 3. punktu, 3. panta 4. 
punkta pirmās daļas pirmo ievilkumu, 3. 
panta 4. punkta otro daļu, 3. panta 
6. punkta trešo ievilkumu un 3. panta 7. 
punktu;

(a) 3. panta 1. punktu, 2. punkta 
a) apakšpunkta i) daļu, 2. punkta 
a) apakšpunktu un 3. punktu, 3. panta 4. 
punkta pirmās daļas pirmo ievilkumu, 3. 
panta 4. punkta otro daļu, 3. panta 
6. punkta trešo ievilkumu un 3. panta 7. 
punktu;

(b) 4. panta 1. punktu, 4. panta 2.
punkta a), g) un h) apakšpunktu un 4. panta 
3. un 4. punktu;

(b) 4. panta 1. punktu, 4. panta 
2. punkta a), b), c), d), e), g) un 
h) apakšpunktu un 4. panta 3. un 4. punktu;

(c) 5. pantu; (c) 5. pantu;

(d) 6. pantu; (d) 6. pantu;

(e) 7. panta 1. punkta pirmo daļu; (e) 7. panta 1. punktu;

(f) 8., 9., 10. un 12. pantu; (f) 8., 9., 10. un 12. pantu;

(g) pielikuma 3. daļas a) punktu. (g) pielikumu.

Attiecībā uz starptautiskas informēšanas un 
uzklausīšanas iedibināšanu piemēro 
Direktīvu 2009/38/EK.

4. Nosakot 3. punktā minētos 4. Nosakot 2. un 3. punktā minētos 
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principus un procedūras, dalībvalstis: principus un procedūras, dalībvalstis 
nodrošina, ka noteikumus par darbinieku 
informēšanu, uzklausīšanu un līdzdalību, 
kurus piemēroja pirms pārrobežu 
sadalīšanas, turpina piemērot līdz visu 
turpmāk saskaņoto noteikumu 
piemērošanas dienai vai, ja saskaņotu 
noteikumu nav, —Direktīvas 2001/86/EK 
pielikumā paredzēto standartnoteikumu 
piemērošanas dienai.

(a) ļauj īpašai pārrunu grupai ar to 
sabiedrību dalībnieku divu trešdaļu balsu 
vairākumu, kas pārstāv vismaz divas 
trešdaļas darbinieku, lemt, ka netiek 
uzsāktas sarunas vai arī tiek pārtrauktas 
jau iesāktās sarunas un tiek piemēroti 
katras saņēmējsabiedrības dalībvalstī 
spēkā esošie līdzdalības noteikumi;

(b) gadījumā, ja saskaņā ar 
iepriekšējām sarunām piemēro līdzdalības 
pamatnoteikumus, neatkarīgi no šādiem 
noteikumiem, var pieņemt lēmumu 
ierobežot saņēmējsabiedrību pārvaldes 
struktūrā esošo darbinieku pārstāvju 
skaitu. Tomēr, ja no sadalāmās 
sabiedrības pārvaldes vai uzraudzības 
struktūras sastāva vismaz trešo daļu ir 
veidojuši darbinieku pārstāvji, 
ierobežojums nedrīkst novest pie tā, ka 
darbinieku pārstāvniecība pārvaldes 
struktūrā būtu mazāka par vienu trešo 
daļu;

(c) nodrošina, ka noteikumus par 
darbinieku līdzdalību, kurus piemēroja 
pirms pārrobežu sadalīšanas, turpina 
piemērot līdz kādu turpmāku saskaņotu 
noteikumu piemērošanas dienai vai, ja 
saskaņotu noteikumu nav — līdz 
standartnoteikumu saskaņā ar pielikuma 
3. daļas a) punktu piemērošanas dienai.

5. Līdzdalības tiesību attiecināšana 
uz saņēmējsabiedrību darbiniekiem, kas 
nodarbināti citā dalībvalstī, kā minēts 2. 
punkta b) apakšpunktā, dalībvalstīm, 
kuras piemēro šādu tiesību attiecināšanu, 
nerada pienākumu ņemt vērā šos 
darbiniekus, aprēķinot nodarbināto skaita 
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sliekšņu vērtības, kas rada līdzdalības 
tiesības saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

6. Ja kādā no saņēmējsabiedrībām 
darbosies darbinieku līdzdalības sistēma 
saskaņā ar 2. punktā minētajiem 
noteikumiem, tad minētajām sabiedrībām ir 
pienākums veidot tādu juridisko formu, kas 
ļauj realizēt līdzdalības tiesības.

6. Ja kādā no saņēmējsabiedrībām 
darbosies darbinieku līdzdalības sistēma 
saskaņā ar 2. punktā minētajiem 
noteikumiem, tad minētajām sabiedrībām ir 
pienākums veidot tādu juridisko formu, kas 
ļauj realizēt līdzdalības tiesības.

7. Ja pārrobežu sadalīšanas rezultātā 
izveidotajā sabiedrībā ir spēkā darbinieku 
līdzdalības sistēma, minētajai sabiedrībai ir 
pienākums veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka turpmākas pārrobežu vai 
iekšzemes apvienošanās, sadalīšanas vai 
reorganizācijas gadījumā darbinieku 
līdzdalības tiesības tiek aizsargātas trīs 
gadus pēc pārrobežu sadalīšanas stāšanās 
spēkā, mutatis mutandis piemērojot 1. līdz 
6. punkta noteikumus.

7. Ja pārrobežu sadalīšanas rezultātā 
izveidotajā sabiedrībā ir spēkā darbinieku 
līdzdalības sistēma, minētajai sabiedrībai ir 
pienākums veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka turpmākas pārrobežu vai 
iekšzemes apvienošanās, sadalīšanas vai 
reorganizācijas gadījumā darbinieku 
līdzdalības tiesības tiek aizsargātas sešus 
gadus pēc pārrobežu sadalīšanas stāšanās 
spēkā, mutatis mutandis piemērojot 1. līdz 
6. punkta noteikumus.

7.a Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2002/14/EK 6. pantu nodrošina, ka 
darbinieku pārstāvji, veicot savas 
funkcijas, saņem atbilstīgu aizsardzību un 
garantijas, lai ļautu viņiem pienācīgi 
izpildīt uzticētos pienākumus.

8. Sabiedrība bez liekas vilcināšanās 
paziņo saviem darbiniekiem sarunu par 
darbinieku līdzdalību rezultātus.

8. Sabiedrība bez liekas vilcināšanās 
paziņo saviem darbiniekiem sarunu par 
darbinieku līdzdalību rezultātus.

8.a Dalībvalstis nodrošina atbilstīgus 
pasākumus gadījumā, ja sadalāmā 
sabiedrība neievēro atbilstību šā panta 
nosacījumiem. Tās jo īpaši nodrošina to, 
ka ir pieejamas atbilstīgas administratīvas 
vai tiesu procedūras, lai varētu īstenot 
pienākumus, kas izriet no šā panta.

8.b Tiklīdz tiek pārsniegta sadalāmās 
sabiedrības dalībvalsts robežvērtība, ir 
jāsāk jaunas sarunas saskaņā ar turpmāk 
minētajiem šā panta nosacījumiem. Šādos 
gadījumos dalībvalstu piemērotie 
standarta noteikumi attiecas uz 
darbinieku līdzdalības līmeni, kas tiktu 
juridiski paredzēts tādai sabiedrībai 
izcelsmes valstī, kura pārsniedz attiecīgo 
robežvērtību, ja šī sabiedrība nav veikusi 
pārrobežu sadalīšanu.
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