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Poprawka 134
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/113241

reguluje transgraniczne połączenia spółek 
kapitałowych. Przepisy te stanowią ważny 
etap w usprawnianiu funkcjonowania 
jednolitego rynku dla spółek i
przedsiębiorstw oraz pozwalają na 
realizację swobody przedsiębiorczości. 
Jednak ocena tych przepisów wskazuje, że 
istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w
regulacjach dotyczących transgranicznych 
połączeń spółek. Ponadto istniej potrzeba, 
aby ustanowić przepisy regulujące 
transgraniczne przekształcenia i podziały 
spółek.

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/113241

reguluje transgraniczne połączenia spółek 
kapitałowych. Przepisy te stanowią ważny 
etap w usprawnianiu funkcjonowania 
jednolitego rynku dla spółek i
przedsiębiorstw oraz pozwalają na 
realizację swobody przedsiębiorczości. 
Jednak ocena tych przepisów wskazuje, że 
istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w
regulacjach dotyczących transgranicznych 
połączeń spółek, w szczególności w celu 
zapewnienia odpowiedniej ochrony 
pracownikom, wierzycielom i wspólnikom 
mniejszościowym. Ponadto istniej 
potrzeba, aby ustanowić przepisy 
regulujące transgraniczne przekształcenia i
podziały spółek, by wspierać 
transgraniczną mobilność spółek, 
zapewniając jasne, przewidywalne, 
odpowiednie, aktualne, integracyjne i 
sprawiedliwe unijne ramy prawne 
dotyczące spółek.

_________________ _________________

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawa spółek (tekst jednolity) (Dz.U. L 
169 z 30.6.2017, s. 46).

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawa spółek (tekst jednolity) (Dz.U. L 
169 z 30.6.2017, s. 46).

Or. ro

Poprawka 135
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/113241

reguluje transgraniczne połączenia spółek 
kapitałowych. Przepisy te stanowią ważny 
etap w usprawnianiu funkcjonowania 
jednolitego rynku dla spółek i
przedsiębiorstw oraz pozwalają na 
realizację swobody przedsiębiorczości. 
Jednak ocena tych przepisów wskazuje, że 
istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w
regulacjach dotyczących transgranicznych 
połączeń spółek. Ponadto istnieje potrzeba, 
aby ustanowić przepisy regulujące 
transgraniczne przekształcenia i podziały 
spółek.

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/113241

reguluje transgraniczne połączenia spółek 
kapitałowych. Przepisy te stanowią ważny 
etap w usprawnianiu funkcjonowania 
jednolitego rynku dla spółek i
przedsiębiorstw oraz pozwalają na 
realizację swobody przedsiębiorczości z 
jednej strony i zapewnienie ochrony 
kluczowych zainteresowanych stron z 
drugiej strony. Jednak ocena tych 
przepisów wskazuje, że istnieje potrzeba 
wprowadzenia zmian w regulacjach 
dotyczących transgranicznych połączeń 
spółek. Ponadto istnieje potrzeba, aby 
ustanowić przepisy regulujące 
transgraniczne przekształcenia i podziały 
spółek.

_________________ _________________

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawa spółek (tekst jednolity) (Dz.U. L 
169 z 30.6.2017, s. 46).

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie niektórych aspektów 
prawa spółek (tekst jednolity) (Dz.U. L 
169 z 30.6.2017, s. 46).

Or. en

Poprawka 136
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Aby zapewnić solidne i 
prosperujące przedsiębiorstwa, które 
oferują społeczną i ekonomiczną wartość 
dodaną dla społeczności, Unia Europejska 
musi stworzyć podstawy sprzyjającego 
wzrostowi otoczenia prawnego i 
administracyjnego dostosowanego do 
nowych wyzwań gospodarczych i 
społecznych związanych z globalizacją i 
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cyfryzacją, dbając jednocześnie o 
uzasadnione interesy publiczne, takie jak 
ochrona pracowników, wierzycieli i 
wspólników mniejszościowych, i 
zapewniając organom niezbędne 
gwarancje w celu zwalczania oszustw lub
przestępstw.

Or. ro

Poprawka 137
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Swoboda przedsiębiorczości jest 
jedną z podstawowych zasad prawa Unii. 
Zgodnie z art. 49 akapit drugi Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
w związku z art. 54 TFUE swoboda 
przedsiębiorczości spółek obejmuje między 
innymi prawo do zakładania takich spółek i
zarządzania nimi na warunkach 
określonych w ustawodawstwie państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba spółki. Zgodnie z wykładnią 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej swoboda przedsiębiorczości 
obejmuje prawo spółki utworzonej zgodnie 
z ustawodawstwem jednego z państw 
członkowskich do przekształcenia się w
spółkę podlegającą prawu innego państwa 
członkowskiego, o ile spełnione są warunki 
przewidziane w ustawodawstwie tego 
innego państwa członkowskiego, a w
szczególności spełnione są warunki 
ustanowione przez to ostatnie państwo w
celu ustalenia powiązania spółki lub 
przedsiębiorstwa z jego krajowym 
porządkiem prawnym.

(2) Swoboda przedsiębiorczości jest 
jedną z podstawowych zasad prawa Unii. 
Zgodnie z art. 49 akapit drugi Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
w związku z art. 54 TFUE swoboda 
przedsiębiorczości spółek obejmuje między 
innymi prawo do zakładania takich spółek i
zarządzania nimi na warunkach 
określonych w ustawodawstwie państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba spółki. Zgodnie z wykładnią 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, wykraczającą znacznie poza 
faktyczną treść, swoboda 
przedsiębiorczości obejmuje prawo spółki 
utworzonej zgodnie z ustawodawstwem 
jednego z państw członkowskich do 
przekształcenia się w spółkę podlegającą 
prawu innego państwa członkowskiego, o
ile spełnione są warunki przewidziane w
ustawodawstwie tego innego państwa 
członkowskiego, a w szczególności 
spełnione są warunki ustanowione przez to 
ostatnie państwo w celu ustalenia 
powiązania spółki lub przedsiębiorstwa z
jego krajowym porządkiem prawnym.

Or. en
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Poprawka 138
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Swoboda przedsiębiorczości i 
rozwój rynku wewnętrznego nie są 
autonomicznymi zasadami lub celami UE. 
Powinny być one zawsze zrównoważone, 
w szczególności w kontekście niniejszej 
dyrektywy, z zasadami i celami Unii 
dotyczącymi postępu społecznego, 
promowania wysokiego poziomu 
zatrudnienia i zagwarantowania 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zawartymi w art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej i art. 9 TFUE. Jest zatem 
jasne, że rozwój rynku wewnętrznego 
powinien przyczyniać się do spójności 
społecznej i pozytywnej konwergencji 
społecznej i nie powinien napędzać 
konkurencji między systemami 
społecznymi, przez wywieranie presji na te 
systemy, aby obniżały swoje standardy.

Or. en

Poprawka 139
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Polityka UE powinna również 
przyczyniać się do promowania i 
wzmacniania dialogu społecznego, 
zgodnie z art. 151 TFUE. Dlatego celem 
niniejszej dyrektywy jest również 
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zapewnienie pracownikom praw do 
informacji, konsultacji i partycypacji oraz 
zagwarantowanie, aby transgraniczna 
mobilność przedsiębiorstw nigdy nie 
mogła prowadzić do ograniczenia tych 
praw. Zagwarantowanie pracownikom 
praw do informacji, konsultacji i 
partycypacji ma kluczowe znaczenie dla 
powodzenia wszystkich takich działań.

Or. en

Poprawka 140
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Swoboda przedsiębiorczości nie 
powinna również w żaden sposób 
podważać zasad dotyczących zwalczania 
oszustw i wszelkich innych nielegalnych 
działań naruszających interesy finansowe 
Unii, określonych w art. 310 TFUE.

Or. en

Poprawka 141
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W braku harmonizacji prawa Unii 
zdefiniowanie kryterium powiązania, która 
określa prawo krajowe mające 
zastosowanie do spółki lub 
przedsiębiorstwa należy, zgodnie z art. 54 
TFUE, do kompetencji każdego państwa 

(3) W braku harmonizacji prawa Unii 
zdefiniowanie kryterium powiązania, która 
określa prawo krajowe mające 
zastosowanie do spółki lub 
przedsiębiorstwa należy, zgodnie z art. 54 
TFUE, do kompetencji każdego państwa 
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członkowskiego, które kryterium to 
określa. Art. 54 TFUE zrównuje siedzibę 
statutową, zarząd i główne miejsce 
prowadzenia działalności spółki lub 
przedsiębiorstwa jako równoważne kryteria 
powiązania. W związku z tym, jak 
wyjaśniono w orzecznictwie42, w
przypadku gdy państwo członkowskie 
nowej siedziby (tj. państwo członkowskie 
przeznaczenia) wymaga jedynie 
przeniesienia statutowej siedziby jako 
kryterium powiązania dla istnienia spółki 
zgodnie z jego prawem, okoliczność, że 
jedynie statutowa siedziba (a nie zarząd lub 
główne miejsce prowadzenia działalności) 
została przeniesiona, nie wyklucza 
zastosowania zasady swobody 
przedsiębiorczości na mocy art. 49 TFUE. 
Wybór szczególnej formy spółki w ramach 
transgranicznych połączeń, przekształceń i
podziałów lub wybór państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności 
w celu korzystania z bardziej korzystnych 
przepisów jest nieodłącznie związany z
korzystaniem na jednolitym rynku ze 
swobody przedsiębiorczości 
gwarantowanej TFUE.

członkowskiego, które kryterium to 
określa. Art. 54 TFUE zrównuje siedzibę 
statutową, zarząd i główne miejsce 
prowadzenia działalności spółki lub 
przedsiębiorstwa jako równoważne kryteria 
powiązania. Do tej pory, zgodnie z 
wykładnią zawartą w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości42, w
przypadku gdy państwo członkowskie 
nowej siedziby (tj. państwo członkowskie 
przeznaczenia) wymaga jedynie 
przeniesienia statutowej siedziby jako 
kryterium powiązania dla istnienia spółki 
zgodnie z jego prawem, okoliczność, że 
jedynie statutowa siedziba (a nie zarząd lub 
główne miejsce prowadzenia działalności) 
została przeniesiona, nie wyklucza 
zastosowania zasady swobody 
przedsiębiorczości na mocy art. 49 TFUE. 
Wybór szczególnej formy spółki w ramach 
transgranicznych połączeń, przekształceń i
podziałów lub wybór państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności 
w celu korzystania z bardziej korzystnych 
przepisów jest nieodłącznie związany z
korzystaniem na jednolitym rynku ze 
swobody przedsiębiorczości 
gwarantowanej TFUE.

_________________ _________________

42 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25 
października 2017 r., Polbud –
Wykonawstwo, C-106/16, 
ECLI:EU:C:2017:804, pkt 29.

42 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25 
października 2017 r., Polbud –
Wykonawstwo, C-106/16, 
ECLI:EU:C:2017:804, pkt 29.

Or. en

Poprawka 142
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(4) Ewoluujące orzecznictwo 
stworzyło nowe możliwości dla spółek i
przedsiębiorstw na jednolitym rynku w
celu wspierania wzrostu gospodarczego, 
skutecznej konkurencji i wydajności. 
Jednocześnie cel, jakim jest jednolity rynek 
bez granic wewnętrznych dla 
przedsiębiorstw, należy pogodzić z innymi 
celami integracji europejskiej, takimi jak 
ochrona socjalna (w szczególności ochrona 
pracowników), ochrona wierzycieli i
wspólników. Cele te, wobec braku 
zharmonizowanych przepisów dotyczących 
przekształceń transgranicznych, państwa 
członkowskie realizują za pomocą szeregu
różnorodnych regulacji prawnych i praktyk 
administracyjnych. W rezultacie podczas 
gdy przedsiębiorstwa mogą już łączyć się 
transgranicznie, te, które zamierzają 
dokonać przekształcenia transgranicznego, 
doświadczają szeregu prawnych i
praktycznych trudności. Ponadto 
ustawodawstwa krajowe wielu państw 
członkowskich przewidują postępowanie 
dotyczące przekształcenia krajowego, nie 
zapewniając jednocześnie równoważnego 
postępowania dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

(4) Ewoluujące orzecznictwo 
stworzyło nowe możliwości dla spółek i
przedsiębiorstw na jednolitym rynku w
celu wspierania wzrostu gospodarczego, 
skutecznej konkurencji i wydajności. 
Jednocześnie wobec braku równych
warunków działania w postaci spójnych 
zasad społecznych i fiskalnych zmiany te 
szły w parze z rozprzestrzenianiem się firm 
przykrywek i nieuczciwych praktyk, 
stanowiących sztuczne struktury i 
skutkujących obchodzeniem zobowiązań 
podatkowych i zobowiązań z tytułu 
ubezpieczeń społecznych, a także 
ograniczaniem praw pracowniczych. Cel, 
jakim jest jednolity rynek bez granic 
wewnętrznych dla przedsiębiorstw, należy 
pogodzić z innymi celami integracji 
europejskiej, takimi jak ochrona socjalna
dla wszystkich, ochrona praw
pracowników, ochrona wierzycieli i
wspólników oraz walka z atakami na 
interesy finansowe UE polegającymi na 
przykład na praniu pieniędzy i uchylaniu 
się od opodatkowania. Wobec braku 
zharmonizowanych przepisów dotyczących 
przekształceń transgranicznych państwa 
członkowskie opracowały szereg
różnorodnych regulacji prawnych i praktyk 
administracyjnych. W rezultacie podczas 
gdy przedsiębiorstwa mogą już łączyć się 
transgranicznie, te, które zamierzają 
dokonać przekształcenia transgranicznego, 
doświadczają szeregu prawnych i
praktycznych trudności. Ponadto 
ustawodawstwa krajowe wielu państw 
członkowskich przewidują postępowanie 
dotyczące przekształcenia krajowego, nie 
zapewniając jednocześnie równoważnego 
postępowania dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

Or. en

Poprawka 143
Daniel Buda
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ewoluujące orzecznictwo 
stworzyło nowe możliwości dla spółek i
przedsiębiorstw na jednolitym rynku w
celu wspierania wzrostu gospodarczego, 
skutecznej konkurencji i wydajności. 
Jednocześnie cel, jakim jest jednolity rynek 
bez granic wewnętrznych dla 
przedsiębiorstw, należy pogodzić z innymi 
celami integracji europejskiej, takimi jak 
ochrona socjalna (w szczególności ochrona 
pracowników), ochrona wierzycieli i
wspólników. Cele te, wobec braku 
zharmonizowanych przepisów dotyczących 
przekształceń transgranicznych, państwa 
członkowskie realizują za pomocą szeregu 
różnorodnych regulacji prawnych i praktyk 
administracyjnych. W rezultacie podczas 
gdy przedsiębiorstwa mogą już łączyć się 
transgranicznie, te, które zamierzają 
dokonać przekształcenia transgranicznego, 
doświadczają szeregu prawnych i
praktycznych trudności. Ponadto 
ustawodawstwa krajowe wielu państw 
członkowskich przewidują postępowanie 
dotyczące przekształcenia krajowego, nie 
zapewniając jednocześnie równoważnego 
postępowania dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

(4) Ewoluujące orzecznictwo 
stworzyło nowe możliwości dla spółek i
przedsiębiorstw na jednolitym rynku w
zakresie rozwijania działalności 
gospodarczej w celu wspierania wzrostu 
gospodarczego, skutecznej konkurencji i
wydajności. Jednocześnie cel, jakim jest 
jednolity rynek bez granic wewnętrznych 
dla przedsiębiorstw, należy pogodzić z
innymi celami integracji europejskiej, 
takimi jak ochrona socjalna (w 
szczególności ochrona pracowników), 
ochrona wierzycieli i wspólników. Cele te, 
wobec braku zharmonizowanych unijnych
przepisów dotyczących przekształceń 
transgranicznych, państwa członkowskie 
realizują za pomocą szeregu różnorodnych 
regulacji prawnych i praktyk 
administracyjnych, co stwarza 
niesprzyjający klimat pod względem 
pewności prawa i wpływa negatywnie 
zarówno na spółki, jak i na 
zainteresowane strony i państwa 
członkowskie. W rezultacie podczas gdy 
przedsiębiorstwa mogą już łączyć się 
transgranicznie, te, które zamierzają 
dokonać przekształcenia transgranicznego, 
doświadczają szeregu prawnych i
praktycznych trudności. Ponadto 
ustawodawstwa krajowe wielu państw 
członkowskich przewidują postępowanie 
dotyczące przekształcenia krajowego, nie 
zapewniając jednocześnie równoważnego 
postępowania dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

Or. ro

Poprawka 144
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ewoluujące orzecznictwo 
stworzyło nowe możliwości dla spółek i
przedsiębiorstw na jednolitym rynku w
celu wspierania wzrostu gospodarczego, 
skutecznej konkurencji i wydajności. 
Jednocześnie cel, jakim jest jednolity rynek 
bez granic wewnętrznych dla 
przedsiębiorstw, należy pogodzić z innymi 
celami integracji europejskiej, takimi jak 
ochrona socjalna (w szczególności ochrona 
pracowników), ochrona wierzycieli i
wspólników. Cele te, wobec braku 
zharmonizowanych przepisów dotyczących 
przekształceń transgranicznych, państwa 
członkowskie realizują za pomocą szeregu 
różnorodnych regulacji prawnych i praktyk 
administracyjnych. W rezultacie podczas 
gdy przedsiębiorstwa mogą już łączyć się 
transgranicznie, te, które zamierzają 
dokonać przekształcenia transgranicznego, 
doświadczają szeregu prawnych i
praktycznych trudności. Ponadto 
ustawodawstwa krajowe wielu państw 
członkowskich przewidują postępowanie 
dotyczące przekształcenia krajowego, nie 
zapewniając jednocześnie równoważnego 
postępowania dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

(4) Ewoluujące orzecznictwo 
stworzyło nowe możliwości dla spółek i
przedsiębiorstw na jednolitym rynku. 
Jednocześnie cel, jakim jest jednolity rynek 
bez granic wewnętrznych dla 
przedsiębiorstw, należy pogodzić z innymi 
celami integracji europejskiej, takimi jak 
ochrona socjalna przewidziana w art. 3 ust. 
3 TUE, art. 9 i 151 TFUE, Europejskim 
filarze praw socjalnych oraz Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej (w 
szczególności ochrona pracowników), 
ochrona wierzycieli i wspólników. Cele te, 
wobec braku zharmonizowanych 
przepisów dotyczących przekształceń 
transgranicznych, państwa członkowskie 
realizują za pomocą szeregu różnorodnych 
regulacji prawnych i praktyk 
administracyjnych. W rezultacie podczas 
gdy przedsiębiorstwa mogą już łączyć się 
transgranicznie, te, które zamierzają 
dokonać przekształcenia transgranicznego, 
doświadczają szeregu prawnych i
praktycznych trudności. Ponadto 
ustawodawstwa krajowe wielu państw 
członkowskich przewidują postępowanie 
dotyczące przekształcenia krajowego, nie 
zapewniając jednocześnie równoważnego 
postępowania dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

Or. en

Poprawka 145
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ewoluujące orzecznictwo 
stworzyło nowe możliwości dla spółek i

(4) Ewoluujące orzecznictwo 
stworzyło nowe możliwości dla spółek i
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przedsiębiorstw na jednolitym rynku w
celu wspierania wzrostu gospodarczego, 
skutecznej konkurencji i wydajności. 
Jednocześnie cel, jakim jest jednolity rynek 
bez granic wewnętrznych dla 
przedsiębiorstw, należy pogodzić z innymi 
celami integracji europejskiej, takimi jak 
ochrona socjalna (w szczególności 
ochrona pracowników), ochrona
wierzycieli i wspólników. Cele te, wobec 
braku zharmonizowanych przepisów 
dotyczących przekształceń 
transgranicznych, państwa członkowskie 
realizują za pomocą szeregu różnorodnych 
regulacji prawnych i praktyk 
administracyjnych. W rezultacie podczas 
gdy przedsiębiorstwa mogą już łączyć się 
transgranicznie, te, które zamierzają 
dokonać przekształcenia transgranicznego, 
doświadczają szeregu prawnych i
praktycznych trudności. Ponadto 
ustawodawstwa krajowe wielu państw 
członkowskich przewidują postępowanie 
dotyczące przekształcenia krajowego, nie 
zapewniając jednocześnie równoważnego 
postępowania dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

przedsiębiorstw na jednolitym rynku w
celu wspierania wzrostu gospodarczego, 
skutecznej konkurencji i wydajności. 
Jednocześnie cel, jakim jest jednolity rynek 
bez granic wewnętrznych dla 
przedsiębiorstw, należy pogodzić z innymi 
celami, takimi jak ochrona wierzycieli i
wspólników. Cele te, wobec braku 
zharmonizowanych przepisów dotyczących 
przekształceń transgranicznych, państwa 
członkowskie realizują za pomocą szeregu 
różnorodnych regulacji prawnych i praktyk 
administracyjnych. W rezultacie podczas 
gdy przedsiębiorstwa mogą już łączyć się 
transgranicznie, te, które zamierzają 
dokonać przekształcenia transgranicznego, 
doświadczają szeregu prawnych i
praktycznych trudności. Ponadto 
ustawodawstwa krajowe wielu państw 
członkowskich przewidują postępowanie 
dotyczące przekształcenia krajowego, nie 
zapewniając jednocześnie równoważnego 
postępowania dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

Or. en

Poprawka 146
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W konsekwencji mamy do 
czynienia z fragmentacją rozwiązań 
prawnych i niepewnością prawną, które 
tworzą bariery w korzystaniu ze swobody 
przedsiębiorczości. Prowadzi to również do 
nieoptymalnej ochrony pracowników, 
wierzycieli i wspólników 
mniejszościowych na jednolitym rynku.

(5) W konsekwencji mamy do 
czynienia z fragmentacją rozwiązań 
prawnych i niepewnością prawną, które 
tworzą bariery w korzystaniu ze swobody 
przedsiębiorczości i nowych możliwości na 
rynku wewnętrznym, w szczególności 
przez MŚP. Prowadzi to również do 
nieoptymalnej i nierównej ochrony 
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pracowników, wierzycieli i wspólników 
mniejszościowych na jednolitym rynku.

Or. ro

Poprawka 147
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W konsekwencji mamy do 
czynienia z fragmentacją rozwiązań 
prawnych i niepewnością prawną, które 
tworzą bariery w korzystaniu ze swobody 
przedsiębiorczości. Prowadzi to również 
do nieoptymalnej ochrony pracowników, 
wierzycieli i wspólników 
mniejszościowych na jednolitym rynku.

(5) W konsekwencji mamy do 
czynienia z niepewnością prawną, która 
tworzy bariery w korzystaniu ze swobody 
przedsiębiorczości.

Or. en

Poprawka 148
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Potrzebne jest zatem zapewnienie 
regulacji proceduralnych i
materialnoprawnych dotyczących 
przekształceń transgranicznych, które 
przyczyniłyby się do zniesienia ograniczeń 
swobody przedsiębiorczości, a
jednocześnie zapewniłyby odpowiednią i
proporcjonalną ochronę zainteresowanych 
stron, takich jak pracownicy, wierzyciele i
wspólnicy mniejszościowi.

(6) Potrzebne jest zatem zapewnienie 
regulacji proceduralnych i
materialnoprawnych dotyczących 
przekształceń transgranicznych, które 
przyczyniłyby się do zniesienia ograniczeń 
swobody przedsiębiorczości, a
jednocześnie zapewniłyby odpowiednią 
ochronę zainteresowanych stron, takich jak 
pracownicy, wierzyciele i wspólnicy 
mniejszościowi. Należy uzupełnić braki i 
zapobiegać możliwościom nadużyć 
związanych z podatkami, ubezpieczeniami 
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społecznymi i prawami różnych 
zainteresowanych stron. Dlatego kluczowe 
jest przeorientowanie kierunku przyjętego 
przez Trybunał Sprawiedliwości i 
wyjaśnienie, że spółka nie powinna móc 
przenieść siedziby statutowej bez 
przeniesienia siedziby zarządu w celu 
prowadzenia znacznej części swojej 
działalności gospodarczej w państwie 
członkowskim przeznaczenia.

Or. en

Poprawka 149
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Potrzebne jest zatem zapewnienie 
regulacji proceduralnych i
materialnoprawnych dotyczących 
przekształceń transgranicznych, które 
przyczyniłyby się do zniesienia ograniczeń 
swobody przedsiębiorczości, a
jednocześnie zapewniłyby odpowiednią i
proporcjonalną ochronę zainteresowanych 
stron, takich jak pracownicy, wierzyciele i
wspólnicy mniejszościowi.

(6) Potrzebne jest zatem zapewnienie 
regulacji proceduralnych i
materialnoprawnych dotyczących 
przekształceń transgranicznych, które 
przyczyniłyby się do zniesienia ograniczeń 
swobody przedsiębiorczości, a
jednocześnie zapewniłyby odpowiednią i
proporcjonalną ochronę zainteresowanych 
stron, takich jak pracownicy, przy 
jednoczesnym poszanowaniu krajowych 
przepisów prawa pracy, a także pewność 
dla wierzycieli i wspólników 
mniejszościowych.

Or. en

Poprawka 150
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(6) Potrzebne jest zatem zapewnienie 
regulacji proceduralnych i
materialnoprawnych dotyczących 
przekształceń transgranicznych, które 
przyczyniłyby się do zniesienia ograniczeń 
swobody przedsiębiorczości, a
jednocześnie zapewniłyby odpowiednią i
proporcjonalną ochronę zainteresowanych 
stron, takich jak pracownicy, wierzyciele i
wspólnicy mniejszościowi.

(6) Potrzebne jest zatem zapewnienie
zharmonizowanych unijnych regulacji 
proceduralnych i materialnoprawnych 
dotyczących przekształceń 
transgranicznych, które przyczyniłyby się 
do zniesienia ograniczeń swobody 
przedsiębiorczości, a jednocześnie
zagwarantowałyby prawo do 
odpowiedniej, jednolitej i proporcjonalnej 
ochrony dla zainteresowanych stron, 
takich jak pracownicy, wierzyciele i
wspólnicy mniejszościowi.

Or. ro

Poprawka 151
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Potrzebne jest zatem zapewnienie 
regulacji proceduralnych i
materialnoprawnych dotyczących 
przekształceń transgranicznych, które
przyczyniłyby się do zniesienia ograniczeń 
swobody przedsiębiorczości, a
jednocześnie zapewniłyby odpowiednią i
proporcjonalną ochronę zainteresowanych 
stron, takich jak pracownicy, wierzyciele i
wspólnicy mniejszościowi.

(6) Potrzebne jest zatem zapewnienie 
regulacji proceduralnych i
materialnoprawnych dotyczących 
przekształceń transgranicznych, które
jeszcze bardziej ułatwiłyby zniesienie
ograniczeń swobody przedsiębiorczości, a
jednocześnie zapewniłyby odpowiednią i
proporcjonalną ochronę zainteresowanych 
stron, takich jak pracownicy, wierzyciele i
wspólnicy mniejszościowi.

Or. en

Poprawka 152
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(6a) Konieczne jest wyjaśnienie pojęć 
informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi w celu 
wzmocnienia skuteczności dialogu na 
szczeblu ponadnarodowym, umożliwienia 
odpowiedniego powiązania między 
krajowymi i ponadnarodowymi 
poziomami dialogu oraz wprowadzenia 
pewności prawa koniecznej do stosowania 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 153
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Konieczne jest wyjaśnienie pojęć 
informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi w celu 
wzmocnienia skuteczności dialogu na 
szczeblu ponadnarodowym. Definicja 
pojęcia „konsultacja” powinna pozwalać 
na wyrażenie opinii, aby została ona 
właściwe wykorzystana w procesie 
decyzyjnym.

Or. en

Poprawka 154
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Należy zdefiniować pojęcie 
„konsultacja”, przy uwzględnieniu celu, 
jakim jest umożliwienie wyrażenia opinii, 
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która będzie przydatna w podjęciu decyzji, 
co oznacza, że konsultacja musi odbyć się 
w odpowiednim czasie, być 
przeprowadzana w odpowiedni sposób i
zawierać odpowiednią treść.

Or. en

Poprawka 155
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
minimalne wymagania obowiązujące we 
wszystkich państwach członkowskich, 
zezwalając jednocześnie państwom 
członkowskim na zapewnianie bardziej 
korzystnej ochrony pracowników oraz 
zachęcając do tego.

Or. en

Poprawka 156
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Jednym z celów niniejszej 
dyrektywy jest ustanowienie minimalnych 
wymagań, które mają zastosowanie we 
wszystkich państwach członkowskich, ale 
nie uniemożliwiają państwom 
członkowskim przyjęcia przepisów 
bardziej korzystnych dla pracowników.

Or. en
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Poprawka 157
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Prawo do przekształcenia spółki 
utworzonej w jednym państwie 
członkowskim w spółkę podlegającą 
systemowi prawnemu innego państwa 
członkowskiego może w pewnych 
okolicznościach być wykorzystywane do 
nadużyć, takich jak obchodzenie 
standardów pracy, unikanie płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne i
zobowiązań podatkowych, niweczenie 
praw wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych lub nierespektowanie 
przepisów dotyczących partycypacji 
pracowników. W celu zwalczania 
możliwych nadużyć, zgodnie z zasadą 
ogólną prawa UE, wymaga się od państw 
członkowskich zapewnienia, aby spółki nie 
wykorzystywały postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego dla tworzenia sztucznych 
struktur mających z zamiarem 
uzyskiwania nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawnego 
naruszania praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników, które wynikają z
przepisów prawa lub umów. W zakresie, w
jakim stanowi ona odstępstwo od 
podstawowych wolności, walka z
nadużyciami powinna być interpretowana 
ściśle i opierać się na indywidualnej 
ocenie wszystkich istotnych okoliczności. 
Należy ustanowić ramy proceduralne i
materialnoprawne określające margines 
swobody oraz umożliwiające państwom 
członkowskim stosowanie różnorodnych 
podejść w tym zakresie, a jednocześnie 
ustanawiające wymagania, których celem 
jest usprawnienie działań organów 
krajowych ukierunkowanych na 

(7) Prawo do przekształcenia spółki 
utworzonej w jednym państwie 
członkowskim w spółkę podlegającą 
systemowi prawnemu innego państwa 
członkowskiego może w pewnych 
okolicznościach być wykorzystywane do 
nadużyć, takich jak obchodzenie 
standardów pracy, unikanie płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne i
zobowiązań podatkowych, niweczenie 
praw wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych lub nierespektowanie 
przepisów dotyczących partycypacji 
pracowników. W celu zwalczania 
możliwych nadużyć, zgodnie z zasadą 
ogólną prawa UE, wymaga się od państw 
członkowskich zapewnienia, aby spółki
przestrzegały przepisów krajowych i nie 
wykorzystywały postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego dla tworzenia sztucznych 
struktur lub bezpodstawnego naruszania 
praw pracowników, wierzycieli lub 
wspólników, które wynikają z przepisów 
prawa lub umów.
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zwalczanie nadużyć zgodnie z prawem 
Unii.

Or. en

Poprawka 158
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Prawo do przekształcenia spółki 
utworzonej w jednym państwie 
członkowskim w spółkę podlegającą 
systemowi prawnemu innego państwa 
członkowskiego może w pewnych 
okolicznościach być wykorzystywane do 
nadużyć, takich jak obchodzenie 
standardów pracy, unikanie płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne i
zobowiązań podatkowych, niweczenie 
praw wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych lub nierespektowanie 
przepisów dotyczących partycypacji 
pracowników. W celu zwalczania 
możliwych nadużyć, zgodnie z zasadą 
ogólną prawa UE, wymaga się od państw 
członkowskich zapewnienia, aby spółki nie 
wykorzystywały postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego dla tworzenia sztucznych 
struktur mających z zamiarem uzyskiwania 
nienależnych korzyści podatkowych lub 
bezpodstawnego naruszania praw 
pracowników, wierzycieli lub wspólników, 
które wynikają z przepisów prawa lub 
umów. W zakresie, w jakim stanowi ona 
odstępstwo od podstawowych wolności, 
walka z nadużyciami powinna być 
interpretowana ściśle i opierać się na 
indywidualnej ocenie wszystkich istotnych 
okoliczności. Należy ustanowić ramy 
proceduralne i materialnoprawne 
określające margines swobody oraz 
umożliwiające państwom członkowskim 

(7) Prawo do przekształcenia spółki 
utworzonej w jednym państwie 
członkowskim w spółkę podlegającą 
systemowi prawnemu innego państwa 
członkowskiego może w pewnych 
okolicznościach być wykorzystywane do 
nadużyć, takich jak obchodzenie 
standardów pracy, unikanie płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne i
zobowiązań podatkowych, niweczenie 
praw wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych lub nierespektowanie 
przepisów dotyczących partycypacji 
pracowników. W celu zwalczania 
możliwych nadużyć, zgodnie z zasadą 
ogólną prawa UE, wymaga się od państw 
członkowskich zapewnienia, aby spółki nie 
wykorzystywały postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego dla tworzenia sztucznych 
struktur mających z zamiarem uzyskiwania 
nienależnych korzyści podatkowych lub 
bezpodstawnego naruszania praw 
pracowników, wierzycieli lub wspólników, 
które wynikają z przepisów prawa lub
umów. Dlatego podstawową zasadą i 
wskazanym celem niniejszej dyrektywy 
jest zagwarantowanie prawa partycypacji 
pracowników. Oznacza to, że w spółkach 
będących wynikiem przekształcenia 
transgranicznego powinien nadal 
obowiązywać co najmniej ten sam poziom 
wszystkich elementów prawa partycypacji 
pracowników. Trybunał Sprawiedliwości 
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stosowanie różnorodnych podejść w tym 
zakresie, a jednocześnie ustanawiające 
wymagania, których celem jest 
usprawnienie działań organów krajowych 
ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć 
zgodnie z prawem Unii.

zezwala w swoim orzecznictwie na 
ustanowienie przepisów dotyczących 
ochrony interesów zainteresowanych 
stron. Należy ustanowić ramy 
proceduralne i materialnoprawne 
określające margines swobody oraz 
umożliwiające państwom członkowskim 
stosowanie różnorodnych podejść w tym 
zakresie, a jednocześnie ustanawiające 
wymagania, których celem jest 
usprawnienie działań organów krajowych 
ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć 
zgodnie z prawem Unii.

Or. en

Poprawka 159
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Prawo do przekształcenia spółki 
utworzonej w jednym państwie 
członkowskim w spółkę podlegającą 
systemowi prawnemu innego państwa 
członkowskiego może w pewnych 
okolicznościach być wykorzystywane do 
nadużyć, takich jak obchodzenie 
standardów pracy, unikanie płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne i
zobowiązań podatkowych, niweczenie 
praw wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych lub nierespektowanie 
przepisów dotyczących partycypacji 
pracowników. W celu zwalczania 
możliwych nadużyć, zgodnie z zasadą 
ogólną prawa UE, wymaga się od państw 
członkowskich zapewnienia, aby spółki nie 
wykorzystywały postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego dla tworzenia sztucznych 
struktur mających z zamiarem 
uzyskiwania nienależnych korzyści
podatkowych lub bezpodstawnego 

(7) Prawo do przekształcenia spółki 
utworzonej w jednym państwie 
członkowskim w spółkę podlegającą 
systemowi prawnemu innego państwa 
członkowskiego może w pewnych 
okolicznościach być wykorzystywane do 
nadużyć, takich jak obchodzenie 
standardów pracy, unikanie płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne i
zobowiązań podatkowych, niweczenie 
praw wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych lub nierespektowanie 
przepisów dotyczących partycypacji 
pracowników. W celu zwalczania 
możliwych nadużyć, zgodnie z zasadą 
ogólną prawa UE, wymaga się od państw 
członkowskich zapewnienia, aby spółki nie 
wykorzystywały postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego dla tworzenia sztucznych 
struktur w celu dokonywania nadużyć
podatkowych lub naruszeń w odniesieniu 
do praw pracowników, wierzycieli lub 
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naruszania praw pracowników, 
wierzycieli lub wspólników, które 
wynikają z przepisów prawa lub umów. W
zakresie, w jakim stanowi ona odstępstwo 
od podstawowych wolności, walka z
nadużyciami powinna być interpretowana 
ściśle i opierać się na indywidualnej ocenie 
wszystkich istotnych okoliczności. Należy 
ustanowić ramy proceduralne i 
materialnoprawne określające margines 
swobody oraz umożliwiające państwom 
członkowskim stosowanie różnorodnych 
podejść w tym zakresie, a jednocześnie 
ustanawiające wymagania, których celem 
jest usprawnienie działań organów 
krajowych ukierunkowanych na 
zwalczanie nadużyć zgodnie z prawem 
Unii.

wspólników, które wynikają z przepisów 
prawa lub umów. W zakresie, w jakim 
stanowi ona odstępstwo od podstawowych 
wolności, walka z nadużyciami powinna 
być interpretowana ściśle i opierać się na 
indywidualnej ocenie wszystkich istotnych 
okoliczności. Należy ustanowić ramy 
proceduralne i materialnoprawne 
określające margines swobody oraz 
umożliwiające państwom członkowskim 
stosowanie różnorodnych podejść w tym 
zakresie, a jednocześnie ustanawiające 
wymagania, których celem jest 
usprawnienie działań organów krajowych 
ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć 
zgodnie z prawem Unii.

Or. bg

Poprawka 160
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Prawo do przekształcenia spółki 
utworzonej w jednym państwie 
członkowskim w spółkę podlegającą 
systemowi prawnemu innego państwa 
członkowskiego może w pewnych 
okolicznościach być wykorzystywane do 
nadużyć, takich jak obchodzenie 
standardów pracy, unikanie płacenia 
składek na ubezpieczenie społeczne i
zobowiązań podatkowych, niweczenie 
praw wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych lub nierespektowanie 
przepisów dotyczących partycypacji 
pracowników. W celu zwalczania 
możliwych nadużyć, zgodnie z zasadą 
ogólną prawa UE, wymaga się od państw 
członkowskich zapewnienia, aby spółki nie 

(7) Prawo do połączenia, podziału lub
przekształcenia spółki utworzonej w
jednym państwie członkowskim w spółkę 
podlegającą systemowi prawnemu innego 
państwa członkowskiego nie powinno być
nigdy wykorzystywane do nadużyć, takich 
jak obchodzenie standardów pracy, 
unikanie płacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne i zobowiązań podatkowych, 
niweczenie praw wierzycieli lub 
wspólników mniejszościowych lub 
nierespektowanie przepisów dotyczących 
partycypacji pracowników, jak dzieje się to 
na przykład w przypadku firm przykrywek. 
W celu zwalczania możliwych nadużyć, 
zgodnie z zasadą ogólną prawa UE, 
wymaga się od państw członkowskich 
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wykorzystywały postępowania 
dotyczącego przekształcenia
transgranicznego dla tworzenia 
sztucznych struktur mających z zamiarem 
uzyskiwania nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawnego
naruszania praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników, które wynikają z
przepisów prawa lub umów. W zakresie, w
jakim stanowi ona odstępstwo od 
podstawowych wolności, walka z
nadużyciami powinna być interpretowana 
ściśle i opierać się na indywidualnej ocenie 
wszystkich istotnych okoliczności. Należy 
ustanowić ramy proceduralne i
materialnoprawne określające margines 
swobody oraz umożliwiające państwom 
członkowskim stosowanie różnorodnych 
podejść w tym zakresie, a jednocześnie
ustanawiające wymagania, których celem 
jest usprawnienie działań organów 
krajowych ukierunkowanych na 
zwalczanie nadużyć zgodnie z prawem 
Unii.

zapewnienia, aby spółki nie 
wykorzystywały postępowania 
dotyczącego transgranicznego
przekształcenia, połączenia lub podziału
dla tworzenia sztucznych struktur z
zamiarem, wyłącznie lub częściowo,
uzyskiwania korzyści podatkowych lub
dotyczących ubezpieczenia społecznego 
lub naruszania praw pracowników, 
wierzycieli lub wspólników, które 
wynikają z przepisów prawa lub umów. 
Walka z nadużyciami powinna opierać się 
na indywidualnej ocenie wszystkich 
istotnych okoliczności. Należy ustanowić
wspólne ramy proceduralne i
materialnoprawne ustanawiające 
wymagania, których celem jest 
usprawnienie działań organów krajowych 
ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć 
zgodnie z prawem Unii, określając 
jednocześnie, gdy jest to absolutnie 
niezbędne, margines swobody 
dopuszczalny dla państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 161
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Pojęcie przedsiębiorczości w 
rozumieniu postanowień traktatu 
dotyczących swobody przedsiębiorczości 
wiąże się z faktycznym prowadzeniem 
działalności gospodarczej przez stały 
zakład w przyjmującym państwie 
członkowskim przez czas nieokreślony i 
zakłada prowadzenie tam rzeczywistej 
działalności gospodarczej. Należy zatem 
zapewnić, aby przedsiębiorstwo 
dokonujące przekształcenia 
transgranicznego lub spółki podlegające 



AM\1163559PL.docx 23/153 PE627.948v01-00

PL

łączeniu, w przypadku połączenia 
transgranicznego, musiały wykazać na 
podstawie możliwych do ustalenia 
obiektywnych czynników posiadanie 
stałego zakładu i prowadzenie rzeczywistej 
i znaczącej działalności gospodarczej w 
państwie członkowskim przeznaczenia 
przez czas nieokreślony. Aby zwalczać 
nadużycia i unikać wykorzystywania 
transgranicznych procesów 
restrukturyzacji przedsiębiorstw w celu 
tworzenia sztucznych struktur, należy 
również zapewnić, aby przedsiębiorstwa 
powstałe w wyniku transgranicznych 
przekształceń lub połączeń miały siedzibę 
zarządu w państwie członkowskim 
przeznaczenia.

Or. en

Poprawka 162
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W celu dokonania oceny sztucznej 
struktury do celów podatkowych właściwe 
organy w państwach członkowskich 
uwzględniają co najmniej pewną liczbę 
czynników określonych w zaleceniu 
Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. 
(2012/772/UE) w sprawie „agresywnego 
planowania podatkowego”.

Or. en

Poprawka 163
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Transgraniczne przekształcenie 
pociąga za sobą zmianę formy prawnej 
spółki bez utraty jej osobowości prawnej. 
Nie powinno to jednak prowadzić do 
obchodzenia wymogów dotyczących 
rejestracji spółki w państwie 
członkowskim przeznaczenia. Spółka 
powinna w pełni przestrzegać takich 
warunków, w tym wymogu posiadania 
siedziby zarządu w państwie 
członkowskim przeznaczenia oraz 
wymogów związanych z odwoływaniem 
dyrektorów. Stosowanie takich warunków 
przez państwo członkowskie przeznaczenia 
nie może jednak mieć wpływu na ciągłość 
osobowości prawnej przekształconej 
spółki. Zgodnie z art. 49 TFUE spółka 
może przekształcić się w dowolną formę 
prawną przewidzianą w państwie 
członkowskim przeznaczenia.

(8) Transgraniczne przekształcenie 
pociąga za sobą zmianę formy prawnej 
spółki bez utraty jej osobowości prawnej i 
bez potrzeby renegocjowania umów 
gospodarczych. Nie powinno to jednak 
prowadzić do obchodzenia wymogów 
dotyczących rejestracji spółki w państwie 
członkowskim przeznaczenia. Spółka 
powinna w pełni przestrzegać takich 
warunków, w tym wymogu posiadania 
siedziby zarządu w państwie 
członkowskim przeznaczenia oraz 
wymogów związanych z odwoływaniem 
dyrektorów. Stosowanie takich warunków 
przez państwo członkowskie przeznaczenia 
nie może jednak mieć wpływu na ciągłość 
osobowości prawnej przekształconej 
spółki. Zgodnie z art. 49 TFUE spółka 
może przekształcić się w dowolną
uregulowaną formę prawną przewidzianą 
w państwie członkowskim przeznaczenia.

Or. ro

Poprawka 164
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Biorąc pod uwagę złożoność 
przekształceń transgranicznych i wielość 
zaangażowanych interesów, należy 
ustanowić kontrolę ex ante takich operacji 
w celu zagwarantowania pewności 
prawnej. W tym celu należy ustanowić 
ustrukturyzowane i wielopoziomowe 
postępowanie, w ramach którego właściwe 
organy państwa członkowskiego wyjścia i
przeznaczenia zapewniają, aby decyzja o
przekształceniu transgranicznym została 

(9) Biorąc pod uwagę złożoność 
przekształceń transgranicznych i wielość 
zaangażowanych interesów, należy 
ustanowić kontrolę ex ante takich operacji 
w celu zagwarantowania pewności 
prawnej. W tym celu należy ustanowić 
ustrukturyzowane i wielopoziomowe 
postępowanie, w ramach którego właściwe 
organy państwa członkowskiego wyjścia i
przeznaczenia zapewniają, aby decyzja o
przekształceniu transgranicznym została 



AM\1163559PL.docx 25/153 PE627.948v01-00

PL

podjęta w sposób sprawiedliwy, 
obiektywny i niedyskryminujący na 
podstawie wszystkich istotnych elementów 
oraz z uwzględnieniem wszystkich 
uzasadnionych interesów publicznych, w
szczególności ochrony pracowników, 
wspólników i wierzycieli.

podjęta w sposób sprawiedliwy, 
obiektywny i niedyskryminujący na 
podstawie wszystkich istotnych elementów 
oraz z uwzględnieniem wszystkich 
uzasadnionych interesów publicznych, w
szczególności ochrony pracowników, 
wspólników i wierzycieli. Państwa 
członkowskie powinny również 
przeprowadzać weryfikację ex post w 
przypadkach, gdy nowe informacje stały 
się dostępne dopiero po zakończeniu 
postępowania, w celu sprawdzenia 
legalnego charakteru przekształcenia i 
podjęcia odpowiednich działań w razie 
wystąpienia nieprawidłowości.

Or. en

Poprawka 165
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby umożliwić uwzględnienie 
uzasadnionych interesów wszystkich 
interesariuszy w postępowaniu 
regulującym przekształcenie 
transgraniczne, spółka powinna ujawnić 
plan przekształcenia transgranicznego, 
zawierający najważniejsze informacje na 
temat proponowanego przekształcenia 
transgranicznego, w tym planowaną nową 
formę prawną spółki, akt założycielski oraz 
proponowany harmonogram 
przekształcenia. Należy zawiadomić 
wspólników, wierzycieli i pracowników 
spółki dokonującej przekształcenia 
transgranicznego o możliwości zgłaszania
uwag dotyczących proponowanego 
przekształcenia.

(10) Aby umożliwić uwzględnienie 
uzasadnionych interesów wszystkich 
interesariuszy w postępowaniu 
regulującym przekształcenie 
transgraniczne, spółka powinna ujawnić w 
odpowiednim czasie plan przekształcenia 
transgranicznego, zawierający 
najważniejsze informacje na temat 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego, w tym planowaną nową 
formę prawną spółki, akt założycielski oraz 
proponowany harmonogram 
przekształcenia. Należy bez 
nieuzasadnionej zwłoki zawiadomić 
wspólników, wierzycieli i pracowników 
spółki dokonującej przekształcenia 
transgranicznego, aby mieli wystarczający 
czas na zgłaszanie uwag dotyczących 
proponowanego przekształcenia.

Or. ro
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Poprawka 166
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby umożliwić uwzględnienie 
uzasadnionych interesów wszystkich 
interesariuszy w postępowaniu 
regulującym przekształcenie 
transgraniczne, spółka powinna ujawnić 
plan przekształcenia transgranicznego, 
zawierający najważniejsze informacje na 
temat proponowanego przekształcenia 
transgranicznego, w tym planowaną nową 
formę prawną spółki, akt założycielski oraz 
proponowany harmonogram 
przekształcenia. Należy zawiadomić 
wspólników, wierzycieli i pracowników 
spółki dokonującej przekształcenia 
transgranicznego o możliwości zgłaszania 
uwag dotyczących proponowanego 
przekształcenia.

(10) Aby umożliwić uwzględnienie 
uzasadnionych interesów wszystkich 
interesariuszy w postępowaniu 
regulującym przekształcenie 
transgraniczne, spółka powinna ujawnić 
plan przekształcenia transgranicznego, 
zawierający informacje na temat 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego, w tym planowaną nową 
formę prawną spółki, akt założycielski oraz 
proponowany harmonogram 
przekształcenia. Należy zawiadomić 
wspólników, wierzycieli i pracowników 
spółki dokonującej przekształcenia 
transgranicznego i zapewnić im te 
informacje w odpowiednim czasie, aby 
mieli możliwość zgłaszania uwag 
dotyczących proponowanego 
przekształcenia.

Or. en

Poprawka 167
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby umożliwić uwzględnienie 
uzasadnionych interesów wszystkich 
interesariuszy w postępowaniu 
regulującym przekształcenie 
transgraniczne, spółka powinna ujawnić 
plan przekształcenia transgranicznego, 

(10) Aby umożliwić uwzględnienie 
uzasadnionych interesów wszystkich 
interesariuszy w postępowaniu 
regulującym przekształcenie 
transgraniczne, spółka powinna ujawnić 
plan przekształcenia transgranicznego, 
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zawierający najważniejsze informacje na 
temat proponowanego przekształcenia 
transgranicznego, w tym planowaną nową 
formę prawną spółki, akt założycielski oraz 
proponowany harmonogram 
przekształcenia. Należy zawiadomić 
wspólników, wierzycieli i pracowników 
spółki dokonującej przekształcenia 
transgranicznego o możliwości zgłaszania
uwag dotyczących proponowanego 
przekształcenia.

zawierający najważniejsze informacje na 
temat proponowanego przekształcenia 
transgranicznego, w tym planowaną nową 
formę prawną spółki, akt założycielski oraz 
proponowany harmonogram 
przekształcenia. Należy zawiadomić 
wspólników, wierzycieli, inwestorów i
pracowników spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego w 
odpowiednim czasie, aby umożliwić im 
zgłaszanie uwag dotyczących 
proponowanego przekształcenia.

Or. en

Poprawka 168
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby umożliwić uwzględnienie 
uzasadnionych interesów wszystkich 
interesariuszy w postępowaniu 
regulującym przekształcenie 
transgraniczne, spółka powinna ujawnić 
plan przekształcenia transgranicznego, 
zawierający najważniejsze informacje na 
temat proponowanego przekształcenia 
transgranicznego, w tym planowaną nową 
formę prawną spółki, akt założycielski oraz 
proponowany harmonogram 
przekształcenia. Należy zawiadomić 
wspólników, wierzycieli i pracowników 
spółki dokonującej przekształcenia 
transgranicznego o możliwości zgłaszania 
uwag dotyczących proponowanego 
przekształcenia.

(10) Aby umożliwić uwzględnienie 
uzasadnionych interesów wszystkich 
interesariuszy w postępowaniu 
regulującym przekształcenie 
transgraniczne, spółka powinna ujawnić 
plan przekształcenia transgranicznego, 
zawierający najważniejsze informacje na 
temat proponowanego przekształcenia 
transgranicznego, w tym planowaną nową 
formę prawną spółki, akt założycielski oraz 
proponowany harmonogram 
przekształcenia. Należy zawiadomić 
wspólników, wierzycieli i pracowników 
spółki dokonującej przekształcenia 
transgranicznego w odpowiednim czasie, 
aby mieli możliwość zgłaszania uwag 
dotyczących proponowanego 
przekształcenia.

Or. en

Poprawka 169
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Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego powinna sporządzić 
sprawozdanie informacyjne dla swoich 
wspólników. Sprawozdanie powinno 
wyjaśniać i uzasadniać prawne i
ekonomiczne aspekty przekształcenia 
transgranicznego, w szczególności skutki 
przekształcenia transgranicznego dla 
wspólników, w odniesieniu do przyszłej 
działalności spółki i planu strategicznego 
organu zarządzającego. Sprawozdanie to 
powinno również obejmować potencjalne 
środki prawne dostępne dla tych ze 
wspólników, którzy nie zgadzają się z
decyzją o przekształceniu. Sprawozdanie 
należy również udostępnić pracownikom 
spółki przeprowadzającej przekształcenie 
transgraniczne.

(11) Spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego powinna sporządzić 
sprawozdanie informacyjne dla swoich 
wspólników. Sprawozdanie powinno 
wyjaśniać i uzasadniać prawne i
ekonomiczne aspekty przekształcenia 
transgranicznego, w szczególności skutki 
przekształcenia transgranicznego dla 
wspólników, w odniesieniu do przyszłej 
działalności spółki i planu strategicznego 
organu zarządzającego. Sprawozdanie to 
powinno również obejmować potencjalne 
środki prawne dostępne dla tych ze 
wspólników, którzy nie zgadzają się z
decyzją o przekształceniu.

Or. en

Poprawka 170
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego powinna sporządzić 
sprawozdanie informacyjne dla swoich 
wspólników. Sprawozdanie powinno 
wyjaśniać i uzasadniać prawne i
ekonomiczne aspekty przekształcenia 
transgranicznego, w szczególności skutki 
przekształcenia transgranicznego dla 
wspólników, w odniesieniu do przyszłej 
działalności spółki i planu strategicznego 
organu zarządzającego. Sprawozdanie to 

(11) Spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego powinna sporządzić
szczegółowe sprawozdanie informacyjne 
dla swoich wspólników. Sprawozdanie 
powinno wyjaśniać i uzasadniać prawne i
ekonomiczne aspekty przekształcenia 
transgranicznego, w szczególności skutki 
przekształcenia transgranicznego dla 
wspólników, w odniesieniu do przyszłej 
działalności spółki i planu strategicznego 
organu zarządzającego. Sprawozdanie to 
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powinno również obejmować potencjalne 
środki prawne dostępne dla tych ze 
wspólników, którzy nie zgadzają się z
decyzją o przekształceniu. Sprawozdanie 
należy również udostępnić pracownikom 
spółki przeprowadzającej przekształcenie 
transgraniczne.

powinno również obejmować potencjalne 
środki prawne dostępne dla tych ze 
wspólników, którzy nie zgadzają się z
decyzją o przekształceniu. Sprawozdanie 
należy również udostępnić pracownikom 
spółki przeprowadzającej przekształcenie 
transgraniczne.

Or. en

Poprawka 171
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Spółka dokonująca przekształcenia 
powinna sporządzić sprawozdanie 
informacyjne, dostarczające jej 
pracownikom wyjaśnień na temat skutków 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego dla ich zatrudnienia w tej 
spółce. W sprawozdaniu należy w
szczególności wyjaśnić wpływ 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego na ochronę miejsc pracy 
pracowników, poinformować o
ewentualnych istotnych zmianach 
warunków zatrudnienia i lokalizacji 
prowadzenia działalności przez spółki, a
także wyjaśnić wpływ każdego z tych 
czynników na wszelkie spółki zależne tej 
spółki. Jednak wymóg ten nie miałby 
zastosowania w sytuacji, gdy jedynymi 
pracownikami spółki są członkowie jej 
organu administracyjnego. Przekazanie 
sprawozdania powinno pozostawać bez 
uszczerbku dla mającego zastosowanie 
postępowania w zakresie informowania i
przeprowadzania konsultacji 
zainicjowanego na poziomie krajowym w
następstwie wdrożenia dyrektywy 
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady43 lub dyrektywy 2009/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady44.

(12) Spółka dokonująca przekształcenia 
powinna sporządzić sprawozdanie 
informacyjne, dostarczające jej 
pracownikom wyjaśnień na temat skutków 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego dla ich zatrudnienia w tej 
spółce. W sprawozdaniu należy w
szczególności wyjaśnić wpływ 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego na ochronę miejsc pracy 
pracowników, informacje na temat 
procedur, zgodnie z którymi określa się 
uzgodnienia dotyczące udziału 
pracowników w definiowaniu ich praw do 
partycypacji w spółce przekształconej 
zgodnie z art. 861, oraz na temat 
możliwych wariantów takich uzgodnień,
poinformować o ewentualnych istotnych 
zmianach warunków zatrudnienia oraz 
stosowaniu układów zbiorowych i
lokalizacji prowadzenia działalności przez 
spółki, a także wyjaśnić wpływ każdego z
tych czynników na wszelkie spółki zależne 
tej spółki. Przekazanie sprawozdania 
powinno pozostawać bez uszczerbku dla 
mającego zastosowanie postępowania w
zakresie informowania i przeprowadzania 
konsultacji zainicjowanego na poziomie 
krajowym w następstwie wdrożenia 
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dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady43 lub dyrektywy 
2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady44.

_________________ _________________

43 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 80 z
23.3.2002, s. 29).

43 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 80 z
23.3.2002, s. 29).

44 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym
(wersja przekształcona), (Dz.U. L 122 z
16.5.2009, s. 28).

44 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym
(wersja przekształcona), (Dz.U. L 122 z
16.5.2009, s. 28).

Or. en

Poprawka 172
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Spółka dokonująca przekształcenia 
powinna sporządzić sprawozdanie 
informacyjne, dostarczające jej 
pracownikom wyjaśnień na temat skutków 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego dla ich zatrudnienia w tej 
spółce. W sprawozdaniu należy w
szczególności wyjaśnić wpływ 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego na ochronę miejsc pracy 
pracowników, poinformować o
ewentualnych istotnych zmianach 
warunków zatrudnienia i lokalizacji 
prowadzenia działalności przez spółki, a

(12) Spółka dokonująca przekształcenia 
powinna sporządzić sprawozdanie 
informacyjne, dostarczające jej 
pracownikom wyjaśnień na temat skutków 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego dla ich zatrudnienia w tej 
spółce. W sprawozdaniu należy w
szczególności wyjaśnić wpływ 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego na ochronę miejsc pracy 
pracowników, poinformować o
ewentualnych istotnych zmianach 
warunków zatrudnienia, ustaleń 
umownych i lokalizacji prowadzenia 
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także wyjaśnić wpływ każdego z tych 
czynników na wszelkie spółki zależne tej 
spółki. Jednak wymóg ten nie miałby 
zastosowania w sytuacji, gdy jedynymi 
pracownikami spółki są członkowie jej 
organu administracyjnego. Przekazanie 
sprawozdania powinno pozostawać bez 
uszczerbku dla mającego zastosowanie 
postępowania w zakresie informowania i
przeprowadzania konsultacji 
zainicjowanego na poziomie krajowym w
następstwie wdrożenia dyrektywy 
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady43 lub dyrektywy 2009/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady44.

działalności przez spółki, a także wyjaśnić 
wpływ każdego z tych czynników na 
wszelkie spółki zależne tej spółki. Jednak 
wymóg ten nie miałby zastosowania w
sytuacji, gdy jedynymi pracownikami 
spółki są członkowie jej organu 
administracyjnego. Przekazanie 
sprawozdania powinno nastąpić w 
odpowiednim czasie, aby pracownicy lub 
ich przedstawiciele mieli możliwość 
zgłoszenia swoich uwag, i pozostawać bez 
uszczerbku dla mającego zastosowanie 
postępowania w zakresie informowania i
przeprowadzania konsultacji 
zainicjowanego na poziomie krajowym w
następstwie wdrożenia dyrektywy 
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady43 lub dyrektywy 2009/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady44.

_________________ _________________

43 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 80 z
23.3.2002, s. 29).

43 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 80 z
23.3.2002, s. 29).

44 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym
(wersja przekształcona), (Dz.U. L 122 z
16.5.2009, s. 28).

44 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym
(wersja przekształcona), (Dz.U. L 122 z
16.5.2009, s. 28).

Or. en

Poprawka 173
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Spółka dokonująca przekształcenia 
powinna sporządzić sprawozdanie 
informacyjne, dostarczające jej 
pracownikom wyjaśnień na temat skutków 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego dla ich zatrudnienia w tej 
spółce. W sprawozdaniu należy w
szczególności wyjaśnić wpływ 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego na ochronę miejsc pracy 
pracowników, poinformować o
ewentualnych istotnych zmianach 
warunków zatrudnienia i lokalizacji 
prowadzenia działalności przez spółki, a
także wyjaśnić wpływ każdego z tych 
czynników na wszelkie spółki zależne tej 
spółki. Jednak wymóg ten nie miałby 
zastosowania w sytuacji, gdy jedynymi 
pracownikami spółki są członkowie jej 
organu administracyjnego. Przekazanie 
sprawozdania powinno pozostawać bez 
uszczerbku dla mającego zastosowanie 
postępowania w zakresie informowania i
przeprowadzania konsultacji 
zainicjowanego na poziomie krajowym w
następstwie wdrożenia dyrektywy 
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady43 lub dyrektywy 2009/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady44.

(12) Spółka dokonująca przekształcenia 
powinna sporządzić sprawozdanie 
informacyjne, dostarczające jej 
pracownikom wyjaśnień na temat skutków 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego dla ich zatrudnienia w tej 
spółce. W sprawozdaniu należy w
szczególności wyjaśnić wpływ 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego na ochronę miejsc pracy 
pracowników, informacje na temat 
procedur, zgodnie z którymi określa się 
uzgodnienia dotyczące udziału 
pracowników w definiowaniu ich praw do 
partycypacji w spółce przekształconej, 
oraz na temat możliwych wariantów 
takich uzgodnień, poinformować o
ewentualnych istotnych zmianach 
warunków zatrudnienia i lokalizacji 
prowadzenia działalności przez spółki, a
także wyjaśnić wpływ każdego z tych 
czynników na wszelkie spółki zależne tej 
spółki. Przekazanie sprawozdania powinno 
pozostawać bez uszczerbku dla mającego 
zastosowanie postępowania w zakresie 
informowania i przeprowadzania 
konsultacji zainicjowanego na poziomie 
krajowym w następstwie wdrożenia 
dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady43 lub dyrektywy 
2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady44.

_________________ _________________

43 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 80 z
23.3.2002, s. 29).

43 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 80 z
23.3.2002, s. 29).

44 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w
przedsiębiorstwach lub w grupach 

44 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w
przedsiębiorstwach lub w grupach 
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przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym
(wersja przekształcona), (Dz.U. L 122 z
16.5.2009, s. 28).

przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym
(wersja przekształcona), (Dz.U. L 122 z
16.5.2009, s. 28).

Or. en

Poprawka 174
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Spółka dokonująca przekształcenia 
powinna sporządzić sprawozdanie
informacyjne, dostarczające jej
pracownikom wyjaśnień na temat skutków 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego dla ich zatrudnienia w tej 
spółce. W sprawozdaniu należy w
szczególności wyjaśnić wpływ 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego na ochronę miejsc pracy 
pracowników, poinformować o
ewentualnych istotnych zmianach 
warunków zatrudnienia i lokalizacji 
prowadzenia działalności przez spółki, a
także wyjaśnić wpływ każdego z tych 
czynników na wszelkie spółki zależne tej 
spółki. Jednak wymóg ten nie miałby 
zastosowania w sytuacji, gdy jedynymi 
pracownikami spółki są członkowie jej 
organu administracyjnego. Przekazanie
sprawozdania powinno pozostawać bez 
uszczerbku dla mającego zastosowanie 
postępowania w zakresie informowania i
przeprowadzania konsultacji 
zainicjowanego na poziomie krajowym w
następstwie wdrożenia dyrektywy 
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady43 lub dyrektywy 2009/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady44.

(12) W celu zapewnienia informacji 
pracownikom sprawozdanie to powinno 
również dostarczyć pracownikom 
wyjaśnień na temat skutków 
proponowanego przekształcenia 
transgranicznego dla ich zatrudnienia w tej 
spółce. Należy w nim w szczególności 
wyjaśnić wpływ proponowanego 
przekształcenia transgranicznego na 
ochronę miejsc pracy pracowników, 
poinformować o ewentualnych istotnych 
zmianach warunków zatrudnienia i
lokalizacji prowadzenia działalności przez 
spółki, a także wyjaśnić wpływ każdego z
tych czynników na wszelkie spółki zależne 
tej spółki. Jednak wymóg ten nie miałby 
zastosowania w sytuacji, gdy jedynymi 
pracownikami spółki są członkowie jej 
organu administracyjnego. Przekazanie
tych informacji powinno pozostawać bez 
uszczerbku dla mającego zastosowanie 
postępowania w zakresie informowania i
przeprowadzania konsultacji 
zainicjowanego na poziomie krajowym w
następstwie wdrożenia dyrektywy 
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady43 lub dyrektywy 2009/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady44.

_________________ _________________

43 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 

43 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
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2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 80 z
23.3.2002, s. 29).

2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe 
warunki informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami we 
Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 80 z
23.3.2002, s. 29).

44 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym
(wersja przekształcona), (Dz.U. L 122 z
16.5.2009, s. 28).

44 Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym
(wersja przekształcona), (Dz.U. L 122 z
16.5.2009, s. 28).

Or. en

Poprawka 175
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Szczegółowe sprawozdanie 
przeznaczone dla pracowników powinno 
zostać udostępnione Parlamentowi 
Europejskiemu, radzie zakładowej 
państwa członkowskiego wyjścia i 
europejskiej radzie zakładowej.

Or. en

Poprawka 176
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby ocenić prawidłowość 
informacji zawartych w planie 

(13) Aby ocenić prawidłowość 
informacji zawartych w planie 
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przekształcenia oraz w sprawozdaniach 
adresowanych do wspólników i
pracowników, a także dostarczyć faktów 
niezbędnych do oceny, czy planowane 
przekształcenie prowadzi do ustanowienia 
sztucznej struktury, niezbędne jest 
sporządzenie przez niezależnego biegłego 
sprawozdania z oceny przekształcenia 
transgranicznego. W celu zapewnienia 
niezależności biegłego, powinien on zostać 
powołany przez właściwy organ na 
wniosek spółki. W tym kontekście 
sprawozdanie biegłego powinno 
przedstawiać wszelkie istotne informacje 
pozwalające właściwemu organowi w
kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej 
decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność przekształcenia. W tym 
celu biegły powinien mieć możliwość 
uzyskania wszelkich istotnych informacji i
dokumentów dotyczących spółki oraz 
przeprowadzenia wszelkich niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszelkich 
niezbędnych dowodów. Biegły powinien
wykorzystać informacje, w szczególności o
obrotach netto oraz zysku lub stracie, 
liczbie pracowników oraz strukturze 
bilansu sporządzonego przez spółkę na 
potrzeby sporządzenia sprawozdań 
finansowych zgodnie z prawem unijnym i
prawem państw członkowskich. W celu 
ochrony poufnych informacji, w tym 
tajemnic handlowych przedsiębiorstwa, 
informacje takie nie powinny jednak 
stanowić części ostatecznego 
sprawozdania biegłego, które byłoby 
publicznie dostępne.

przekształcenia oraz w sprawozdaniach 
adresowanych do wspólników i
pracowników, a także dostarczyć faktów 
niezbędnych do oceny, czy planowane 
przekształcenie prowadzi do ustanowienia 
sztucznej struktury, niezbędne jest 
sporządzenie przez niezależnego biegłego 
sprawozdania z oceny przekształcenia 
transgranicznego. W celu zapewnienia 
niezależności właściwy organ na wniosek 
spółki powinien powołać dwóch biegłych 
ze wstępnej listy, którzy nie mają żadnego 
przeszłego lub aktualnego powiązania z 
daną spółką i otrzymują od spółki 
ustaloną z góry opłatę. Biegli nie powinni 
pracować dla tej samej spółki i powinni 
posiadać razem specjalistyczną wiedzę z 
zakresu prawa spółek, podatków i prawa 
podatkowego, zabezpieczenia społecznego 
i praw pracowniczych. Niezależni biegli 
powinni zostać mianowani w terminie 
jednego miesiąca od złożenia wniosku 
przez spółkę i powinni przedstawić swoje 
sprawozdanie w terminie dwóch miesięcy 
od ich powołania. W tym kontekście 
sprawozdanie biegłych powinno 
przedstawiać wszelkie istotne informacje 
pozwalające właściwemu organowi w
kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej 
decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność przekształcenia. W tym 
celu biegli powinni mieć możliwość 
uzyskania wszelkich istotnych informacji i
dokumentów dotyczących spółki, 
spotkania się z pracownikami i 
przedstawicielami pracowników oraz 
przeprowadzenia wszelkich niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszelkich 
niezbędnych dowodów. Biegli powinni
wykorzystać informacje, w szczególności o
obrotach netto oraz zysku lub stracie, 
liczbie pracowników oraz strukturze 
bilansu sporządzonego przez spółkę na 
potrzeby sporządzenia sprawozdań 
finansowych zgodnie z prawem unijnym i
prawem państw członkowskich.

Or. en
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Poprawka 177
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby ocenić prawidłowość
informacji zawartych w planie
przekształcenia oraz w sprawozdaniach 
adresowanych do wspólników i
pracowników, a także dostarczyć faktów 
niezbędnych do oceny, czy planowane
przekształcenie prowadzi do ustanowienia 
sztucznej struktury, niezbędne jest 
sporządzenie przez niezależnego biegłego
sprawozdania z oceny przekształcenia 
transgranicznego. W celu zapewnienia 
niezależności biegłego, powinien on zostać 
powołany przez właściwy organ na 
wniosek spółki. W tym kontekście 
sprawozdanie biegłego powinno
przedstawiać wszelkie istotne informacje 
pozwalające właściwemu organowi w
kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej 
decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność przekształcenia. W tym 
celu biegły powinien mieć możliwość 
uzyskania wszelkich istotnych informacji i
dokumentów dotyczących spółki oraz 
przeprowadzenia wszelkich niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszelkich 
niezbędnych dowodów. Biegły powinien 
wykorzystać informacje, w szczególności o
obrotach netto oraz zysku lub stracie, 
liczbie pracowników oraz strukturze 
bilansu sporządzonego przez spółkę na 
potrzeby sporządzenia sprawozdań 
finansowych zgodnie z prawem unijnym i
prawem państw członkowskich. W celu 
ochrony poufnych informacji, w tym 
tajemnic handlowych przedsiębiorstwa,
informacje takie nie powinny jednak 
stanowić części ostatecznego sprawozdania

(13) Właściwe organy krajowe muszą 
mieć możliwość oceny prawidłowości
informacji zawartych w planie 
przekształcenia oraz w sprawozdaniach 
adresowanych do wspólników i
pracowników. Jeżeli właściwy organ uzna,
w oparciu o uzasadnione przesłanki, że 
istnieje ryzyko, iż przekształcenie
transgraniczne prowadzi do ustanowienia 
sztucznej struktury, sporządzi 
sprawozdanie z oceny planowanego 
przekształcenia transgranicznego 
obejmujące wszystkie konieczne fakty 
przekazane przez spółkę. W takim 
przypadku organ może odwołać się do
niezależnego biegłego. W tym kontekście 
sprawozdanie powinno zawierać wszelkie 
istotne informacje pozwalające 
właściwemu organowi w kraju wyjścia na 
podjęcie uzasadnionej decyzji o wydaniu 
bądź odmowie wydania zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia. W tym celu właściwy 
organ powinien mieć możliwość uzyskania 
wszelkich istotnych informacji, takich jak
informacje o obrotach netto oraz zysku lub 
stracie, liczbie pracowników oraz 
strukturze bilansu sporządzonego przez 
spółkę na potrzeby sporządzenia 
sprawozdań finansowych zgodnie z
prawem unijnym i prawem państw 
członkowskich, oraz dokumentów i 
przeprowadzania wszelkich niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszystkich 
wymaganych dowodów. W celu ochrony 
poufnych informacji, w tym tajemnic 
handlowych przedsiębiorstwa, informacje 
takie nie powinny jednak stanowić części 
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biegłego, które byłoby publicznie 
dostępne.

ostatecznego sprawozdania, które byłoby
publicznie dostępne.

Or. en

Poprawka 178
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby uniknąć nieproporcjonalnych 
kosztów i obciążeń dla mniejszych 
przedsiębiorstw dokonujących 
transgranicznego przekształcenia, 
mikroprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa, o których mowa w
zaleceniu Komisji 2003/361/WE45, 
powinny zostać zwolnione z wymogu 
posiadania sprawozdania niezależnego 
biegłego. Jednak spółki te mogą zwrócić 
się do niezależnego biegłego, aby zapobiec 
kosztom ewentualnych sporów sądowych z
wierzycielami.

skreśla się

_________________

45 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36).

Or. en

Poprawka 179
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(14) Aby uniknąć nieproporcjonalnych 
kosztów i obciążeń dla mniejszych 
przedsiębiorstw dokonujących 
transgranicznego przekształcenia,
mikroprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa, o których mowa w
zaleceniu Komisji 2003/361/WE45, 
powinny zostać zwolnione z wymogu 
posiadania sprawozdania niezależnego 
biegłego. Jednak spółki te mogą zwrócić 
się do niezależnego biegłego, aby zapobiec 
kosztom ewentualnych sporów sądowych z
wierzycielami.

(14) Aby uniknąć nieproporcjonalnych 
kosztów i obciążeń dla mniejszych 
przedsiębiorstw dokonujących 
transgranicznego przekształcenia, państwa 
członkowskie mogą ustanowić niższe 
opłaty proceduralne i honoraria 
niezależnych biegłych dla 
mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw, o których mowa w
zaleceniu Komisji 2003/361/WE45.

_________________ _________________

45 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36).

45 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36).

Or. en

Poprawka 180
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Na podstawie planu przekształcenia 
i sprawozdań zgromadzenie wspólników 
spółki powinno podjąć uchwałę o
zatwierdzeniu bądź odmowie 
zatwierdzenia tego planu. Ważne jest, aby 
wymóg dotyczący większości w takim 
głosowaniu zakładał wystarczająco wysoki 
próg, żeby zapewnić zbiorowe podjęcie 
decyzji o przekształceniu. Ponadto 
wspólnicy powinni również mieć prawo 
głosu w sprawie warunków partycypacji 
pracowników, jeżeli to prawo zastrzegli na 
zgromadzeniu wspólników.

(15) Na podstawie planu przekształcenia 
i sprawozdań zgromadzenie wspólników 
spółki powinno podjąć uchwałę o
zatwierdzeniu bądź odmowie 
zatwierdzenia tego planu. Ważne jest, aby 
wymóg dotyczący większości w takim 
głosowaniu zakładał wystarczająco wysoki 
próg, żeby zapewnić zbiorowe podjęcie 
decyzji o przekształceniu.

Or. en
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Poprawka 181
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Na podstawie planu przekształcenia 
i sprawozdań zgromadzenie wspólników 
spółki powinno podjąć uchwałę o
zatwierdzeniu bądź odmowie 
zatwierdzenia tego planu. Ważne jest, aby 
wymóg dotyczący większości w takim 
głosowaniu zakładał wystarczająco wysoki 
próg, żeby zapewnić zbiorowe podjęcie 
decyzji o przekształceniu. Ponadto 
wspólnicy powinni również mieć prawo 
głosu w sprawie warunków partycypacji 
pracowników, jeżeli to prawo zastrzegli na 
zgromadzeniu wspólników.

(15) Na podstawie planu przekształcenia 
i sprawozdań zgromadzenie wspólników 
spółki powinno podjąć uchwałę o
zatwierdzeniu bądź odmowie 
zatwierdzenia tego planu. Ważne jest, aby 
wymóg dotyczący większości w takim 
głosowaniu zakładał wystarczająco wysoki 
próg, żeby zapewnić zbiorowe podjęcie 
decyzji o przekształceniu.

Or. en

Poprawka 182
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Właściwe jest, aby wspólnikom 
posiadającym prawa głosu, którzy nie
głosowali za transgranicznym 
połączeniem się spółek oraz tym, którym 
prawo głosu nie przysługuje i którzy nie 
mogli wyrazić swojej opinii, przyznać 
prawo wyjścia ze spółki. Powinni oni móc 
wyjść ze spółki i otrzymać wynagrodzenie 
za swoje udziały bądź akcje, w wysokości 
odpowiadającej wartości tych udziałów lub 
akcji. Ponadto powinni oni mieć prawo do 
zakwestionowania wyliczenia i

(16) Właściwe jest, aby wspólnikom 
posiadającym prawa głosu, którzy
głosowali przeciwko lub nie uczestniczyli 
w zgromadzeniu wspólników, ale przed 
zgromadzeniem wyrazili zamiar 
głosowania przeciwko zatwierdzeniu 
transgranicznego połączenia się spółek,
oraz tym, którym prawo głosu nie 
przysługuje i którzy nie mogli wyrazić 
swojej opinii, przyznać prawo wyjścia ze 
spółki. Powinni oni móc wyjść ze spółki i
otrzymać wynagrodzenie za swoje udziały 
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adekwatności zaproponowanego 
wynagrodzenia przed sądem.

bądź akcje, w wysokości odpowiadającej 
wartości tych udziałów lub akcji. Ponadto 
powinni oni mieć prawo do 
zakwestionowania wyliczenia i
adekwatności zaproponowanego 
wynagrodzenia przed sądem.

Or. en

Poprawka 183
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Właściwe jest, aby wspólnikom 
posiadającym prawa głosu, którzy nie 
głosowali za transgranicznym połączeniem 
się spółek oraz tym, którym prawo głosu 
nie przysługuje i którzy nie mogli wyrazić 
swojej opinii, przyznać prawo wyjścia ze 
spółki. Powinni oni móc wyjść ze spółki i
otrzymać wynagrodzenie za swoje udziały 
bądź akcje, w wysokości odpowiadającej 
wartości tych udziałów lub akcji. Ponadto 
powinni oni mieć prawo do 
zakwestionowania wyliczenia i
adekwatności zaproponowanego 
wynagrodzenia przed sądem.

(16) Konieczne jest, aby wspólnikom 
posiadającym prawa głosu, którzy nie 
głosowali za transgranicznym połączeniem 
się spółek oraz tym, którym prawo głosu 
nie przysługuje i którzy nie mogli wyrazić 
swojej opinii, przyznać prawo wyjścia ze 
spółki. Powinni oni móc wyjść ze spółki i
otrzymać odpowiednie wynagrodzenie za 
swoje udziały bądź akcje, w wysokości 
odpowiadającej wartości tych udziałów lub 
akcji. Ponadto powinni oni mieć prawo do 
zakwestionowania wyliczenia i
adekwatności zaproponowanego 
wynagrodzenia przed sądem.

Or. ro

Poprawka 184
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Spółka dokonująca 
transgranicznego przekształcenia powinna 
również w planie przekształcenia ująć 

(17) Spółka dokonująca 
transgranicznego przekształcenia powinna 
również w planie przekształcenia ująć
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środki mające zapewniające ochronę 
wierzycieli. Ponadto, w celu wzmocnienia 
ochrony wierzycieli na wypadek 
niewypłacalności spółki w następstwie 
przekształcenia transgranicznego, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
zażądania od spółki złożenia oświadczenia 
o wypłacalności, w którym stwierdza się, 
że nie są jej znane jakiekolwiek powody, 
dla których przekształcona spółka mogłaby 
być niezdolna do wywiązania się ze swoich 
zobowiązań. W takim przypadku państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość, 
by pociągnąć członków organu 
zarządzającego do osobistej 
odpowiedzialności za rzetelność 
oświadczenia. Ponieważ w poszczególnych 
państwach członkowskich istnieją różne 
tradycje prawne w odniesieniu do 
oświadczeń o wypłacalności i ich 
możliwych skutków, to do państw 
członkowskich powinno należeć 
stosowanie odpowiednich sankcji za 
składanie niedokładnych lub 
wprowadzających w błąd oświadczeń, w
tym skutecznych i proporcjonalnych 
sankcji i odpowiedzialności zgodnie z
prawem Unii.

odpowiednie środki zapewniające ochronę 
wierzycieli. Ponadto, w celu wzmocnienia 
ochrony wierzycieli na wypadek 
niewypłacalności spółki w następstwie 
przekształcenia transgranicznego, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
zażądania od spółki złożenia oświadczenia 
o wypłacalności, w którym stwierdza się, 
że nie są jej znane jakiekolwiek powody, 
dla których przekształcona spółka mogłaby 
być niezdolna do wywiązania się ze swoich 
zobowiązań po przekształceniu 
transgranicznym. W takim przypadku 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość, by pociągnąć członków organu 
zarządzającego do osobistej 
odpowiedzialności za rzetelność 
oświadczenia. Ponieważ w poszczególnych 
państwach członkowskich istnieją różne 
tradycje prawne w odniesieniu do 
oświadczeń o wypłacalności i ich 
możliwych skutków, to do państw 
członkowskich powinno należeć 
stosowanie odpowiednich sankcji za 
składanie niedokładnych lub 
wprowadzających w błąd oświadczeń, w
tym skutecznych i proporcjonalnych 
sankcji i odpowiedzialności zgodnie z
prawem Unii.

Or. ro

Poprawka 185
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zapewnienia, aby w wyniku 
przekształcenia transgranicznego nie 
nastąpiło nieuzasadnione naruszenie prawa 
partycypacji pracowników, w przypadku 
gdy spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego działa w ramach systemu 
partycypacji pracowników w państwie 

(19) Podstawową zasadą i wskazanym 
celem niniejszej dyrektywy jest 
zabezpieczenie prawa partycypacji 
pracowników. Z tego względu w spółce 
będącej wynikiem przekształcenia 
transgranicznego powinien nadal 
obowiązywać co najmniej ten sam poziom 
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członkowskim wyjścia, spółka powinna 
zostać zobowiązana do przyjęcia formy 
prawnej umożliwiającej wykonywanie tego 
uczestnictwa, w tym polegającego na 
obecności przedstawicieli pracowników we 
właściwym organie zarządzającym lub 
nadzorczym spółki w państwie 
członkowskim przeznaczenia. Ponadto w
takim przypadku powinny odbyć się 
negocjacje prowadzone w dobrej wierze 
pomiędzy spółką a jej pracownikami, 
zgodnie z procedurą przewidzianą w
dyrektywie 2001/86/WE, służące
znalezieniu polubownego rozwiązania 
godzącego prawo spółki do 
przekształcenia transgranicznego z
prawem pracowników do partycypacji. W
wyniku takich negocjacji należy 
zastosować uzgodnione i odpowiadające 
stronom rozwiązanie bądź, w braku 
porozumienia, mutatis mutandis 
standardowe zasady określone w
załączniku do dyrektywy 2001/86/WE. W
celu ochrony uzgodnionego rozwiązania 
bądź zastosowania standardowych zasad w
okresie trzech lat spółka nie powinna mieć 
możliwości zniesienia prawa partycypacji 
poprzez przeprowadzanie kolejnych 
krajowych lub transgranicznych 
przekształceń, połączeń lub podziałów.

wszystkich elementów prawa partycypacji 
pracowników. W celu zapewnienia, aby w
wyniku przekształcenia transgranicznego 
nie nastąpiło nieuzasadnione naruszenie 
prawa partycypacji pracowników, w
przypadku gdy spółka dokonująca 
przekształcenia transgranicznego działa w
ramach systemu partycypacji pracowników 
w państwie członkowskim wyjścia, spółka 
powinna zostać zobowiązana do przyjęcia 
formy prawnej umożliwiającej 
wykonywanie tego uczestnictwa, w tym 
polegającego na obecności przedstawicieli 
pracowników we właściwym organie 
zarządzającym lub nadzorczym spółki w
państwie członkowskim przeznaczenia. 
Ponadto w takim przypadku powinny 
odbyć się negocjacje prowadzone w dobrej 
wierze pomiędzy spółką a jej 
pracownikami, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w dyrektywie 2001/86/WE, 
służące podstawowej zasadzie 
zagwarantowania prawa partycypacji
pracowników. W wyniku takich negocjacji 
należy zastosować uzgodnione i
odpowiadające stronom rozwiązanie bądź, 
w braku porozumienia, mutatis mutandis 
standardowe zasady określone w
załączniku do dyrektywy 2001/86/WE. W
celu ochrony uzgodnionego rozwiązania 
bądź zastosowania standardowych zasad w
okresie dziesięciu lat spółka nie powinna 
mieć możliwości zniesienia prawa 
partycypacji poprzez przeprowadzanie 
kolejnych krajowych lub transgranicznych 
przekształceń, połączeń lub podziałów.

Or. en

Poprawka 186
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zapewnienia, aby w wyniku 
przekształcenia transgranicznego nie 
nastąpiło nieuzasadnione naruszenie 
prawa partycypacji pracowników, w
przypadku gdy spółka dokonująca 
przekształcenia transgranicznego działa w
ramach systemu partycypacji pracowników 
w państwie członkowskim wyjścia, spółka 
powinna zostać zobowiązana do przyjęcia 
formy prawnej umożliwiającej 
wykonywanie tego uczestnictwa, w tym 
polegającego na obecności przedstawicieli 
pracowników we właściwym organie 
zarządzającym lub nadzorczym spółki w
państwie członkowskim przeznaczenia. 
Ponadto w takim przypadku powinny 
odbyć się negocjacje prowadzone w dobrej 
wierze pomiędzy spółką a jej 
pracownikami, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w dyrektywie 2001/86/WE, 
służące znalezieniu polubownego 
rozwiązania godzącego prawo spółki do 
przekształcenia transgranicznego z
prawem pracowników do partycypacji. W
wyniku takich negocjacji należy 
zastosować uzgodnione i odpowiadające 
stronom rozwiązanie bądź, w braku 
porozumienia, mutatis mutandis 
standardowe zasady określone w
załączniku do dyrektywy 2001/86/WE. W
celu ochrony uzgodnionego rozwiązania 
bądź zastosowania standardowych zasad w
okresie trzech lat spółka nie powinna mieć 
możliwości zniesienia prawa partycypacji 
poprzez przeprowadzanie kolejnych 
krajowych lub transgranicznych 
przekształceń, połączeń lub podziałów.

(19) W celu zapewnienia, aby w wyniku 
przekształcenia transgranicznego nie 
nastąpiło naruszenie prawa partycypacji 
pracowników, w przypadku gdy spółka 
dokonująca przekształcenia 
transgranicznego działa w ramach systemu 
partycypacji pracowników w państwie 
członkowskim wyjścia, spółka powinna 
zostać zobowiązana do przyjęcia formy 
prawnej umożliwiającej wykonywanie tego 
uczestnictwa, w tym polegającego na 
obecności przedstawicieli pracowników we 
właściwym organie zarządzającym lub 
nadzorczym spółki w państwie 
członkowskim przeznaczenia. Ponadto w
takim przypadku powinny odbyć się 
negocjacje prowadzone w dobrej wierze 
pomiędzy spółką a jej pracownikami, 
zgodnie z procedurą przewidzianą w
dyrektywie 2001/86/WE, służące 
znalezieniu polubownego rozwiązania w 
celu zapewnienia praw pracowników do
informacji, konsultacji i partycypacji.
Porozumienie powinno zapewniać, aby 
nadal obowiązywał co najmniej ten sam 
poziom wszystkich elementów 
uczestnictwa pracowników, jaki 
obowiązywał w spółce przed 
przekształceniem. W wyniku takich 
negocjacji należy zastosować uzgodnione i
odpowiadające stronom rozwiązanie bądź, 
w braku porozumienia, mutatis mutandis 
standardowe zasady. W celu ochrony 
uzgodnionego rozwiązania bądź 
zastosowania standardowych zasad w
okresie dziesięciu lat spółka nie powinna 
mieć możliwości zniesienia prawa do 
informacji, konsultacji i partycypacji 
poprzez przeprowadzanie kolejnych 
krajowych lub transgranicznych 
przekształceń, połączeń lub podziałów.

Or. en

Poprawka 187
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Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapobiec obchodzeniu prawa 
partycypacji pracowników za pomocą 
transgranicznych przekształceń, spółka 
dokonująca przekształcenia, 
zarejestrowana w państwie członkowskim, 
które przewiduje prawo partycypacji 
pracowników, nie powinna mieć 
możliwości dokonania przekształcenia 
transgranicznego bez uprzedniego 
przeprowadzenia negocjacji z
pracownikami lub ich przedstawicielami, 
jeżeli średnia liczba pracowników 
zatrudnionych przez spółkę jest równa 
czterem piątym krajowego progu 
partycypacji pracowników.

(20) Aby zapobiec obchodzeniu prawa 
partycypacji pracowników za pomocą 
transgranicznych przekształceń, spółka 
dokonująca przekształcenia, 
zarejestrowana w państwie członkowskim, 
które przewiduje prawo partycypacji 
pracowników, nie powinna mieć 
możliwości dokonania przekształcenia 
transgranicznego bez uprzedniego 
przeprowadzenia negocjacji z
pracownikami lub ich przedstawicielami.

Or. en

Poprawka 188
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapobiec obchodzeniu prawa 
partycypacji pracowników za pomocą 
transgranicznych przekształceń, spółka 
dokonująca przekształcenia, 
zarejestrowana w państwie członkowskim, 
które przewiduje prawo partycypacji 
pracowników, nie powinna mieć 
możliwości dokonania przekształcenia 
transgranicznego bez uprzedniego 
przeprowadzenia negocjacji z
pracownikami lub ich przedstawicielami, 
jeżeli średnia liczba pracowników 
zatrudnionych przez spółkę jest równa

(20) Aby zapobiec obchodzeniu prawa 
partycypacji pracowników za pomocą 
transgranicznych przekształceń, spółka 
dokonująca przekształcenia, 
zarejestrowana w państwie członkowskim, 
które przewiduje prawo partycypacji 
pracowników, nie powinna mieć 
możliwości dokonania przekształcenia 
transgranicznego bez uprzedniego 
przeprowadzenia negocjacji z
pracownikami lub ich przedstawicielami, 
jeżeli średnia liczba pracowników 
zatrudnionych przez spółkę jest równa
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czterem piątym krajowego progu 
partycypacji pracowników.

dwóm trzecim krajowego progu 
partycypacji pracowników.

Or. en

Poprawka 189
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zapobiec obchodzeniu prawa 
partycypacji pracowników za pomocą 
transgranicznych przekształceń, spółka 
dokonująca przekształcenia, 
zarejestrowana w państwie członkowskim, 
które przewiduje prawo partycypacji 
pracowników, nie powinna mieć 
możliwości dokonania przekształcenia 
transgranicznego bez uprzedniego
przeprowadzenia negocjacji z
pracownikami lub ich przedstawicielami, 
jeżeli średnia liczba pracowników 
zatrudnionych przez spółkę jest równa
czterem piątym krajowego progu
partycypacji pracowników.

(20) Aby zapobiec obchodzeniu prawa 
partycypacji pracowników za pomocą 
transgranicznych przekształceń, spółka 
dokonująca przekształcenia, 
zarejestrowana w państwie członkowskim, 
które przewiduje prawo partycypacji 
pracowników, nie powinna mieć 
możliwości dokonania przekształcenia 
transgranicznego bez przeprowadzenia 
negocjacji z pracownikami lub ich 
przedstawicielami, jeżeli średnia liczba 
pracowników zatrudnionych przez spółkę 
jest równa krajowemu progowi
partycypacji pracowników.

Or. en

Poprawka 190
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia właściwego 
podziału zadań między państwa 
członkowskie oraz skutecznej i wydajnej 
kontroli ex ante przekształceń 
transgranicznych, zarówno państwo 

(21) W celu zapewnienia właściwego 
podziału zadań między państwa 
członkowskie oraz skutecznej i wydajnej 
kontroli ex ante i ex-post przekształceń 
transgranicznych, zarówno państwo 
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członkowskie wyjścia, jak i państwo 
członkowskie przeznaczenia powinny 
wyznaczyć odpowiednie właściwe organy. 
W szczególności każdy właściwy organ 
państwa członkowskiego wyjścia powinien 
być uprawniony do wydania zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia, bez którego właściwe 
organy państwa członkowskiego 
przeznaczenia nie powinny mieć 
możliwości zakończenia postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

członkowskie wyjścia, jak i państwo
członkowskie przeznaczenia powinny 
wyznaczyć odpowiednie właściwe organy. 
W szczególności każdy właściwy organ 
państwa członkowskiego wyjścia powinien 
być uprawniony do wydania zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia, bez którego właściwe 
organy państwa członkowskiego 
przeznaczenia nie powinny mieć 
możliwości zakończenia postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego. Komisja powinna 
przygotować i opublikować wykaz 
krajowych właściwych organów w 
państwach członkowskich. Oczekuje się, 
że właściwe organy państw członkowskich 
będą współpracować w przypadku 
przekształceń transgranicznych.

Or. en

Poprawka 191
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia właściwego 
podziału zadań między państwa 
członkowskie oraz skutecznej i wydajnej 
kontroli ex ante przekształceń 
transgranicznych, zarówno państwo 
członkowskie wyjścia, jak i państwo 
członkowskie przeznaczenia powinny 
wyznaczyć odpowiednie właściwe organy. 
W szczególności każdy właściwy organ 
państwa członkowskiego wyjścia powinien 
być uprawniony do wydania zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia, bez którego właściwe 
organy państwa członkowskiego 
przeznaczenia nie powinny mieć 
możliwości zakończenia postępowania 

(21) W celu zapewnienia właściwego 
podziału zadań między państwa 
członkowskie oraz skutecznej i wydajnej 
kontroli ex ante przekształceń 
transgranicznych, zarówno państwo 
członkowskie wyjścia, jak i państwo 
członkowskie przeznaczenia powinny 
wyznaczyć odpowiednie właściwe organy. 
W szczególności każdy właściwy organ 
państwa członkowskiego wyjścia powinien 
być uprawniony do wydania zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia, które właściwe organy 
państwa członkowskiego przeznaczenia 
powinny wymagać do zakończenia 
postępowania dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.
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dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego.

Or. en

Poprawka 192
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia przez państwo 
członkowskie wyjścia powinno być 
poddane kontroli zgodności 
transgranicznego przekształcenia z
prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia wniosku przez 
spółkę, chyba że ma poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury mającej na 
celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszanie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników wynikających z przepisów 
prawa lub umów. W takim przypadku 
właściwy organ powinien przeprowadzić 
pogłębioną ocenę. Taka szczegółowa ocena 
nie powinna być jednak przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, 
jeżeli istnieją poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 

(22) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia przez państwo 
członkowskie wyjścia powinno być 
poddane kontroli zgodności 
transgranicznego przekształcenia z
prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie jednego 
miesiąca od otrzymania sprawozdania 
niezależnych biegłych, chyba że ma obawy 
co do utworzenia sztucznej struktury. W
takim przypadku właściwy organ powinien 
przeprowadzić pogłębioną ocenę. Taka 
szczegółowa ocena nie powinna być jednak 
przeprowadzana systematycznie, lecz 
powinna być oceną indywidualną dla 
każdego przypadku, jeżeli istnieją poważne 
obawy co do utworzenia sztucznej 
struktury. Dla dokonania tej oceny 
właściwe organy powinny wziąć pod 
uwagę co najmniej szereg czynników 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
które należy traktować jako orientacyjne 
wskaźniki dla oceny całościowej, dlatego 
nie powinny być one rozpatrywane osobno. 
Aby nie obciążać spółek nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w ciągu pięciu miesięcy od 
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obciążać spółek nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w ciągu dwóch miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka
ocena będzie przeprowadzona.

poinformowania spółki, że ocena taka 
będzie przeprowadzona.

Or. en

Poprawka 193
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia przez państwo 
członkowskie wyjścia powinno być 
poddane kontroli zgodności 
transgranicznego przekształcenia z
prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia wniosku przez 
spółkę, chyba że ma poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury mającej na 
celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszanie praw pracowników, 
wierzycieli lub wspólników wynikających
z przepisów prawa lub umów. W takim 
przypadku właściwy organ powinien 
przeprowadzić pogłębioną ocenę. Taka
szczegółowa ocena nie powinna być jednak 
przeprowadzana systematycznie, lecz 
powinna być oceną indywidualną dla 
każdego przypadku, jeżeli istnieją poważne 
obawy co do utworzenia sztucznej 
struktury. Dla dokonania tej oceny 
właściwe organy powinny wziąć pod 
uwagę co najmniej szereg czynników 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 

(22) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia przez państwo 
członkowskie wyjścia powinno być 
poddane kontroli zgodności 
transgranicznego przekształcenia z
prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia wniosku przez 
spółkę, chyba że ma poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury
bezpodstawnie naruszającej prawa
pracowników, wierzycieli lub wspólników
wynikające z przepisów prawa lub umów. 
W takim przypadku właściwy organ 
powinien przeprowadzić ocenę. Taka 
ocena nie powinna być jednak 
przeprowadzana systematycznie, lecz 
powinna być oceną indywidualną dla 
każdego przypadku, nie powinna tworzyć 
nieproporcjonalnych obciążeń i powinna 
być przeprowadzana wyłącznie jeżeli 
istnieją poważne obawy co do utworzenia 
sztucznej struktury. Dla dokonania tej 
oceny właściwe organy mogą wziąć pod 
uwagę szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
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które należy traktować jako orientacyjne 
wskaźniki dla oceny całościowej, dlatego 
nie powinny być one rozpatrywane 
osobno. Aby nie obciążać spółek 
nadmiernie przedłużającym się 
postępowaniem, szczegółową ocenę należy 
w każdym razie zakończyć w ciągu dwóch 
miesięcy od poinformowania spółki, że 
ocena taka ocena będzie przeprowadzona.

traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej. Aby nie obciążać 
spółek nadmiernie przedłużającym się 
postępowaniem, ocenę należy w każdym 
razie zakończyć niezwłocznie i przy 
minimalnych obciążeniach 
administracyjnych.

Or. en

Poprawka 194
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia przez państwo 
członkowskie wyjścia powinno być 
poddane kontroli zgodności 
transgranicznego przekształcenia z
prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia wniosku przez 
spółkę, chyba że ma poważne obawy co do
utworzenia sztucznej struktury mającej na 
celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne naruszanie 
praw pracowników, wierzycieli lub 
wspólników wynikających z przepisów 
prawa lub umów. W takim przypadku 
właściwy organ powinien przeprowadzić 
pogłębioną ocenę. Taka szczegółowa ocena 
nie powinna być jednak przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, 
jeżeli istnieją poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 

(22) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia przez państwo 
członkowskie wyjścia powinno być 
poddane kontroli zgodności 
transgranicznego przekształcenia z
prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie jednego 
miesiąca od daty otrzymania 
sprawozdania niezależnego biegłego, 
chyba że ma poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury mającej na 
celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne naruszanie 
praw pracowników, wierzycieli lub 
wspólników wynikających z przepisów 
prawa lub umów. W takim przypadku 
właściwy organ powinien przeprowadzić 
pogłębioną ocenę. Taka szczegółowa ocena 
nie powinna być jednak przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, 
jeżeli istnieją poważne obawy co do 
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dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać spółek nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w ciągu dwóch miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka
ocena będzie przeprowadzona.

utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać spółek nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w ciągu pięciu miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka 
będzie przeprowadzona.

Or. en

Poprawka 195
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia przez państwo 
członkowskie wyjścia powinno być 
poddane kontroli zgodności 
transgranicznego przekształcenia z
prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia wniosku przez 
spółkę, chyba że ma poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury mającej na 
celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne naruszanie 
praw pracowników, wierzycieli lub 
wspólników wynikających z przepisów 
prawa lub umów. W takim przypadku 
właściwy organ powinien przeprowadzić 
pogłębioną ocenę. Taka szczegółowa ocena 

(22) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia przez państwo 
członkowskie wyjścia powinno być 
poddane kontroli zgodności 
transgranicznego przekształcenia z
prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie dwóch miesięcy 
od daty otrzymania sprawozdania 
niezależnego biegłego, chyba że ma 
poważne obawy co do utworzenia 
sztucznej struktury mającej na celu 
uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne naruszanie 
praw pracowników, wierzycieli lub 
wspólników wynikających z przepisów 
prawa lub umów. W takim przypadku 
właściwy organ powinien przeprowadzić 



AM\1163559PL.docx 51/153 PE627.948v01-00

PL

nie powinna być jednak przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, 
jeżeli istnieją poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać spółek nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w ciągu dwóch miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka
ocena będzie przeprowadzona.

pogłębioną ocenę. Taka szczegółowa ocena 
nie powinna być jednak przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, 
jeżeli istnieją poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać spółek nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w ciągu pięciu miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka 
będzie przeprowadzona.

Or. en

Poprawka 196
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia przez państwo 
członkowskie wyjścia powinno być 
poddane kontroli zgodności 
transgranicznego przekształcenia z
prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia wniosku przez 
spółkę, chyba że ma poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury mającej na 
celu uzyskanie nienależnych korzyści
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszanie praw pracowników, wierzycieli 

(22) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia przez państwo 
członkowskie wyjścia powinno być 
poddane kontroli zgodności 
transgranicznego przekształcenia z
prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność
przekształcenia w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia wniosku przez 
spółkę, chyba że ma poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury mającej na 
celu dokonywanie nadużyć podatkowych 
lub naruszeń w odniesieniu do praw 
pracowników, wierzycieli lub wspólników 
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lub wspólników wynikających z przepisów 
prawa lub umów. W takim przypadku 
właściwy organ powinien przeprowadzić 
pogłębioną ocenę. Taka szczegółowa ocena 
nie powinna być jednak przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, 
jeżeli istnieją poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać przedsiębiorstw nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w terminie dwóch miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka 
będzie przeprowadzona.

wynikających z przepisów prawa lub 
umów. W takim przypadku właściwy 
organ powinien przeprowadzić pogłębioną 
ocenę. Taka szczegółowa ocena nie 
powinna być jednak przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, 
jeżeli istnieją poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać przedsiębiorstw nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w terminie dwóch miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka 
będzie przeprowadzona.

Or. bg

Poprawka 197
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Po otrzymaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia oraz po sprawdzeniu, czy 
spełnione zostały wymogi dotyczące 
utworzenia spółki w państwie 
członkowskim przeznaczenia, właściwe 
organy państwa członkowskiego 
przeznaczenia powinny wpisać spółkę do 
rejestru przedsiębiorstw tego państwa. 
Dopiero po tej rejestracji właściwy organ 
państwa członkowskiego wyjścia powinien 
wykreślić spółkę ze swojego rejestru. 
Właściwy organ państwa członkowskiego 

(23) Po otrzymaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność 
przekształcenia i pełnego sprawozdania 
niezależnych biegłych oraz po 
sprawdzeniu, czy spełnione zostały 
wymogi dotyczące utworzenia spółki w
państwie członkowskim przeznaczenia, 
właściwe organy państwa członkowskiego 
przeznaczenia powinny wpisać spółkę do 
rejestru przedsiębiorstw tego państwa. 
Dopiero po tej rejestracji właściwy organ 
państwa członkowskiego wyjścia powinien 
wykreślić spółkę ze swojego rejestru. 
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przeznaczenia nie powinien mieć
możliwości zakwestionowania dokładności 
informacji zawartych w zaświadczeniu 
potwierdzającym dopuszczalność 
przekształcenia. W wyniku przekształcenia 
transgranicznego przekształcona spółka 
powinna zachować swoją osobowość 
prawną, aktywa i pasywa oraz wszelkie 
prawa i obowiązki, w tym prawa i
obowiązki wynikające z umów, działań lub 
zaniechań.

Właściwy organ państwa członkowskiego 
przeznaczenia powinien mieć możliwość
zakwestionowania dokładności informacji 
zawartych w zaświadczeniu 
potwierdzającym dopuszczalność 
przekształcenia w ciągu miesiąca po 
otrzymaniu zaświadczenia, w oparciu o 
informacje, które nie zostały zawarte w 
sprawozdaniu. Państwo członkowskie 
przeznaczenia powinno przekazać te 
informacje państwu członkowskiemu 
wyjścia, które może wówczas podjąć 
decyzję o wycofaniu lub utrzymaniu 
zaświadczenia. Jeśli państwo 
członkowskie wyjścia podejmie decyzję o 
utrzymaniu zaświadczenia, państwo 
członkowskie przeznaczenia powinno 
uszanować tę decyzję. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla możliwości podjęcia 
działań przeciwko spółce w przypadku 
pojawienia się nowych elementów 
wskazujących na istnienie sztucznej 
struktury po zakończeniu przekształcenia. 
W wyniku przekształcenia 
transgranicznego przekształcona spółka 
powinna zachować swoją osobowość 
prawną, aktywa i pasywa oraz wszelkie 
prawa i obowiązki, w tym prawa i
obowiązki wynikające z umów, działań lub 
zaniechań.

Or. en

Poprawka 198
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu przejrzystości 
oraz wykorzystywania narzędzi i procesów 
cyfrowych wymiana decyzji właściwych 
organów w państwie członkowskim 
wyjścia i państwie członkowskim 

(24) W celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu przejrzystości 
oraz wykorzystywania narzędzi i procesów 
cyfrowych wymiana decyzji właściwych 
organów w państwie członkowskim 
wyjścia i państwie członkowskim 



PE627.948v01-00 54/153 AM\1163559PL.docx

PL

przeznaczenia powinna odbywać się za 
pośrednictwem systemu integracji 
rejestrów przedsiębiorstw. Decyzje te 
powinny być podawane do wiadomości 
publicznej.

przeznaczenia może odbywać się za 
pośrednictwem systemu integracji 
rejestrów przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 199
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Korzystanie przez spółki ze 
swobody przedsiębiorczości obejmuje 
również możliwość transgranicznego 
łączenia się spółek. Dyrektywa 2017/1132 
Parlamentu Europejskiego i Rady zawiera 
między innymi przepisy umożliwiające 
transgraniczne łączenie się spółek 
kapitałowych zarejestrowanych w różnych 
państwach członkowskich. Przepisy te 
stanowią znaczący kamień milowy na 
drodze do poprawy funkcjonowania 
jednolitego rynku dla spółek poprzez 
umożliwienie im korzystania ze swobody 
przedsiębiorczości dzięki mechanizmowi 
połączenia transgranicznego.

(25) Korzystanie przez spółki ze 
swobody przedsiębiorczości obejmuje 
również możliwość transgranicznego 
łączenia się spółek. Dyrektywa 2017/1132 
Parlamentu Europejskiego i Rady zawiera 
między innymi zharmonizowane przepisy 
umożliwiające transgraniczne łączenie się 
spółek kapitałowych zarejestrowanych w
różnych państwach członkowskich. 
Przepisy te stanowią znaczący kamień 
milowy na drodze do poprawy 
funkcjonowania jednolitego rynku dla 
spółek poprzez umożliwienie im 
korzystania ze swobody przedsiębiorczości 
dzięki mechanizmowi połączenia 
transgranicznego, który promuje większą 
mobilność spółek i wykorzystywanie 
nowych możliwości na rynku 
wewnętrznym.

Or. ro

Poprawka 200
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ocena wdrażania przepisów 
dotyczących połączeń transgranicznych w
państwach członkowskich wykazała, że 
liczba połączeń transgranicznych w Unii 
znacznie wzrosła. Ocena ta ujawniła 
jednak również pewne niedociągnięcia, 
szczególnie w odniesieniu do ochrony 
wierzycieli i wspólników, jak również brak 
procedur uproszczonych, co utrudnia pełną 
skuteczność i wydajność przepisów 
dotyczących połączeń transgranicznych.

(26) Ocena wdrażania przepisów 
dotyczących połączeń transgranicznych w
państwach członkowskich wykazała, że 
liczba połączeń transgranicznych w Unii 
znacznie wzrosła (o 173 % między 2008 r.
a 2012 r.), czemu towarzyszyła redukcja 
kosztów i mniej uciążliwe postępowania 
administracyjne. Ocena ta ujawniła jednak 
również pewne niedociągnięcia, 
szczególnie w odniesieniu do ochrony 
wierzycieli i wspólników
mniejszościowych oraz pracowników, w 
szczególności pod względem ujawniania 
szczegółowych informacji dotyczących 
połączeń oraz ich skutków, jak również 
brak procedur uproszczonych lub 
usprawnionych oraz niewystarczające 
wykorzystywanie cyfrowych narzędzi i 
procedur, co utrudnia pełną skuteczność i
wydajność przepisów dotyczących 
połączeń transgranicznych.

Or. ro

Poprawka 201
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ocena wdrażania przepisów 
dotyczących połączeń transgranicznych w
państwach członkowskich wykazała, że 
liczba połączeń transgranicznych w Unii 
znacznie wzrosła. Ocena ta ujawniła 
jednak również pewne niedociągnięcia, 
szczególnie w odniesieniu do ochrony 
wierzycieli i wspólników, jak również brak 
procedur uproszczonych, co utrudnia pełną 
skuteczność i wydajność przepisów 
dotyczących połączeń transgranicznych.

(26) Ocena wdrażania przepisów 
dotyczących połączeń transgranicznych w
państwach członkowskich wykazała, że 
liczba połączeń transgranicznych w Unii 
znacznie wzrosła. Ocena ta ujawniła 
jednak również pewne niedociągnięcia, 
szczególnie w odniesieniu do ochrony
pracowników, wierzycieli i wspólników, 
jak również brak procedur uproszczonych, 
co utrudnia pełną skuteczność i wydajność 
przepisów dotyczących połączeń 
transgranicznych.
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Or. en

Poprawka 202
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ocena wdrażania przepisów 
dotyczących połączeń transgranicznych w
państwach członkowskich wykazała, że 
liczba połączeń transgranicznych w Unii 
znacznie wzrosła. Ocena ta ujawniła 
jednak również pewne niedociągnięcia, 
szczególnie w odniesieniu do ochrony 
wierzycieli i wspólników, jak również brak 
procedur uproszczonych, co utrudnia pełną 
skuteczność i wydajność przepisów 
dotyczących połączeń transgranicznych.

(26) Ocena wdrażania przepisów 
dotyczących połączeń transgranicznych w
państwach członkowskich wykazała, że 
liczba połączeń transgranicznych w Unii 
znacznie wzrosła. Ocena ta ujawniła 
jednak również pewne niedociągnięcia, 
szczególnie w odniesieniu do ochrony
pracowników, wierzycieli i wspólników, 
jak również brak procedur uproszczonych, 
co utrudnia pełną skuteczność i wydajność 
przepisów dotyczących połączeń 
transgranicznych.

Or. en

Poprawka 203
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W celu dalszego usprawnienia 
obowiązującego postępowania 
dotyczącego połączeń transgranicznych 
konieczne jest uproszczenie tych 
przepisów w stosownych przypadkach, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniej ochrony zainteresowanych 
stron, a w szczególności pracowników. 
Należy zatem wprowadzić zmiany w
obowiązujących przepisach dotyczących 
połączeń transgranicznych, aby 

(28) W celu dalszego usprawnienia 
obowiązującego postępowania 
dotyczącego połączeń transgranicznych 
konieczne jest uproszczenie tych 
przepisów w stosownych przypadkach, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniej ochrony zainteresowanych 
stron, a w szczególności pracowników. 
Należy zatem wprowadzić zmiany w
obowiązujących przepisach dotyczących 
połączeń transgranicznych, aby
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zobowiązać organy zarządzające lub 
administracyjne łączących się spółek do 
sporządzania oddzielnych sprawozdań, w
których szczegółowo opisuje się prawne i
ekonomiczne aspekty połączenia 
transgranicznego zarówno dla wspólników,
jak i pracowników. Można odstąpić od 
spoczywającego na organie zarządzającym 
lub administrującym spółki obowiązku 
sporządzania sprawozdania dla 
wspólników w tych przypadkach, kiedy 
wspólnicy mogą być już poinformowani o
prawnych i ekonomicznych aspektach 
proponowanego połączenia. Od 
sporządzenia sprawozdania dla 
pracowników można odstąpić jednak 
jedynie w przypadku, gdy łączące się 
spółki i ich spółki zależne nie zatrudniają 
pracowników innych niż ci, którzy 
wchodzą w skład organu zarządzającego 
lub administrującego.

dostosować przepisy dotyczące połączeń 
transgranicznych do tych dotyczących 
przekształceń i podziałów 
transgranicznych oraz zobowiązać organy 
zarządzające lub administracyjne łączących 
się spółek do sporządzania oddzielnych 
sprawozdań, w których szczegółowo 
opisuje się prawne i ekonomiczne aspekty 
połączenia transgranicznego dla 
wspólników, wierzycieli i pracowników.

Or. en

Poprawka 204
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W celu dalszego usprawnienia 
obowiązującego postępowania 
dotyczącego połączeń transgranicznych 
konieczne jest uproszczenie tych 
przepisów w stosownych przypadkach, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniej ochrony zainteresowanych 
stron, a w szczególności pracowników. 
Należy zatem wprowadzić zmiany w
obowiązujących przepisach dotyczących 
połączeń transgranicznych, aby 
zobowiązać organy zarządzające lub 
administracyjne łączących się spółek do 
sporządzania oddzielnych sprawozdań, w
których szczegółowo opisuje się prawne i

(28) W celu dalszego usprawnienia 
obowiązującego postępowania 
dotyczącego połączeń transgranicznych 
konieczne jest uproszczenie tych 
przepisów w stosownych przypadkach, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniej ochrony zainteresowanych 
stron, a w szczególności pracowników. 
Należy zatem wprowadzić zmiany w
obowiązujących przepisach dotyczących 
połączeń transgranicznych, aby 
zobowiązać organy zarządzające lub 
administracyjne łączących się spółek do 
sporządzania szczegółowego sprawozdania 
opisującego prawne i ekonomiczne 
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ekonomiczne aspekty połączenia 
transgranicznego zarówno dla wspólników, 
jak i pracowników. Można odstąpić od 
spoczywającego na organie zarządzającym 
lub administrującym spółki obowiązku
sporządzania sprawozdania dla 
wspólników w tych przypadkach, kiedy 
wspólnicy mogą być już poinformowani o
prawnych i ekonomicznych aspektach 
proponowanego połączenia. Od
sporządzenia sprawozdania dla
pracowników można odstąpić jednak 
jedynie w przypadku, gdy łączące się 
spółki i ich spółki zależne nie zatrudniają 
pracowników innych niż ci, którzy 
wchodzą w skład organu zarządzającego 
lub administrującego.

aspekty połączenia transgranicznego 
zarówno dla wspólników, jak i
pracowników. Można odstąpić od 
spoczywającego na organie zarządzającym 
lub administrującym spółki obowiązku
przekazania określonych informacji 
wspólnikom w tych przypadkach, kiedy 
wspólnicy mogą być już poinformowani o
prawnych i ekonomicznych aspektach 
proponowanego połączenia. Od wymogu 
przekazania informacji dotyczących
pracowników można odstąpić jednak 
jedynie w przypadku, gdy łączące się 
spółki i ich spółki zależne nie zatrudniają 
pracowników innych niż ci, którzy 
wchodzą w skład organu zarządzającego 
lub administrującego.

Or. en

Poprawka 205
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W celu dalszego usprawnienia 
obowiązującego postępowania 
dotyczącego połączeń transgranicznych 
konieczne jest uproszczenie tych 
przepisów w stosownych przypadkach, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniej ochrony zainteresowanych 
stron, a w szczególności pracowników. 
Należy zatem wprowadzić zmiany w
obowiązujących przepisach dotyczących 
połączeń transgranicznych, aby 
zobowiązać organy zarządzające lub 
administracyjne łączących się spółek do 
sporządzania oddzielnych sprawozdań, w
których szczegółowo opisuje się prawne i
ekonomiczne aspekty połączenia 
transgranicznego zarówno dla wspólników, 
jak i pracowników. Można odstąpić od 
spoczywającego na organie zarządzającym 

(28) W celu dalszego usprawnienia 
obowiązującego postępowania 
dotyczącego połączeń transgranicznych 
konieczne jest uproszczenie tych 
przepisów w stosownych przypadkach, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniej ochrony w szczególności 
pracowników, ale również 
zainteresowanych stron i wierzycieli. 
Należy zatem wprowadzić zmiany w
obowiązujących przepisach dotyczących 
połączeń transgranicznych, aby 
zobowiązać organy zarządzające lub 
administracyjne łączących się spółek do 
sporządzania oddzielnych sprawozdań, w
których szczegółowo opisuje się prawne i
ekonomiczne aspekty połączenia 
transgranicznego zarówno dla wspólników, 
jak i pracowników. Można odstąpić od 
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lub administrującym spółki obowiązku 
sporządzania sprawozdania dla 
wspólników w tych przypadkach, kiedy 
wspólnicy mogą być już poinformowani o
prawnych i ekonomicznych aspektach 
proponowanego połączenia. Od 
sporządzenia sprawozdania dla 
pracowników można odstąpić jednak 
jedynie w przypadku, gdy łączące się 
spółki i ich spółki zależne nie zatrudniają 
pracowników innych niż ci, którzy 
wchodzą w skład organu zarządzającego 
lub administrującego.

spoczywającego na organie zarządzającym 
lub administrującym spółki obowiązku 
sporządzania sprawozdania dla 
wspólników w tych przypadkach, kiedy 
wspólnicy mogą być już poinformowani o
prawnych i ekonomicznych aspektach 
proponowanego połączenia. Od 
sporządzenia sprawozdania dla 
pracowników można odstąpić jednak 
jedynie w przypadku, gdy łączące się 
spółki i ich spółki zależne nie zatrudniają 
pracowników innych niż ci, którzy 
wchodzą w skład organu zarządzającego 
lub administrującego.

Or. en

Poprawka 206
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Ponadto w celu zwiększenia 
ochrony pracowników spółki lub spółek 
dokonujących połączenia pracownicy lub 
ich przedstawiciele mogą wyrażać swoje 
opinie na temat sprawozdania spółki, 
przedstawiając skutki, jakie ma dla nich 
połączenie transgraniczne. Przekazanie 
sprawozdania nie powinno naruszać 
obowiązujących procedur informacyjnych i
konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektywy Rady 2001/23/WE48, 
dyrektywy 2002/14/WE lub dyrektywy 
2009/38/WE.

(29) Ponadto w celu zwiększenia 
ochrony pracowników spółki lub spółek 
dokonujących połączenia pracownicy lub 
ich przedstawiciele mogą wyrażać swoje 
opinie na temat sprawozdania spółki, 
przedstawiając skutki, jakie ma dla nich 
połączenie transgraniczne. Przekazanie 
sprawozdania powinno nastąpić w 
odpowiednim czasie, aby pracownicy lub 
ich przedstawiciele mieli możliwość 
zgłoszenia swoich uwag, i nie powinno 
naruszać obowiązujących procedur 
informacyjnych i konsultacyjnych 
zainicjowanych na poziomie krajowym w
następstwie wdrożenia dyrektywy Rady
2001/23/WE48, dyrektywy 2002/14/WE lub 
dyrektywy 2009/38/WE.

_________________ _________________

48 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw Państw Członkowskich 

48 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
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odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16).

odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16).

Or. en

Poprawka 207
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Ponadto w celu zwiększenia 
ochrony pracowników spółki lub spółek 
dokonujących połączenia pracownicy lub 
ich przedstawiciele mogą wyrażać swoje 
opinie na temat sprawozdania spółki,
przedstawiając skutki, jakie ma dla nich 
połączenie transgraniczne. Przekazanie
sprawozdania nie powinno naruszać 
obowiązujących procedur informacyjnych i
konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektywy Rady 2001/23/WE48, 
dyrektywy 2002/14/WE lub dyrektywy 
2009/38/WE.

(29) Ponadto w celu zwiększenia 
ochrony pracowników spółki lub spółek 
dokonujących połączenia pracownicy lub 
ich przedstawiciele mogą wyrażać swoje 
opinie na temat skutków, jakie ma dla nich 
połączenie transgraniczne. Przekazanie
opinii nie powinno naruszać 
obowiązujących procedur informacyjnych i
konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektywy Rady 2001/23/WE48, 
dyrektywy 2002/14/WE lub dyrektywy 
2009/38/WE.

_________________ _________________

48 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16).

48 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16).

Or. en

Poprawka 208
Pascal Durand
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Różne zainteresowane strony 
stwierdziły, że brak harmonizacji 
zabezpieczeń dla wspólników lub 
wierzycieli stanowi przeszkodę dla 
połączeń transgranicznych. Wspólnikom i
wierzycielom należy zapewnić ten sam 
poziom ochrony bez względu na to, w
którym państwie członkowskim znajdują 
się łączące się spółki. Nie narusza to 
przepisów państw członkowskich 
dotyczących ochrony wierzycieli lub 
wspólników, którzy nie są objęci zakresem 
zharmonizowanych środków, takich jak 
wymogi przejrzystości.

(31) Różne zainteresowane strony 
stwierdziły, że brak harmonizacji 
zabezpieczeń dla pracowników,
wspólników lub wierzycieli stanowi 
przeszkodę dla połączeń transgranicznych.
Pracownikom, wspólnikom i wierzycielom 
należy zapewnić przynajmniej ten sam 
poziom ochrony bez względu na to, w
którym państwie członkowskim znajdują 
się łączące się spółki. Nie narusza to 
przepisów państw członkowskich 
dotyczących ochrony pracowników,
wierzycieli lub wspólników, którzy nie są 
objęci zakresem zharmonizowanych 
środków, takich jak wymogi przejrzystości.

Or. en

Poprawka 209
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Aby zapewnić, że wspólnicy spółek 
uczestniczący w transgranicznym 
połączeniu traktowani są jednakowo, 
właściwe jest, aby wspólnicy posiadający 
prawo głosu, którzy nie głosowali za 
transgranicznym połączeniem się spółek, 
lub ci wspólnicy, którym nie przysługuje 
prawo głosu i nie mogli wyrazić swojego 
stanowiska, mieli prawo wyjścia ze spółki. 
Powinni oni móc wyjść ze spółki i
otrzymać wynagrodzenie za swoje udziały 
bądź akcje, w wysokości odpowiadającej 
wartości tych udziałów lub akcji. Ponadto 
powinni oni mieć prawo do 

(32) Aby zapewnić, że wspólnicy spółek 
uczestniczący w transgranicznym 
połączeniu traktowani są jednakowo, 
właściwe jest, aby wspólnicy posiadający 
prawo głosu, którzy głosowali przeciwko 
lub nie uczestniczyli w zgromadzeniu 
wspólników, ale przed zgromadzeniem 
wyrazili zamiar głosowania przeciwko 
transgranicznemu połączeniu się spółek, 
lub ci wspólnicy, którym nie przysługuje 
prawo głosu i nie mogli wyrazić swojego 
stanowiska, mieli prawo wyjścia ze spółki. 
Powinni oni móc wyjść ze spółki i
otrzymać wynagrodzenie za swoje udziały 



PE627.948v01-00 62/153 AM\1163559PL.docx

PL

zakwestionowania wyliczenia i
adekwatności zaproponowanego 
wynagrodzenia przed sądem.

bądź akcje, w wysokości odpowiadającej 
wartości tych udziałów lub akcji. Ponadto 
powinni oni mieć prawo do 
zakwestionowania wyliczenia i
adekwatności zaproponowanego 
wynagrodzenia przed sądem.

Or. en

Poprawka 210
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Spółki uczestniczące w połączeniu 
transgranicznym powinny zaproponować 
odpowiednie środki ochrony wierzycieli 
we wspólnym planie połączenia. Ponadto 
w celu wzmocnienia ochrony wierzycieli 
na wypadek niewypłacalności po 
przeprowadzeniu połączenia 
transgranicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość zażądania od 
łączących się spółek złożenia oświadczenia 
o wypłacalności, stwierdzającego że nie są 
im znane jakiekolwiek powody, dla 
których spółka powstająca w wyniku 
połączenia mogłaby nie mieć zdolności do 
wywiązania się ze swoich zobowiązań. W
takim przypadku państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość pociągnięcia 
członków organu zarządzającego do 
osobistej odpowiedzialności za rzetelność 
oświadczenia. Ponieważ w poszczególnych 
państwach członkowskich istnieją różne 
tradycje prawne w odniesieniu do 
oświadczeń o wypłacalności i ich 
możliwych skutków, to do państw 
członkowskich powinno należeć 
stosowanie odpowiednich sankcji za 
składanie niedokładnych lub 
wprowadzających w błąd oświadczeń, w
tym skutecznych i proporcjonalnych 

(34) Spółki uczestniczące w połączeniu 
transgranicznym powinny zaproponować 
odpowiednie środki ochrony wierzycieli 
we wspólnym planie połączenia. Ponadto 
w celu wzmocnienia ochrony wierzycieli 
na wypadek niewypłacalności po 
przeprowadzeniu połączenia 
transgranicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość zażądania od 
łączących się spółek złożenia oświadczenia 
o wypłacalności, stwierdzającego że nie są 
im znane jakiekolwiek powody, dla 
których spółka powstająca w wyniku 
połączenia mogłaby nie mieć zdolności do 
wywiązania się ze swoich zobowiązań po 
przekształceniu transgranicznym. W
takim przypadku państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość pociągnięcia 
członków organu zarządzającego do 
osobistej odpowiedzialności za rzetelność 
oświadczenia. Ponieważ w poszczególnych 
państwach członkowskich istnieją różne 
tradycje prawne w odniesieniu do 
oświadczeń o wypłacalności i ich 
możliwych skutków, to do państw 
członkowskich powinno należeć 
stosowanie odpowiednich sankcji za
składanie niedokładnych lub 
wprowadzających w błąd oświadczeń, w
tym skutecznych i proporcjonalnych 
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sankcji i odpowiedzialności zgodnie z
prawem Unii.

sankcji i odpowiedzialności zgodnie z
prawem Unii.

Or. ro

Poprawka 211
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Aby ocenić prawidłowość 
informacji zawartych w planie połączenia 
oraz w sprawozdaniach adresowanych do 
wspólników i pracowników, a także 
dostarczyć faktów niezbędnych do oceny, 
czy planowane połączenie prowadzi do 
ustanowienia sztucznej struktury, 
niezbędne jest sporządzenie przez 
niezależnego biegłego sprawozdania z
oceny połączenia transgranicznego. W
celu zapewnienia niezależności właściwy 
organ na wniosek spółki powinien 
powołać dwóch biegłych z wstępnej listy, 
którzy nie mają żadnego przeszłego lub 
aktualnego powiązania z daną spółką i 
otrzymują od spółki ustaloną z góry 
opłatę. Biegli nie powinni pracować dla 
tej samej spółki i powinni posiadać razem 
wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa 
spółek, podatków i prawa podatkowego, 
zabezpieczenia społecznego i praw 
pracowniczych. Niezależni biegli powinni 
zostać mianowani w terminie jednego 
miesiąca od złożenia wniosku przez spółkę 
i powinni przedstawić swoje sprawozdanie 
w terminie dwóch miesięcy od ich 
powołania. W tym kontekście 
sprawozdanie biegłych powinno 
przedstawiać wszelkie istotne informacje 
pozwalające właściwemu organowi w
kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej 
decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 
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dopuszczalność połączenia. W tym celu 
biegli powinni mieć możliwość uzyskania
wszelkich istotnych informacji i
dokumentów dotyczących spółki, 
spotkania się z pracownikami lub 
przedstawicielami pracowników oraz 
przeprowadzenia wszystkich niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszelkich 
niezbędnych dowodów. Biegli powinni 
wykorzystać informacje, w szczególności o
obrotach netto oraz zysku lub stracie, 
liczbie pracowników oraz strukturze 
bilansu sporządzonego przez spółkę na 
potrzeby sporządzenia sprawozdań 
finansowych zgodnie z prawem unijnym i
prawem państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 212
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35b) Komisja powinna przygotować i 
opublikować wykaz krajowych właściwych 
organów w państwach członkowskich. 
Oczekuje się, że właściwe organy państw 
członkowskich będą współpracować w 
przypadku połączeń transgranicznych.

Or. en

Poprawka 213
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(40) Prawo spółek do przeprowadzenia 
podziału transgranicznego może w
pewnych okolicznościach zostać 
wykorzystane do celów nadużyć, takich 
jak obchodzenie standardów pracy, 
unikanie płacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne, zobowiązań 
podatkowych, niweczenie praw wierzycieli 
lub wspólników lub obchodzenie 
przepisów dotyczących partycypacji 
pracowników. W celu zwalczania tego 
typu nadużyć, zgodnie z zasadą ogólną 
UE, od państw członkowskich wymaga się 
zapewnienia, aby spółki nie 
wykorzystywały postępowania dotyczącego 
podziału transgranicznego w celu 
tworzenia sztucznych struktur z zamiarem 
uzyskania nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawnego 
naruszania praw pracowników, 
wierzycieli lub wspólników, wynikających 
z przepisów prawa lub umów. W zakresie,
w jakim stanowi ona odstępstwo od 
podstawowych wolności, walka z
nadużyciami powinna być interpretowana 
ściśle i powinna opierać się na 
indywidualnej ocenie wszelkich istotnych 
okoliczności. Należy ustanowić ramy 
proceduralne i materialnoprawne 
określające margines swobody oraz 
umożliwiające państwom członkowskim 
stosowanie różnorodnych podejść w tym 
zakresie, a jednocześnie ustanawiające 
wymagania, których celem jest 
usprawnienie działań organów krajowych 
ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć 
zgodnie z prawem Unii.

(40) Spółki przeprowadzające podział 
transgraniczny powinny należycie 
uwzględniać zasadę pomocniczości i 
kompetencje zaangażowanych państw 
członkowskich w zakresie zatrudnienia,
ubezpieczeń społecznych i przepisów 
podatkowych.

Or. en

Poprawka 214
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Prawo spółek do przeprowadzenia 
podziału transgranicznego może w
pewnych okolicznościach zostać 
wykorzystane do celów nadużyć, takich jak 
obchodzenie standardów pracy, unikanie 
płacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne, zobowiązań podatkowych, 
niweczenie praw wierzycieli lub 
wspólników lub obchodzenie przepisów 
dotyczących partycypacji pracowników. W
celu zwalczania tego typu nadużyć, 
zgodnie z zasadą ogólną UE, od państw 
członkowskich wymaga się zapewnienia, 
aby spółki nie wykorzystywały 
postępowania dotyczącego podziału 
transgranicznego w celu tworzenia 
sztucznych struktur z zamiarem uzyskania 
nienależnych korzyści podatkowych lub 
bezpodstawnego naruszania praw 
pracowników, wierzycieli lub wspólników, 
wynikających z przepisów prawa lub 
umów. W zakresie, w jakim stanowi ona 
odstępstwo od podstawowych wolności,
walka z nadużyciami powinna być 
interpretowana ściśle i powinna opierać 
się na indywidualnej ocenie wszelkich
istotnych okoliczności. Należy ustanowić 
ramy proceduralne i materialnoprawne
określające margines swobody oraz 
umożliwiające państwom członkowskim 
stosowanie różnorodnych podejść w tym 
zakresie, a jednocześnie ustanawiające 
wymagania, których celem jest 
usprawnienie działań organów krajowych 
ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć 
zgodnie z prawem Unii.

(40) Prawo spółek do przeprowadzenia 
podziału transgranicznego może w
pewnych okolicznościach zostać 
wykorzystane do celów nadużyć, takich jak 
obchodzenie standardów pracy, unikanie 
płacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne, zobowiązań podatkowych, 
niweczenie praw wierzycieli lub 
wspólników lub obchodzenie przepisów 
dotyczących partycypacji pracowników. W
celu zwalczania tego typu nadużyć, 
zgodnie z zasadą ogólną UE, od państw 
członkowskich wymaga się zapewnienia, 
aby spółki nie wykorzystywały 
postępowania dotyczącego podziału 
transgranicznego w celu tworzenia 
sztucznych struktur. Walka z nadużyciami 
powinna opierać się na indywidualnej 
ocenie wszystkich istotnych okoliczności. 
Należy ustanowić wspólne ramy 
proceduralne i materialnoprawne 
ustanawiające wymagania, których celem 
jest usprawnienie działań organów 
krajowych ukierunkowanych na 
zwalczanie nadużyć zgodnie z prawem 
Unii, określając jednocześnie, gdy jest to 
absolutnie niezbędne, margines swobody 
dopuszczalny dla państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 215
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Prawo spółek do przeprowadzenia 
podziału transgranicznego może w
pewnych okolicznościach zostać 
wykorzystane do celów nadużyć, takich jak 
obchodzenie standardów pracy, unikanie 
płacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne, zobowiązań podatkowych, 
niweczenie praw wierzycieli lub 
wspólników lub obchodzenie przepisów 
dotyczących partycypacji pracowników. W
celu zwalczania tego typu nadużyć, 
zgodnie z zasadą ogólną UE, od państw 
członkowskich wymaga się zapewnienia, 
aby spółki nie wykorzystywały 
postępowania dotyczącego podziału
transgranicznego w celu tworzenia 
sztucznych struktur z zamiarem uzyskania 
nienależnych korzyści podatkowych lub
bezpodstawnego naruszania praw 
pracowników, wierzycieli lub wspólników,
wynikających z przepisów prawa lub 
umów. W zakresie, w jakim stanowi ona 
odstępstwo od podstawowych wolności, 
walka z nadużyciami powinna być 
interpretowana ściśle i powinna opierać się 
na indywidualnej ocenie wszelkich 
istotnych okoliczności. Należy ustanowić 
ramy proceduralne i materialnoprawne 
określające margines swobody oraz 
umożliwiające państwom członkowskim 
stosowanie różnorodnych podejść w tym 
zakresie, a jednocześnie ustanawiające 
wymagania, których celem jest 
usprawnienie działań organów krajowych 
ukierunkowanych na zwalczanie nadużyć 
zgodnie z prawem Unii.

(40) Prawo spółek do przeprowadzenia 
podziału transgranicznego może w
pewnych okolicznościach zostać 
wykorzystane do celów nadużyć, takich jak 
obchodzenie standardów pracy, unikanie 
płacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne, zobowiązań podatkowych, 
niweczenie praw wierzycieli lub 
wspólników lub obchodzenie przepisów 
dotyczących partycypacji pracowników. W
celu zwalczania możliwych nadużyć, 
zgodnie z zasadą ogólną prawa UE,
wymaga się od państw członkowskich 
zapewnienia, aby spółki nie 
wykorzystywały postępowania 
dotyczącego przekształcenia
transgranicznego dla tworzenia sztucznych 
struktur z zamiarem dokonywania nadużyć
podatkowych lub naruszeń w odniesieniu 
do praw pracowników, wierzycieli lub 
wspólników, które wynikają z przepisów 
prawa lub umów. W zakresie, w jakim 
stanowi ona odstępstwo od podstawowych 
wolności, walka z nadużyciami powinna 
być interpretowana ściśle i powinna 
opierać się na indywidualnej ocenie 
wszelkich istotnych okoliczności. Należy 
ustanowić ramy proceduralne i
materialnoprawne określające margines 
swobody oraz umożliwiające państwom 
członkowskim stosowanie różnorodnych 
podejść w tym zakresie, a jednocześnie 
ustanawiające wymagania, których celem 
jest usprawnienie działań organów 
krajowych ukierunkowanych na 
zwalczanie nadużyć zgodnie z prawem 
Unii.

Or. bg

Poprawka 216
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Biorąc pod uwagę złożoność 
podziałów transgranicznych i wielość 
zaangażowanych interesów, należy 
przewidzieć kontrolę ex ante takich 
operacji w celu zagwarantowania 
pewności prawnej. W tym celu należy 
ustanowić ustrukturyzowane i
wielopoziomowe postępowanie, w ramach 
którego właściwe organy państwa 
członkowskiego dzielonej spółki oraz 
państwa członkowskiego spółek 
przejmujących zapewniają, aby decyzja 
zatwierdzająca podział transgranicznego 
była podejmowana w sposób sprawiedliwy, 
obiektywny i niedyskryminujący na 
podstawie wszelkich istotnych elementów 
oraz z uwzględnieniem wszelkich 
uzasadnionych interesów publicznych, w
szczególności ochrony pracowników, 
wspólników i wierzycieli.

skreśla się

Or. en

Poprawka 217
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Aby umożliwić uwzględnienie 
uzasadnionych interesów wszystkich 
zainteresowanych stron, spółka dzielona 
powinna ujawnić plan podziału 
zawierający najważniejsze informacje o
planowanym podziale transgranicznym, w
tym przewidywany stosunek wymiany 
papierów wartościowych lub udziałów lub 
akcji, dokumenty założycielskie spółek 
przejmujących oraz proponowany 
harmonogram podziału transgranicznego. 
Należy zawiadomić wspólników, 
wierzycieli i pracowników spółki 

(42) Aby umożliwić uwzględnienie 
uzasadnionych interesów wszystkich 
zainteresowanych stron, spółka dzielona 
powinna ujawnić plan podziału 
zawierający najważniejsze informacje o
planowanym podziale transgranicznym, w
tym przewidywany stosunek wymiany 
papierów wartościowych lub udziałów lub 
akcji, dokumenty założycielskie spółek 
przejmujących oraz proponowany 
harmonogram podziału transgranicznego. 
Należy zawiadomić wspólników, 
wierzycieli i pracowników spółki 
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dokonującej podziału transgranicznego o
możliwości zgłaszania uwag dotyczących 
podziału.

dokonującej podziału transgranicznego w 
odpowiednim czasie, aby umożliwić im 
zgłaszanie uwag dotyczących podziału.

Or. en

Poprawka 218
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) W celu poinformowania 
wspólników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie dla wspólników. 
Sprawozdanie powinno zawierać 
wyjaśnienie i uzasadnienie prawnych i
ekonomicznych aspektów proponowanego 
podziału transgranicznego, w
szczególności skutki podziału dla 
wspólników, w odniesieniu do przyszłej 
działalności spółki oraz dla planu 
strategicznego organu zarządzającego
Powinno ono również zawierać 
wyjaśnienia dotyczące stosunku wymiany, 
oraz w stosownych przypadkach, 
kryteriów alokacji udziałów lub akcji, a
także potencjalnych środków zaradczych 
dostępnych wspólnikom b, jeżeli nie 
zgadzają się oni z decyzją o
przeprowadzeniu podziału 
transgranicznego.

(43) W celu poinformowania 
wspólników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie podsumowujące
dla wspólników. Sprawozdanie powinno 
zawierać wyjaśnienie i uzasadnienie 
prawnych i ekonomicznych aspektów 
proponowanego podziału transgranicznego, 
w szczególności skutki podziału dla 
wspólników, w odniesieniu do przyszłej 
działalności spółki oraz dla planu 
strategicznego organu zarządzającego .

Or. en

Poprawka 219
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(43) W celu poinformowania 
wspólników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie dla wspólników. 
Sprawozdanie powinno zawierać 
wyjaśnienie i uzasadnienie prawnych i
ekonomicznych aspektów proponowanego 
podziału transgranicznego, w
szczególności skutki podziału dla 
wspólników, w odniesieniu do przyszłej 
działalności spółki oraz dla planu 
strategicznego organu zarządzającego 
Powinno ono również zawierać 
wyjaśnienia dotyczące stosunku wymiany,
oraz w stosownych przypadkach, kryteriów 
alokacji udziałów lub akcji, a także 
potencjalnych środków zaradczych 
dostępnych wspólnikom b, jeżeli nie 
zgadzają się oni z decyzją o
przeprowadzeniu podziału 
transgranicznego.

(43) W celu poinformowania 
wspólników i pracowników spółka 
dzielona powinna sporządzić 
sprawozdanie. Sprawozdanie powinno 
zawierać wyjaśnienie i uzasadnienie 
prawnych i ekonomicznych aspektów 
proponowanego podziału transgranicznego, 
w szczególności skutki podziału dla 
wspólników, w odniesieniu do przyszłej 
działalności spółki oraz dla planu 
strategicznego organu zarządzającego 
Powinno ono również zawierać 
wyjaśnienia dotyczące stosunku wymiany, 
oraz w stosownych przypadkach, kryteriów 
alokacji udziałów lub akcji, a także 
potencjalnych środków zaradczych 
dostępnych wspólnikom b, jeżeli nie 
zgadzają się oni z decyzją o
przeprowadzeniu podziału 
transgranicznego.

Or. en

Poprawka 220
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) W celu poinformowania 
wspólników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie dla wspólników. 
Sprawozdanie powinno zawierać 
wyjaśnienie i uzasadnienie prawnych i
ekonomicznych aspektów proponowanego 
podziału transgranicznego, w
szczególności skutki podziału dla 
wspólników, w odniesieniu do przyszłej 
działalności spółki oraz dla planu 
strategicznego organu zarządzającego 
Powinno ono również zawierać 
wyjaśnienia dotyczące stosunku wymiany, 
oraz w stosownych przypadkach, kryteriów 
alokacji udziałów lub akcji, a także 
potencjalnych środków zaradczych 

(43) W celu poinformowania 
wspólników spółka dzielona powinna 
sporządzić szczegółowe sprawozdanie dla 
wspólników. Sprawozdanie powinno 
zawierać wyjaśnienie i uzasadnienie 
prawnych i ekonomicznych aspektów 
proponowanego podziału transgranicznego, 
w szczególności skutki podziału dla 
wspólników, w odniesieniu do przyszłej 
działalności spółki oraz dla planu 
strategicznego organu zarządzającego 
Powinno ono również zawierać 
wyjaśnienia dotyczące stosunku wymiany,
oraz w stosownych przypadkach, kryteriów 
alokacji udziałów lub akcji, a także 
potencjalnych środków zaradczych 
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dostępnych wspólnikom b, jeżeli nie 
zgadzają się oni z decyzją o
przeprowadzeniu podziału 
transgranicznego.

dostępnych wspólnikom b, jeżeli nie 
zgadzają się oni z decyzją o
przeprowadzeniu podziału 
transgranicznego.

Or. en

Poprawka 221
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W celu poinformowania swoich 
pracowników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie wyjaśniające 
skutki podziału transgranicznego dla 
pracowników. W sprawozdaniu należy w
szczególności wyjaśnić wpływ 
proponowanego podziału transgranicznego 
na ochronę miejsc pracy pracowników, 
poinformować o ewentualnych istotnych 
zmianach warunków zatrudnienia i
lokalizacji prowadzenia działalności przez
spółkę, a także wyjaśnić wpływ każdego z
tych czynników na wszelkie spółki zależne 
tej spółki. Przekazanie sprawozdania 
powinno pozostawać bez uszczerbku dla 
obowiązujących procedur informacyjnych i
konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektyw 2001/23/WE, 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.

(44) W celu poinformowania swoich 
pracowników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie wyjaśniające 
skutki podziału transgranicznego dla 
pracowników. W sprawozdaniu należy w
szczególności wyjaśnić wpływ 
proponowanego podziału transgranicznego 
na ochronę miejsc pracy pracowników,
informacje na temat procedur, zgodnie z 
którymi określa się uzgodnienia dotyczące 
udziału pracowników w definiowaniu ich 
praw do partycypacji w spółce 
przekształconej, oraz na temat możliwych 
wariantów takich uzgodnień,
poinformować o ewentualnych istotnych 
zmianach warunków zatrudnienia i
lokalizacji prowadzenia działalności przez
spółki, a także wyjaśnić wpływ każdego z
tych czynników na wszelkie spółki zależne 
tej spółki. Przekazanie sprawozdania 
powinno pozostawać bez uszczerbku dla 
obowiązujących procedur informacyjnych i
konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektyw 2001/23/WE, 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.

Or. en
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Poprawka 222
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W celu poinformowania swoich 
pracowników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie wyjaśniające 
skutki podziału transgranicznego dla 
pracowników. W sprawozdaniu należy w
szczególności wyjaśnić wpływ 
proponowanego podziału transgranicznego 
na ochronę miejsc pracy pracowników, 
poinformować o ewentualnych istotnych 
zmianach warunków zatrudnienia i
lokalizacji prowadzenia działalności przez 
spółkę, a także wyjaśnić wpływ każdego z
tych czynników na wszelkie spółki zależne 
tej spółki. Przekazanie sprawozdania 
powinno pozostawać bez uszczerbku dla 
obowiązujących procedur informacyjnych i
konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektyw 2001/23/WE, 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.

(44) W celu poinformowania swoich 
pracowników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie wyjaśniające 
skutki podziału transgranicznego dla 
pracowników. W sprawozdaniu należy w
szczególności wyjaśnić wpływ 
proponowanego podziału transgranicznego 
na ochronę miejsc pracy pracowników, 
poinformować o ewentualnych istotnych 
zmianach warunków zatrudnienia i
lokalizacji prowadzenia działalności przez 
spółkę, a także wyjaśnić wpływ każdego z
tych czynników na wszelkie spółki zależne 
tej spółki. Przekazanie sprawozdania 
powinno nastąpić w odpowiednim czasie, 
aby pracownicy lub ich przedstawiciele 
mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag, i 
powinno pozostawać bez uszczerbku dla 
obowiązujących procedur informacyjnych i
konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektyw 2001/23/WE, 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.

Or. en

Poprawka 223
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W celu poinformowania swoich 
pracowników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie wyjaśniające
skutki podziału transgranicznego dla 
pracowników. W sprawozdaniu należy w

(44) W sprawozdaniu należy wyjaśnić
skutki podziału transgranicznego dla 
pracowników. Powinno ono zawierać 
również informacje dotyczące w
szczególności wpływu proponowanego 
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szczególności wyjaśnić wpływ
proponowanego podziału transgranicznego 
na ochronę miejsc pracy pracowników, 
poinformować o ewentualnych istotnych 
zmianach warunków zatrudnienia i
lokalizacji prowadzenia działalności przez 
spółkę, a także wyjaśnić wpływ każdego z
tych czynników na wszelkie spółki zależne 
tej spółki. Przekazanie sprawozdania 
powinno pozostawać bez uszczerbku dla 
obowiązujących procedur informacyjnych i
konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektyw 2001/23/WE, 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.

podziału transgranicznego na ochronę 
miejsc pracy pracowników, poinformować 
o ewentualnych istotnych zmianach 
warunków zatrudnienia i lokalizacji 
prowadzenia działalności przez spółkę, a
także wyjaśnić wpływ każdego z tych 
czynników na wszelkie spółki zależne tej 
spółki. Przekazanie sprawozdania powinno 
pozostawać bez uszczerbku dla 
obowiązujących procedur informacyjnych i
konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektyw 2001/23/WE, 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.

Or. en

Poprawka 224
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W celu poinformowania swoich 
pracowników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie wyjaśniające 
skutki podziału transgranicznego dla 
pracowników. W sprawozdaniu należy w
szczególności wyjaśnić wpływ 
proponowanego podziału transgranicznego 
na ochronę miejsc pracy pracowników, 
poinformować o ewentualnych istotnych 
zmianach warunków zatrudnienia i
lokalizacji prowadzenia działalności przez 
spółkę, a także wyjaśnić wpływ każdego z
tych czynników na wszelkie spółki zależne 
tej spółki. Przekazanie sprawozdania 
powinno pozostawać bez uszczerbku dla 
obowiązujących procedur informacyjnych i
konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektyw 2001/23/WE, 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.

(44) W celu poinformowania swoich 
pracowników spółka dzielona powinna 
sporządzić sprawozdanie podsumowujące
wyjaśniające skutki podziału 
transgranicznego dla pracowników. W
sprawozdaniu należy w szczególności 
wyjaśnić wpływ proponowanego podziału 
transgranicznego na ochronę miejsc pracy 
pracowników, poinformować o
ewentualnych istotnych zmianach 
warunków zatrudnienia i lokalizacji 
prowadzenia działalności przez spółkę, a
także wyjaśnić wpływ każdego z tych 
czynników na wszelkie spółki zależne tej 
spółki. Przekazanie sprawozdania powinno 
pozostawać bez uszczerbku dla 
obowiązujących procedur informacyjnych i
konsultacyjnych zainicjowanych na 
poziomie krajowym w następstwie 
wdrożenia dyrektyw 2001/23/WE, 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.
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Or. en

Poprawka 225
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Aby ocenić prawidłowość 
informacji zawartych w planie 
przekształcenia oraz w sprawozdaniach 
adresowanych do wspólników i
pracowników, a także dostarczyć faktów 
niezbędnych do oceny, czy planowane 
przekształcenie prowadzi do ustanowienia 
sztucznej struktury, niezbędne jest 
sporządzenie przez niezależnego biegłego 
sprawozdania z oceny przekształcenia 
transgranicznego. W celu zapewnienia 
niezależności biegłego, powinien on zostać 
powołany przez właściwy organ na 
wniosek spółki. W tym kontekście 
sprawozdanie biegłego powinno 
przedstawiać wszelkie istotne informacje 
pozwalające właściwemu organowi w
kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej 
decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność podziału. W tym celu 
biegły powinien mieć możliwość 
uzyskania wszelkich istotnych informacje 
i dokumentów dotyczące spółki oraz 
przeprowadzenia wszelkie niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszelkich 
wymaganych dowodów. Biegły powinien 
wykorzystać informacje, w szczególności o
obrotach netto oraz zysku lub stracie, 
liczbie pracowników oraz strukturze 
bilansu sporządzonego przez spółkę na 
potrzeby sporządzenia sprawozdań 
finansowych zgodnie z prawem unijnym i
prawem państw członkowskich. W celu 
ochrony poufnych informacji, w tym 
tajemnic handlowych przedsiębiorstwa, 
informacje takie nie powinny jednak 

skreśla się
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stanowić części ostatecznego 
sprawozdania biegłego, które byłoby 
publicznie dostępne.

Or. en

Poprawka 226
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Aby ocenić prawidłowość 
informacji zawartych w planie 
przekształcenia oraz w sprawozdaniach 
adresowanych do wspólników i
pracowników, a także dostarczyć faktów 
niezbędnych do oceny, czy planowane 
przekształcenie prowadzi do ustanowienia 
sztucznej struktury, niezbędne jest 
sporządzenie przez niezależnego biegłego 
sprawozdania z oceny przekształcenia
transgranicznego. W celu zapewnienia 
niezależności biegłego, powinien on zostać 
powołany przez właściwy organ na 
wniosek spółki. W tym kontekście 
sprawozdanie biegłego powinno 
przedstawiać wszelkie istotne informacje 
pozwalające właściwemu organowi w
kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej 
decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania 
zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność podziału. W tym celu
biegły powinien mieć możliwość 
uzyskania wszelkich istotnych informacje i
dokumentów dotyczące spółki oraz 
przeprowadzenia wszelkie niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszelkich
wymaganych dowodów. Biegły powinien
wykorzystać informacje, w szczególności o
obrotach netto oraz zysku lub stracie, 
liczbie pracowników oraz strukturze 
bilansu sporządzonego przez spółkę na 
potrzeby sporządzenia sprawozdań 

(45) Aby ocenić prawidłowość 
informacji zawartych w planie 
przekształcenia oraz w sprawozdaniach 
adresowanych do wspólników i
pracowników, a także dostarczyć faktów 
niezbędnych do oceny, czy planowane 
przekształcenie prowadzi do ustanowienia 
sztucznej struktury, niezbędne jest 
sporządzenie przez niezależnego biegłego 
sprawozdania z oceny podziału
transgranicznego. W celu zapewnienia 
niezależności właściwy organ na wniosek 
spółki powinien powołać dwóch biegłych z 
wstępnej listy, którzy nie mają żadnego 
przeszłego lub aktualnego powiązania z 
daną spółką i otrzymują od spółki 
ustaloną z góry opłatę. Biegli nie powinni 
pracować dla tej samej spółki i powinni 
posiadać razem wiedzę specjalistyczną z 
zakresu prawa spółek, podatków i prawa 
podatkowego, zabezpieczenia społecznego 
i praw pracowniczych. Niezależni biegli 
powinni zostać mianowani w terminie 
jednego miesiąca od złożenia wniosku 
przez spółkę i powinni przedstawić swoje 
sprawozdanie w terminie dwóch miesięcy 
od ich powołania. W tym kontekście 
sprawozdanie biegłych powinno 
przedstawiać wszelkie istotne informacje 
pozwalające właściwemu organowi w
kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej 
decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania 
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finansowych zgodnie z prawem unijnym i
prawem państw członkowskich. W celu 
ochrony poufnych informacji, w tym 
tajemnic handlowych przedsiębiorstwa, 
informacje takie nie powinny jednak 
stanowić części ostatecznego 
sprawozdania biegłego, które byłoby 
publicznie dostępne.

zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność przekształcenia. W tym 
celu biegli powinni mieć możliwość 
uzyskania wszelkich istotnych informacji i
dokumentów dotyczących spółki, 
spotkania się z pracownikami i 
przedstawicielami pracowników oraz 
przeprowadzenia wszelkich niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszelkich
niezbędnych dowodów. Biegli powinni
wykorzystać informacje, w szczególności o
obrotach netto oraz zysku lub stracie, 
liczbie pracowników oraz strukturze 
bilansu sporządzonego przez spółkę na 
potrzeby sporządzenia sprawozdań 
finansowych zgodnie z prawem unijnym i
prawem państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 227
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Aby ocenić prawidłowość
informacji zawartych w planie 
przekształcenia oraz w sprawozdaniach 
adresowanych do wspólników i
pracowników, a także dostarczyć faktów 
niezbędnych do oceny, czy planowane 
przekształcenie prowadzi do ustanowienia 
sztucznej struktury, niezbędne jest 
sporządzenie przez niezależnego biegłego
sprawozdania z oceny przekształcenia 
transgranicznego. W celu zapewnienia 
niezależności biegłego, powinien on zostać 
powołany przez właściwy organ na 
wniosek spółki. W tym kontekście 
sprawozdanie biegłego powinno 
przedstawiać wszelkie istotne informacje 
pozwalające właściwemu organowi w
kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej 
decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania 

(45) Właściwy organ krajowy powinien 
mieć możliwość oceny prawidłowości
informacji zawartych w planie 
przekształcenia oraz w sprawozdaniu 
adresowanym do wspólników i
pracowników. Jeżeli właściwy organ uzna,
w oparciu o uzasadnione przesłanki, że 
istnieje ryzyko, iż podział transgraniczny
prowadzi do ustanowienia sztucznej 
struktury, sporządzi sprawozdanie z oceny 
planowanego podziału obejmujące 
wszystkie konieczne fakty. W takim 
przypadku właściwy organ może odwołać 
się do niezależnego biegłego. W tym 
kontekście sprawozdanie powinno 
przedstawiać wszelkie istotne informacje 
pozwalające właściwemu organowi w
kraju wyjścia na podjęcie uzasadnionej 
decyzji o wydaniu bądź odmowie wydania 
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zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność podziału. W tym celu
biegły powinien mieć możliwość uzyskania 
wszelkich istotnych informacje i
dokumentów dotyczące spółki oraz 
przeprowadzenia wszelkie niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszelkich 
wymaganych dowodów. Biegły powinien 
wykorzystać informacje, w szczególności o
obrotach netto oraz zysku lub stracie, 
liczbie pracowników oraz strukturze 
bilansu sporządzonego przez spółkę na 
potrzeby sporządzenia sprawozdań 
finansowych zgodnie z prawem unijnym i
prawem państw członkowskich. W celu 
ochrony poufnych informacji, w tym 
tajemnic handlowych przedsiębiorstwa, 
informacje takie nie powinny jednak 
stanowić części ostatecznego sprawozdania
biegłego, które byłoby publicznie 
dostępne.

zaświadczenia potwierdzającego 
dopuszczalność podziału. W tym celu
właściwy organ powinien mieć możliwość 
uzyskania wszelkich istotnych informacji, 
takich jak informacje o obrotach netto oraz 
zysku lub stracie, liczbie pracowników 
oraz strukturze bilansu sporządzonego 
przez spółkę na potrzeby sporządzenia 
sprawozdań finansowych zgodnie z
prawem unijnym i prawem państw 
członkowskich, oraz dokumentów i 
przeprowadzania wszelkich niezbędnych 
czynności w celu zebrania wszystkich 
wymaganych dowodów. W celu ochrony 
poufnych informacji, w tym tajemnic 
handlowych przedsiębiorstwa, informacje 
takie nie powinny jednak stanowić części 
ostatecznego sprawozdania, które byłoby 
publicznie dostępne.

Or. en

Poprawka 228
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Aby uniknąć nieproporcjonalnych 
kosztów i obciążeń dla mniejszych 
przedsiębiorstw dokonujących 
transgranicznego podziału, 
mikroprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa, o których mowa w
zaleceniu Komisji 2003/361/WE z 6 maja 
2003 r., powinny zostać zwolnione z
wymogu posiadania sprawozdania 
niezależnego biegłego.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Żadne przedsiębiorstwa nie powinny mieć obowiązku zlecania sporządzenia sprawozdania 
niezależnego biegłego.

Poprawka 229
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Na podstawie planu podziału i
sprawozdań zgromadzenie wspólników 
spółki dzielonej powinno podjąć uchwałę 
o zatwierdzeniu tego planu. Ważne jest, 
aby wymóg dotyczący większości 
uzyskanej w takim głosowaniu zakładał 
wystarczająco wysoki próg, aby zapewnić 
zbiorowe podjęcie decyzji o podziale.

skreśla się

Or. en

Poprawka 230
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Właściwe jest, aby wspólnikom 
posiadającym prawo głosu, którzy nie 
głosowali za transgranicznym podziałem 
spółki, oraz tym, którym prawo głosu nie 
przysługuje a i którzy nie mogli wyrazić 
swojej opinii, przyznać prawo wyjścia ze 
spółki. Powinni oni móc wyjść ze spółki i
otrzymać wynagrodzenie za swoje udziały 
bądź akcje, w wysokości odpowiadającej 
wartości tych udziałów lub akcji. Ponadto 
powinni oni mieć prawo do 
zakwestionowania przed sądem sposobu 
obliczenia i adekwatności 
zaproponowanego wynagrodzenia a także 

skreśla się
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stosunku wymiany udziałów bądź akcji w
przypadku, gdy zamierzają pozostać 
wspólnikami którejkolwiek ze spółek 
przejmujących. W postępowaniu tym sąd 
powinien mieć możliwość nakazania 
każdej spółce uczestniczącej w podziale 
transgranicznym zapłaty dodatkowego 
wynagrodzenia albo wyemitowania 
dodatkowych akcji lub ustanowienia 
dodatkowych udziałów.

Or. en

Poprawka 231
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Właściwe jest, aby wspólnikom 
posiadającym prawo głosu, którzy nie
głosowali za transgranicznym podziałem
spółki, oraz tym, którym prawo głosu nie 
przysługuje a i którzy nie mogli wyrazić 
swojej opinii, przyznać prawo wyjścia ze 
spółki. Powinni oni móc wyjść ze spółki i
otrzymać wynagrodzenie za swoje udziały 
bądź akcje, w wysokości odpowiadającej 
wartości tych udziałów lub akcji. Ponadto 
powinni oni mieć prawo do 
zakwestionowania przed sądem sposobu 
obliczenia i adekwatności 
zaproponowanego wynagrodzenia a także 
stosunku wymiany udziałów bądź akcji w
przypadku, gdy zamierzają pozostać 
wspólnikami którejkolwiek ze spółek 
przejmujących. W postępowaniu tym sąd 
powinien mieć możliwość nakazania 
każdej spółce uczestniczącej w podziale 
transgranicznym zapłaty dodatkowego 
wynagrodzenia albo wyemitowania 
dodatkowych akcji lub ustanowienia 
dodatkowych udziałów.

(48) Właściwe jest, aby wspólnikom 
posiadającym prawo głosu, którzy
głosowali przeciwko lub nie uczestniczyli 
w zgromadzeniu wspólników, ale przed 
zgromadzeniem wyrazili zamiar 
głosowania przeciwko zatwierdzeniu 
transgranicznego podziału spółki, oraz 
tym, którym prawo głosu nie przysługuje, a
którzy nie mogli wyrazić swojej opinii, 
przyznać prawo wyjścia ze spółki. Powinni 
oni móc wyjść ze spółki i otrzymać 
wynagrodzenie za swoje udziały bądź 
akcje, w wysokości odpowiadającej 
wartości tych udziałów lub akcji. Ponadto 
powinni oni mieć prawo do 
zakwestionowania przed sądem sposobu 
obliczenia i adekwatności 
zaproponowanego wynagrodzenia a także 
stosunku wymiany udziałów bądź akcji w
przypadku, gdy zamierzają pozostać 
wspólnikami którejkolwiek ze spółek 
przejmujących. W postępowaniu tym sąd 
powinien mieć możliwość nakazania 
każdej spółce uczestniczącej w podziale 
transgranicznym zapłaty dodatkowego 
wynagrodzenia albo wyemitowania 
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dodatkowych akcji lub ustanowienia 
dodatkowych udziałów.

Or. en

Poprawka 232
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W celu zapewnienia właściwego 
podziału zadań między państwami 
członkowskimi oraz skutecznej i wydajnej
kontroli ex ante podziałów 
transgranicznych, właściwy organ państwa 
członkowskiego spółki dzielonej powinien 
być uprawniony do wydawania 
zaświadczeń potwierdzających 
dopuszczalność podziału, bez których 
organy państw członkowskich spółek 
przejmujących nie powinny mieć 
możliwości zakończenia postępowania 
dotyczącego podziału transgranicznego.

(51) W celu zapewnienia właściwego 
podziału zadań między państwami 
członkowskimi oraz skutecznej i wydajnej 
kontroli ex ante i ex post podziałów 
transgranicznych, właściwy organ państwa 
członkowskiego spółki dzielonej powinien 
być uprawniony do wydawania 
zaświadczeń potwierdzających 
dopuszczalność podziału, bez których 
organy państw członkowskich spółek 
przejmujących nie powinny mieć 
możliwości zakończenia postępowania 
dotyczącego podziału transgranicznego.
Komisja powinna przygotować i 
opublikować wykaz krajowych właściwych 
organów w państwach członkowskich. 
Oczekuje się, że właściwe organy państw 
członkowskich będą współpracować w 
przypadku podziałów transgranicznych.

Or. en

Poprawka 233
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(52) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
przez państwo członkowskie spółki 
dzielonej powinno być poddane kontroli 
zgodności transgranicznego podziału z
prawem. Właściwy organ powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
w terminie jednego miesiąca od złożenia 
wniosku przez spółkę, chyba że ma 
poważne obawy co do utworzenia 
sztucznej struktury mającej na celu 
uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszanie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników, które wynikają z
przepisów prawa lub z umów. W takim 
przypadku właściwy organ powinien 
przeprowadzić pogłębioną ocenę. 
Szczegółowa ocena nie powinna być 
przeprowadzana systematycznie, lecz 
powinna być oceną indywidualną dla 
każdego przypadku, w którym istnieją 
poważne obawy co do utworzenia 
sztucznej struktury. Dla dokonania tej 
oceny właściwe organy powinny wziąć pod 
uwagę co najmniej szereg czynników 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
które należy traktować jako orientacyjne 
wskaźniki dla oceny całościowej, dlatego 
nie powinny być one rozpatrywane osobno. 
Aby nie obciążać przedsiębiorstw 
nadmiernie przedłużającym się 
postępowaniem, szczegółową ocenę należy 
w każdym razie zakończyć w terminie
dwóch miesięcy od poinformowania 
spółki, że ocena taka będzie 
przeprowadzona.

(52) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
przez państwo członkowskie spółki 
dzielonej powinno być poddane kontroli 
zgodności transgranicznego podziału z
prawem. Właściwy organ powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
w terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania sprawozdania niezależnego 
biegłego, chyba że ma poważne obawy co 
do utworzenia sztucznej struktury. W
takim przypadku właściwy organ powinien 
przeprowadzić pogłębioną ocenę. 
Szczegółowa ocena nie powinna być 
przeprowadzana systematycznie, lecz 
powinna być oceną indywidualną dla 
każdego przypadku, w którym istnieją 
poważne obawy co do utworzenia 
sztucznej struktury. Dla dokonania tej 
oceny właściwe organy powinny wziąć pod 
uwagę co najmniej szereg czynników 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
które należy traktować jako orientacyjne 
wskaźniki dla oceny całościowej, dlatego 
nie powinny być one rozpatrywane osobno. 
Aby nie obciążać przedsiębiorstw 
nadmiernie przedłużającym się 
postępowaniem, szczegółową ocenę należy 
w każdym razie zakończyć w terminie
pięciu miesięcy od poinformowania spółki, 
że ocena taka będzie przeprowadzona.

Or. en

Poprawka 234
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 52



PE627.948v01-00 82/153 AM\1163559PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
przez państwo członkowskie spółki 
dzielonej powinno być poddane kontroli 
zgodności transgranicznego podziału z
prawem. Właściwy organ powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
w terminie jednego miesiąca od złożenia 
wniosku przez spółkę, chyba że ma 
poważne obawy co do utworzenia 
sztucznej struktury mającej na celu 
uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne naruszanie 
praw pracowników, wierzycieli lub 
wspólników, które wynikają z przepisów 
prawa lub z umów. W takim przypadku 
właściwy organ powinien przeprowadzić 
pogłębioną ocenę. Szczegółowa ocena nie 
powinna być przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, w
którym istnieją poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać przedsiębiorstw nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w terminie dwóch miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka 
będzie przeprowadzona.

(52) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
przez państwo członkowskie spółki 
dzielonej powinno być poddane kontroli 
zgodności transgranicznego podziału z
prawem. Właściwy organ powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
w terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania sprawozdania niezależnego 
biegłego, chyba że ma poważne obawy co 
do utworzenia sztucznej struktury mającej 
na celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne naruszanie 
praw pracowników, wierzycieli lub 
wspólników, które wynikają z przepisów 
prawa lub z umów. W takim przypadku 
właściwy organ powinien przeprowadzić 
pogłębioną ocenę. Szczegółowa ocena nie 
powinna być przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, w
którym istnieją poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać przedsiębiorstw nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w terminie pięciu miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka 
będzie przeprowadzona.

Or. en

Poprawka 235
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
przez państwo członkowskie spółki 
dzielonej powinno być poddane kontroli 
zgodności transgranicznego podziału z
prawem. Właściwy organ powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału
w terminie jednego miesiąca od złożenia
wniosku przez spółkę, chyba że ma 
poważne obawy co do utworzenia 
sztucznej struktury mającej na celu
uzyskanie nienależnych korzyści
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszanie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników, które wynikają z
przepisów prawa lub z umów. W takim 
przypadku właściwy organ powinien 
przeprowadzić pogłębioną ocenę. Taka 
szczegółowa ocena nie powinna być jednak 
przeprowadzana systematycznie, lecz 
powinna być oceną indywidualną dla 
każdego przypadku, jeżeli istnieją poważne 
obawy co do utworzenia sztucznej 
struktury. Dla dokonania tej oceny 
właściwe organy powinny wziąć pod 
uwagę co najmniej szereg czynników 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie, 
które należy traktować jako orientacyjne 
wskaźniki dla oceny całościowej, dlatego 
nie powinny być one rozpatrywane osobno. 
Aby nie obciążać przedsiębiorstw 
nadmiernie przedłużającym się 
postępowaniem, szczegółową ocenę należy 
w każdym razie zakończyć w terminie 
dwóch miesięcy od poinformowania 
spółki, że ocena taka będzie 
przeprowadzona.

(52) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
przez państwo członkowskie spółki 
dzielonej powinno być poddane kontroli 
zgodności transgranicznego podziału z
prawem. Właściwy organ państwa 
członkowskiego wyjścia powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność
przekształcenia w terminie jednego 
miesiąca od zgłoszenia wniosku przez 
spółkę, chyba że ma poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury mającej na 
celu dokonywanie nadużyć podatkowych 
lub naruszeń w odniesieniu do praw 
pracowników, wierzycieli lub wspólników
wynikających z przepisów prawa lub 
umów. W takim przypadku właściwy 
organ powinien przeprowadzić pogłębioną 
ocenę. Taka szczegółowa ocena nie 
powinna być jednak przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, 
jeżeli istnieją poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać przedsiębiorstw nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w terminie dwóch miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka 
będzie przeprowadzona.

Or. bg

Poprawka 236
Pascal Durand
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
przez państwo członkowskie spółki 
dzielonej powinno być poddane kontroli 
zgodności transgranicznego podziału z
prawem. Właściwy organ powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
w terminie jednego miesiąca od złożenia 
wniosku przez spółkę, chyba że ma 
poważne obawy co do utworzenia 
sztucznej struktury mającej na celu 
uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne naruszanie 
praw pracowników, wierzycieli lub 
wspólników, które wynikają z przepisów 
prawa lub z umów. W takim przypadku 
właściwy organ powinien przeprowadzić 
pogłębioną ocenę. Szczegółowa ocena nie 
powinna być przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, w
którym istnieją poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać przedsiębiorstw nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem, 
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w terminie dwóch miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka 
będzie przeprowadzona.

(52) Wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
przez państwo członkowskie spółki 
dzielonej powinno być poddane kontroli 
zgodności transgranicznego podziału z
prawem. Właściwy organ powinien podjąć 
decyzję o wydaniu zaświadczenia 
potwierdzającego dopuszczalność podziału 
w terminie jednego miesiąca od
otrzymania sprawozdania niezależnego 
biegłego, chyba że ma poważne obawy co 
do utworzenia sztucznej struktury mającej 
na celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne naruszanie 
praw pracowników, wierzycieli lub 
wspólników, które wynikają z przepisów 
prawa lub z umów. W takim przypadku 
właściwy organ powinien przeprowadzić 
pogłębioną ocenę. Szczegółowa ocena nie 
powinna być przeprowadzana 
systematycznie, lecz powinna być oceną 
indywidualną dla każdego przypadku, w
którym istnieją poważne obawy co do 
utworzenia sztucznej struktury. Dla 
dokonania tej oceny właściwe organy 
powinny wziąć pod uwagę co najmniej 
szereg czynników ustanowionych w
niniejszej dyrektywie, które należy 
traktować jako orientacyjne wskaźniki dla 
oceny całościowej, dlatego nie powinny 
być one rozpatrywane osobno. Aby nie 
obciążać przedsiębiorstw nadmiernie 
przedłużającym się postępowaniem,
szczegółową ocenę należy w każdym razie 
zakończyć w terminie pięciu miesięcy od 
poinformowania spółki, że ocena taka 
będzie przeprowadzona.

Or. en
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Poprawka 237
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W celu zagwarantowania, że 
podział transgraniczny, w którym spółka 
dokonująca podziału transgranicznego 
działa w ramach systemu partycypacji 
pracowników, nie spowoduje
nieuzasadnionego uszczerbku dla 
partycypacji pracowników, spółki 
powstające w wyniku podziału powinny 
być zobowiązane do przyjęcia formy 
prawnej umożliwiającej partycypację, w
tym polegającego na obecności 
przedstawicieli pracowników we 
właściwych organach zarządzających lub 
nadzorczych tych spółek. Ponadto w takim 
przypadku powinny odbyć się miejsce
negocjacje prowadzone w dobrej wierze 
pomiędzy spółką a jej pracownikami, 
zgodnie z procedurą przewidzianą w
dyrektywie 2001/86/WE, służące 
znalezieniu polubownego rozwiązania 
godzącego prawo spółki do podziału 
transgranicznego z prawem pracowników 
do partycypacji. W wyniku takich 
negocjacji należy zastosować uzgodnione i
odpowiadające stronom rozwiązanie bądź, 
w braku porozumienia, mutatis mutandis 
standardowe zasady określone w
załączniku dyrektywy 2001/86/WE. W celu 
ochrony uzgodnionego rozwiązania bądź 
zastosowania standardowych zasad w
okresie 3 lat spółka nie powinna mieć 
możliwości zniesienia prawa partycypacji 
poprzez przeprowadzanie kolejnych 
krajowych lub transgranicznych 
przekształceń, połączeń lub podziałów.

(55) W celu zagwarantowania, że 
podział transgraniczny, w którym spółka 
dokonująca podziału transgranicznego 
działa w ramach systemu partycypacji 
pracowników, nie spowoduje uszczerbku 
dla partycypacji pracowników, spółki 
powstające w wyniku podziału powinny 
być zobowiązane do przyjęcia formy 
prawnej umożliwiającej partycypację, w
tym polegającego na obecności 
przedstawicieli pracowników we 
właściwych organach zarządzających lub 
nadzorczych tych spółek. Ponadto w takim 
przypadku powinny odbyć się negocjacje 
prowadzone w dobrej wierze pomiędzy 
spółką a jej pracownikami, zgodnie z
procedurą przewidzianą w dyrektywie 
2001/86/WE, służące znalezieniu 
polubownego rozwiązania godzącego 
prawo spółki do podziału transgranicznego 
z prawem pracowników do informacji, 
konsultacji i partycypacji. Porozumienie 
powinno zapewniać, aby nadal 
obowiązywał co najmniej ten sam poziom 
wszystkich elementów uczestnictwa 
pracowników, jaki obowiązywał w spółce 
przed przekształceniem. W wyniku takich 
negocjacji należy zastosować uzgodnione i
odpowiadające stronom rozwiązanie bądź, 
w braku porozumienia, mutatis mutandis 
standardowe zasady. W celu ochrony 
uzgodnionego rozwiązania bądź 
zastosowania standardowych zasad w
okresie 10 lat spółka nie powinna mieć 
możliwości zniesienia prawa informacji, 
konsultacji i partycypacji poprzez 
przeprowadzanie kolejnych krajowych lub 
transgranicznych przekształceń, połączeń 
lub podziałów.
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Poprawka 238
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Aby zapobiec obchodzeniu prawa 
partycypacji pracowników poprzez 
transgraniczny podział, spółka dzielona 
zarejestrowana w państwie członkowskim, 
które przewiduje prawo partycypacji 
pracowników, nie powinna mieć 
możliwości dokonania podziału 
transgranicznego bez uprzedniego 
przeprowadzenia negocjacji z
pracownikami lub ich przedstawicielami, 
jeżeli średnia liczba pracowników 
zatrudnionych przez spółkę jest równa 
czterem piątym krajowego progu 
partycypacji pracowników.

(56) Aby zapobiec obchodzeniu prawa 
partycypacji pracowników poprzez 
transgraniczny podział, spółka dzielona 
zarejestrowana w państwie członkowskim, 
które przewiduje prawo partycypacji 
pracowników, nie powinna mieć 
możliwości dokonania podziału 
transgranicznego bez uprzedniego 
przeprowadzenia negocjacji z
pracownikami lub ich przedstawicielami.

Or. en

Poprawka 239
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Postanowienia niniejszej dyrektywy 
pozostają bez wpływu na przepisy prawa 
lub przepisy administracyjne prawa 
krajowego dotyczące podatków w
państwach członkowskich lub jednostkach 
ich podziału administracyjnego, włączając 
egzekucję przepisów podatkowych w

(58) Postanowienia niniejszej dyrektywy 
pozostają bez wpływu na przepisy prawa 
lub przepisy administracyjne prawa 
krajowego dotyczące podatków w
państwach członkowskich lub jednostkach 
ich podziału administracyjnego, włączając 
egzekucję przepisów podatkowych w
przypadku transgranicznych przekształceń, 
połączeń i podziałów. Państwa 
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przypadku transgranicznych przekształceń, 
połączeń i podziałów.

członkowskie wyjścia powinny na 
przykład mieć prawo do nakładania 
podatków od ukrytych rezerw 
wychodzących spółek, które nie podlegały 
jeszcze opodatkowaniu w państwie 
członkowskim wyjścia zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 240
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Przedsiębiorstwa, które chcą w 
pełni korzystać z rynku wewnętrznego 
poprzez transgraniczne przekształcenia, 
połączenia lub podziały, powinny 
zapewniać w zamian odpowiedni poziom 
przejrzystości i należyty ład korporacyjny. 
Obowiązek upublicznionej 
sprawozdawczości w podziale na kraje jest 
skutecznym i odpowiednim narzędziem 
zwiększania przejrzystości działań 
przedsiębiorstw wielonarodowych oraz 
umożliwiania ogółowi społeczeństwa 
dokonanie oceny ich faktycznego wpływu 
na gospodarkę realną. Zwiększy on 
również zdolność udziałowców do 
dokonywania prawidłowej oceny ryzyka 
podejmowanego przez przedsiębiorstwa, 
zapewnia stosowanie strategii 
inwestycyjnych opartych na rzetelnych 
informacjach oraz zwiększa możliwości 
decydentów w zakresie dokonywania 
oceny skuteczności i wpływu przepisów 
krajowych. Dlatego przed 
przeprowadzeniem operacji 
transgranicznej powinien zostać 
opublikowany zestaw informacji 
finansowych.
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Poprawka 241
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Niniejsza dyrektywa nie narusza
praw podstawowych oraz jest zgodna z
zasadami uznanymi w szczególności w
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

(61) Niniejsza dyrektywa zapewnia 
pełne poszanowanie praw podstawowych 
oraz zasad uznanych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym 
swobody korzystania z prawa 
przedsiębiorczości w każdym państwie 
członkowskim (art. 15 ust. 2), prawa 
wolności prowadzenia działalności 
gospodarczej (art. 16), prawa 
pracowników do informacji i konsultacji 
w ramach przedsiębiorstwa (art. 27), 
prawa do rokowań i działań zbiorowych 
(art. 28), ochrony w przypadku 
nieuzasadnionego zwolnienia z pracy (art. 
30), należytych i sprawiedliwych 
warunków pracy (art. 31) oraz prawa do 
skutecznego środka prawnego i dostępu 
do bezstronnego sądu (art. 47) i prawa do 
ochrony danych osobowych (art. 8).

Or. ro

Poprawka 242
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Komisja powinna dokonać 
ewaluacji niniejszej dyrektywy. Na 
podstawie ust. 22 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii 

(63) Komisja powinna dokonać 
ewaluacji niniejszej dyrektywy. Na 
podstawie ust. 22 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii 



AM\1163559PL.docx 89/153 PE627.948v01-00

PL

Europejskiej a Komisją Europejską w
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.52 ocena powinna 
opierać się na pięciu kryteriach –
skuteczności, efektywności, 
odpowiedniości, spójności i wartości 
dodanej UE – oraz powinna służyć jako 
podstawa oceny skutków możliwych 
dalszych środków.

Europejskiej a Komisją Europejską w
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.52 ocena powinna 
opierać się na pięciu kryteriach –
skuteczności, efektywności, 
odpowiedniości, spójności i wartości 
dodanej UE – oraz powinna służyć jako 
podstawa oceny skutków możliwych 
dalszych środków. W ocenie tej szczególną 
uwagę należy zwrócić na wpływ niniejszej 
dyrektywy na wykrywanie przypadków 
transgranicznych przekształceń, połączeń 
lub podziałów skutkujących stworzeniem 
sztucznej struktury oraz zapobieganie 
takim przypadkom.

_________________ _________________

52 Dz.U. L 123 z 12.5. 2016, s. 1. 52 Dz.U. L 123 z 12.5. 2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 243
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Komisja powinna dokonać 
ewaluacji niniejszej dyrektywy. Na 
podstawie ust. 22 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii 
Europejskiej a Komisją Europejską w
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.52 ocena powinna 
opierać się na pięciu kryteriach –
skuteczności, efektywności, 
odpowiedniości, spójności i wartości 
dodanej UE – oraz powinna służyć jako 
podstawa oceny skutków możliwych 
dalszych środków.

(63) Komisja powinna dokonać 
ewaluacji niniejszej dyrektywy. Na 
podstawie ust. 22 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii 
Europejskiej a Komisją Europejską w
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.52 ocena powinna 
opierać się na pięciu kryteriach –
skuteczności, efektywności, 
odpowiedniości, spójności i wartości 
dodanej UE – oraz powinna służyć jako 
podstawa oceny skutków możliwych 
dalszych środków. W swojej ocenie 
Komisja powinna również wziąć pod 
uwagę poziom ochrony zapewnianej 
pracownikom, wierzycielom i wspólnikom 
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mniejszościowym przy wdrażaniu 
niniejszej dyrektywy.

_________________ _________________

52 Dz.U. L 123 z 12.5. 2016, s. 1. 52 Dz.U. L 123 z 12.5. 2016, s. 1.

Or. ro

Poprawka 244
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Komisja powinna dokonać 
ewaluacji niniejszej dyrektywy. Na 
podstawie ust. 22 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii 
Europejskiej a Komisją Europejską w
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.52 ocena powinna 
opierać się na pięciu kryteriach –
skuteczności, efektywności, 
odpowiedniości, spójności i wartości 
dodanej UE – oraz powinna służyć jako 
podstawa oceny skutków możliwych 
dalszych środków.

(63) Komisja powinna dokonać 
ewaluacji niniejszej dyrektywy. Należy w 
niej zbadać wpływ niniejszej dyrektywy na
gospodarkę, konkurencyjność i wzrost 
gospodarczy. Na podstawie ust. 22 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 
Unii Europejskiej a Komisją Europejską w
sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.52 ocena powinna 
opierać się na pięciu kryteriach –
skuteczności, efektywności, 
odpowiedniości, spójności i wartości 
dodanej UE – oraz powinna służyć jako 
podstawa oceny skutków możliwych 
dalszych środków.

_________________ _________________

52 Dz.U. L 123 z 12.5. 2016, s. 1. 52 Dz.U. L 123 z 12.5. 2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 245
Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 1 a (nowy):
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) dodaje się art. 1a (nowy) w 
brzmieniu:

Definicje

Na użytek niniejszej dyrektywy:

(1) „spółka kapitałowa” w tytule II 
rozdział I i rozdział II, zwana dalej 
„spółką”, oznacza:

a) spółkę mająca formę wymienioną w 
załączniku II;

b) w tytule II rozdział II spółkę z 
kapitałem udziałowym lub akcyjnym 
posiadającą osobowość prawną i 
wydzielony majątek, którym wyłącznie 
odpowiada za swoje zobowiązania, oraz 
która zgodnie z właściwym dla niej 
prawem krajowym podlega warunkom 
dotyczącym gwarancji określonych w 
tytule I rozdział II sekcja 2 oraz w tytule I 
rozdział III sekcja 1 dla zapewnienia 
ochrony interesów wspólników i osób 
trzecich;

(2) „przekształcenie transgraniczne”
oznacza czynność, poprzez którą spółka, 
która nie została rozwiązana lub 
postawiona w stan likwidacji, przekształca 
formę prawną, pod którą jest 
zarejestrowana w państwie członkowskim 
wyjścia, w formę prawną spółki w
państwie członkowskim przeznaczenia i
przenosi co najmniej swoją siedzibę 
statutową do państwa członkowskiego 
przeznaczenia, zachowując przy tym 
osobowość prawną;

(3) „państwo członkowskie wyjścia” 
oznacza państwo członkowskie, w którym 
spółka jest zarejestrowana w swojej formie 
prawnej przed przekształceniem 
transgranicznym;

(4) „państwo członkowskie 
przeznaczenia” oznacza państwo 
członkowskie, w którym spółka jest 



PE627.948v01-00 92/153 AM\1163559PL.docx

PL

zarejestrowana w wyniku przekształcenia 
transgranicznego;

(5) „rejestr” oznacza centralny rejestr, 
rejestr handlowy lub rejestr spółek, o
którym mowa w art. 16 ust. 1;

(6) „spółka przekształcona” oznacza nowo 
utworzoną spółkę w państwie 
członkowskim przeznaczenia od dnia, w
którym przekształcenie transgraniczne 
staje się skuteczne;

(7) „łączenie przez przejęcie” w tytule II
rozdział I oznacza czynność, poprzez którą 
jedna lub więcej spółek zostaje 
rozwiązanych bez postępowania 
likwidacyjnego i przenosi do innej 
wszystkie swoje aktywa i pasywa w zamian 
za wyemitowanie dla akcjonariuszy spółki 
lub spółek przejmowanych akcji w spółce 
przejmującej oraz ewentualną dopłatę w 
gotówce nieprzekraczającą 10 % wartości 
nominalnej tak wyemitowanych akcji lub, 
w przypadku braku wartości nominalnej, 
ich wartości księgowej. Przepisy państwa 
członkowskiego mogą stanowić, że 
połączenie przez przejęcie może zostać 
dokonane także w przypadku, gdy jedna 
lub więcej przejmowanych spółek jest w 
likwidacji, pod warunkiem że opcja ta jest 
ograniczona do spółek, które nie zaczęły 
jeszcze wypłacać swoich aktywów na rzecz 
swoich akcjonariuszy;

(8) „łączenie przez zawiązanie nowej 
spółki” w tytule II rozdział I oznacza 
czynność, w wyniku której kilka spółek 
zostaje rozwiązanych bez postępowania 
likwidacyjnego i przenosi na zawiązywaną 
spółkę wszystkie swoje aktywa i pasywa w 
zamian za akcje wydane ich 
akcjonariuszom w nowej spółce oraz 
ewentualną dopłatę w gotówce 
nieprzekraczającą 10 % wartości 
nominalnej wydanych akcji lub, w 
przypadku braku wartości nominalnej, ich 
wartości księgowej. Przepisy państwa 
członkowskiego mogą stanowić, że 
połączenie przez zawiązanie nowej spółki 
może zostać dokonane także w przypadku, 
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gdy jedna lub więcej spółek ulegających 
rozwiązaniu jest w likwidacji, pod 
warunkiem że opcja ta jest ograniczona 
do spółek, które nie zaczęły jeszcze 
wypłacać swoich aktywów na rzecz swoich 
akcjonariuszy;

(9) „połączenie” w tytule II rozdział II 
oznacza czynność, poprzez którą:

a) jedna lub więcej spółek w chwili 
rozwiązania bez przeprowadzenia 
postępowania likwidacyjnego przenosi 
wszystkie swoje aktywa i pasywa na inną 
istniejącą spółkę – spółkę przejmującą – w 
zamian za wydanie wspólnikom spółki lub 
spółek przejmowanych papierów 
wartościowych, udziałów lub akcji spółki 
przejmującej oraz, jeżeli ma to 
zastosowanie, dopłatę w gotówce 
nieprzekraczającą 10 % wartości 
nominalnej lub, w przypadku braku 
wartości nominalnej, wartości księgowej 
tych papierów wartościowych lub 
udziałów lub akcji; lub

b) dwie lub więcej spółek w chwili 
rozwiązania bez przeprowadzania 
postępowania likwidacyjnego przenosi 
wszystkie swoje aktywa i pasywa na 
zawiązaną przez nie spółkę – nowo 
zawiązaną spółkę – w zamian za wydanie 
własnym wspólnikom papierów 
wartościowych, udziałów lub akcji nowo 
zawiązanej spółki oraz, jeżeli ma to 
zastosowanie, dopłatę w gotówce 
nieprzekraczającą 10 % wartości 
nominalnej lub, w przypadku braku 
wartości nominalnej, wartości księgowej 
tych papierów wartościowych lub 
udziałów lub akcji; lub

c) w chwili rozwiązania bez 
przeprowadzania postępowania 
likwidacyjnego spółka przenosi wszystkie 
swoje aktywa i pasywa na spółkę 
posiadającą wszystkie papiery 
wartościowe lub udziały lub akcje tej 
spółki;

(9) „przedstawiciele pracowników” 
oznaczają przedstawicieli pracowników 
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określonych przez prawodawstwo unijne 
lub praktykę unijną bądź ustawodawstwo 
krajowe lub praktykę krajową;

(10) „uczestnictwo pracowników” oznacza 
mechanizm obejmujący również 
informowanie, konsultację i partycypację, 
za pośrednictwem którego przedstawiciele 
pracowników mogą wywierać wpływ na 
decyzje, jakie mają być podjęte w spółce;

(11) „informowanie” oznacza 
informowanie przedstawiciela` lub 
przedstawicieli pracowników przez 
właściwy organ spółki w sprawach 
dotyczących samej spółki oraz jej 
dowolnej spółki zależnej i dowolnego 
oddziału, usytuowanych w innym 
państwie członkowskim, oraz w sprawach 
wykraczających poza uprawnienia 
organów decyzyjnych, działających w 
poszczególnych państwach członkowskich 
w danym czasie, w taki sposób i w takim 
zakresie, że pozwoli to przedstawicielom 
pracowników na dokonanie pogłębionej 
oceny możliwych konsekwencji i w razie 
potrzeby przygotowanie konsultacje z 
właściwym organem spółki;

(12) „konsultacja” oznacza podjęcie 
dialogu i wymianę poglądów między 
organem przedstawicielskim pracowników 
lub przedstawicielami pracowników a 
właściwym organem spółki w 
odpowiednim czasie, w taki sposób i w 
takim zakresie, że umożliwi to 
przedstawicielom pracowników, na 
podstawie dostarczonych informacji, 
wyrażenie opinii na temat środków, które 
zamierza podjąć właściwy organ, która to 
opinia może być wzięta pod uwagę w 
procesie podejmowania decyzji w spółce;

(13) „partycypacja” oznacza wpływ 
organu reprezentującego pracowników 
lub przedstawicieli pracowników na 
sprawy spółki poprzez: prawo wyboru lub 
wyznaczenia niektórych członków organu 
nadzorczego lub administrującego spółki 
bądź prawo rekomendowania wyznaczenia 
niektórych lub wszystkich członków 
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organu nadzorczego lub administrującego 
spółki, lub sprzeciwienia się ich 
wyznaczeniu;

(14) „sztuczna struktura” oznacza 
strukturę spółki utworzoną do celów 
popełnienia nadużycia lub wykorzystującą 
w sposób niedozwolony lub oszukańczy 
przepisy prawa Unii i prawa krajowego, w 
tym przez obchodzenie praw 
pracowników, wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych wynikających z 
przepisów lub umów, unikanie zasad 
uczestnictwa pracowników, płacenia 
składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zobowiązań podatkowych normalnie 
należnych od wygenerowanych zysków, 
np. przez zakładanie fikcyjnych 
przedsiębiorstw lub spółek podlegających 
zarządzaniu delegowanemu 
nieprowadzących rzeczywistej działalności 
gospodarczej przy wsparciu pracowników, 
sprzętu, aktywów i pomieszczeń, zwłaszcza 
tzw. firm przykrywek;

(15) „zarządzanie delegowane” oznacza 
zarządzanie spółką powierzone 
dyrektorom, członkom kierownictwa lub 
przedstawicielom prawnym wynajętym od 
niezależnej osoby trzeciej za 
pośrednictwem usługodawcy wynajętego i 
monitorowanego przez niezależny podmiot 
w ramach umowy o świadczenie usług.

Or. en

Poprawka 246
Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 (nowy)
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 24 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) szczegółowy wykaz danych, które 
mają być przekazywane do celów wymiany 

e) szczegółowy wykaz danych, które 
mają być przekazywane do celów wymiany 
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informacji między rejestrami, o których 
mowa w art. 20, 34, 86h, 86o, 86p, 86q,
123, 127, 128, 130, 160j, 160q, 160r i
160s;

informacji między rejestrami, o których 
mowa w art. 20, 34, 86o, 86p, 123, 127, 
128, 130, 160j, 160q, 160r i 160s;

Or. en

Poprawka 247
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) transgraniczne przekształcenia 
spółek z odpowiedzialnością ograniczoną 
do wysokości subskrybowanego kapitału 
podstawowego;

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. ro

Poprawka 248
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) po art. 1 dodaje się art. 1a (nowy) 
w brzmieniu:

Artykuł 1a

Procedury dotyczące transgranicznej 
restrukturyzacji przedsiębiorstw
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Środki ustanowione w niniejszej 
dyrektywie powinny stanowić jedyne 
prawnie dopuszczalne procedury 
transgranicznej restrukturyzacji 
przedsiębiorstw. Środki transgranicznej 
restrukturyzacji przedsiębiorstw 
wykraczające poza środki określone w art. 
1b (nowym) pkt (2) i (9) nie są dozwolone.

Or. en

Poprawka 249
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W rozumieniu niniejszej dyrektywy 
organ zarządzający lub administrujący 
spółki jest odpowiedzialny za zarządzanie 
spółką w interesie spółki, co oznacza, że 
uwzględnia interesy jej wspólników, 
pracowników i innych zainteresowanych 
stron w celu trwałego tworzenia wartości.

Or. en

Poprawka 250
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) po art. 1a (nowym) dodaje się art. 
1b (nowy) w brzmieniu:

Artykuł 1b
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Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy:

[...]

(15) „siedziba zarządu” oznacza miejsce, 
gdzie zasadniczo podejmowane są 
kluczowe decyzje dotyczące zarządzania i 
decyzje handlowe niezbędne do 
prowadzenia działalności spółki.

Or. en

Poprawka 251
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 c (nowy)
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c) po art. 1b (nowym) dodaje się art. 
1c (nowy) w brzmieniu: 
Artykuł 1c
Sankcje i kontrola sądowa
Państwa członkowskie przewidują 
odpowiednie sankcje w przypadku 
naruszenia przepisów niniejszej 
dyrektywy. Sankcje te są skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające i obejmują 
między innymi możliwość stwierdzenia 
nieważności danego przekształcenia, 
połączenia lub podziału.
Państwa członkowskie wprowadzają do 
swoich krajowych systemów prawnych 
konieczne środki umożliwiające wszystkim 
pracownikom i przedstawicielom 
pracowników, którzy czują się 
poszkodowani na skutek niedopełnienia 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy, dochodzenie roszczeń na 
drodze sądowej.

Or. en
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Poprawka 252
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – wprowadzenie
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) w tytule II dodaje się rozdział -I w
brzmieniu:

3) w tytule II dodaje się rozdział -I w
brzmieniu:
W tytule II dyrektywy przed rozdziałem I 
należy wprowadzić następujący przepis 
jako nowy art. 86a:
1) aby zapewnić trwałą ochronę 
zainteresowanych stron, nie są dozwolone 
środki restrukturyzacji transgranicznej 
wykraczające poza art. 86b pkt 2, art. 119 
pkt 2 i art. 160 pkt 3.
2) jeżeli w danej spółce, z zastrzeżeniem 
tytułu II nie istnieje rada zakładowa 
zgodnie z dyrektywą 2009/38/WE, 
kierownictwo jest zobowiązane, jeśli 
spełnione są warunki określone w art. 1 
ust. 2 dyrektywy 2009/38/WE, wszcząć 
negocjacje zgodnie z art. 4 i art. 5 
dyrektywy 2009/38/WE. W tych 
przypadkach zastosowanie ma druga 
wspomniana dyrektywa.

Or. en

Poprawka 253
Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszy rozdział ma zastosowanie 
do przekształcenia spółki kapitałowej 
utworzonej zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego i posiadającej statutową 

1. Niniejszy rozdział ma zastosowanie 
do przekształcenia spółki kapitałowej 
utworzonej zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego i posiadającej statutową 
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siedzibę, zarząd lub główne 
przedsiębiorstwo wewnątrz Unii w spółkę 
podlegającą prawu innego państwa 
członkowskiego.

siedzibę, zarząd lub główne 
przedsiębiorstwo wewnątrz Unii w spółkę
kapitałową podlegającą prawu innego 
państwa członkowskiego i wymienioną w 
załączniku II do dyrektywy 2017/1132 z 
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
niektórych aspektów prawa spółek.

Or. en

Poprawka 254
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Docelowe państwo członkowskie 
może wymagać, aby przedsiębiorstwo 
przenoszące swoją siedzibę statutową na 
terytorium tego państwa dokonało 
jednocześnie relokacji swojego 
centralnego ośrodka administracji, o ile 
taki wymóg jest przewidziany w 
ustawodawstwie krajowym w odniesieniu 
do przedsiębiorstw mających siedzibę na 
terytorium tego państwa.

Or. fr

Poprawka 255
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do ustanowienia 

2. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do ustanowienia
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postępowania dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego, o którym mowa w ust. 1.

zharmonizowanego postępowania 
dotyczącego przekształcenia 
transgranicznego, o którym mowa w ust. 1.

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. ro

Poprawka 256
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
postanowić o niestosowaniu niniejszego 
rozdziału do przekształceń 
transgranicznych, w których uczestniczy 
spółdzielnia, także w przypadku gdy 
byłaby ona objęta definicją spółki 
kapitałowej określoną w art. 86a ust. 1.

skreśla się

Or. en

Poprawka 257
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 b – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „informowanie” oznacza 
przekazanie przez pracodawcę 
pracownikom lub przedstawicielom 
pracowników na odpowiednim szczeblu 
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danych dotyczących samej spółki oraz jej 
dowolnej spółki zależnej lub dowolnego 
oddziału, usytuowanych w innym 
państwie członkowskim, w celu 
umożliwienia im zapoznania się z ich 
treścią i zbadania ich. Odbywa się to w 
takim czasie, w taki sposób i w takim 
zakresie, aby umożliwić pracownikom i 
przedstawicielom pracowników dokonanie 
pogłębionej oceny możliwych 
konsekwencji i w razie potrzeby 
przygotowanie konsultacji z właściwym 
organem spółki;

Or. en

Poprawka 258
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 b – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) nowy (7) „partycypacja 
pracowników” oznacza wpływ 
pracowników lub przedstawicieli 
pracowników na sprawy spółki poprzez 
prawo wyboru lub wyznaczenia 
niektórych członków organu nadzorczego 
lub administrującego spółki.

Or. en

Poprawka 259
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 b – punkt 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „partycypacja” oznacza wpływ 
pracowników lub przedstawicieli 
pracowników na sprawy spółki poprzez 
prawo wyboru lub wyznaczenia 
niektórych członków organu nadzorczego 
lub administrującego spółki;

Or. en

Poprawka 260
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 b – punkt 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b) „konsultacja” oznacza wymianę 
poglądów i podjęcie dialogu między 
pracownikami lub przedstawicielami 
pracowników a pracodawcą, aby opinia 
pracowników była wzięta pod uwagę w 
procesie podejmowania decyzji w ramach 
spółki. Konsultacje odbywają się w 
odpowiednim czasie, w taki sposób i w 
takim zakresie, aby umożliwić 
pracownikom i przedstawicielom 
pracowników, na podstawie 
dostarczonych informacji, wyrażenie 
opinii na temat przewidzianych środków. 
Konsultacje umożliwiają spotkanie z 
kierownictwem wykonawczym i uzyskanie 
uzasadnionej i wyczerpującej odpowiedzi 
przed podjęciem ostatecznej decyzji;

Or. en

Poprawka 261
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 b – punkt 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6d) „sztuczna struktura” oznacza 
strukturę, transakcję, system, działanie, 
operację lub umowę bądź ich serię 
wprowadzone w celu unikania lub 
obchodzenia zobowiązań spółki, gdy 
spółka ma zamiar uniknąć wykonania 
swoich zobowiązań lub je obejść lub jeśli 
działanie uznawane jest za pozbawione 
rzeczywistej istoty ekonomicznej bez 
względu na zamiary spółki. Obejmuje to 
między innymi obowiązki związane z 
prawami pracowników, wierzycieli lub 
wspólników, które wynikają z przepisów 
prawa lub umów, partycypacją 
pracowników lub obowiązki związane z 
podatkami lub ubezpieczeniem 
społecznym;

Or. en

Poprawka 262
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 b – punkt 6 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6e) „istota ekonomiczna” oznacza 
rzeczowe kryteria, za pomocą których 
można zdefiniować podlegającą 
opodatkowaniu obecność 
przedsiębiorstwa, takie jak istnienie 
zasobów ludzkich i materialnych 
specyficznych dla danego podmiotu, 
autonomia zarządzania nim, jego 
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rzeczywisty status prawny, przychody, 
jakie generuje i, w stosownych 
przypadkach, charakter jego aktywów;

Or. en

Poprawka 263
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 b – punkt 6 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6f) „siedziba zarządu” oznacza 
miejsce, gdzie podejmowane są kluczowe 
decyzje dotyczące zarządzania i decyzje 
handlowe niezbędne do ogólnego 
prowadzenia działalności spółki;

Or. en

Poprawka 264
Luis de Grandes Pascual

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by w razie zgłoszenia zamiaru 
przeprowadzenia przekształcenia 
transgranicznego przez spółkę państwo 
członkowskie wyjścia i państwo 
członkowskie przeznaczenia mogło
sprawdzić, czy przekształcenie 
transgraniczne spełnia warunki określone 
w ust. 2.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by w razie zgłoszenia zamiaru 
przeprowadzenia przekształcenia 
transgranicznego przez spółkę organ 
sądowy, organ notarialny lub inny 
właściwy organ państwa członkowskiego
wyjścia i państwa członkowskiego
przeznaczenia mógł sprawdzić, czy 
przekształcenie transgraniczne spełnia 
warunki określone w ust. 2.



PE627.948v01-00 106/153 AM\1163559PL.docx

PL

Or. es

Poprawka 265
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by w razie zgłoszenia zamiaru 
przeprowadzenia przekształcenia 
transgranicznego przez spółkę państwo 
członkowskie wyjścia i państwo 
członkowskie przeznaczenia mogło
sprawdzić, czy przekształcenie 
transgraniczne spełnia warunki określone 
w ust. 2.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by w razie zgłoszenia zamiaru 
przeprowadzenia przekształcenia 
transgranicznego przez spółkę organ 
sądowy, notarialny lub inny właściwy 
organ państwa członkowskiego wyjścia i
państwa członkowskiego przeznaczenia
mógł sprawdzić, czy przekształcenie 
transgraniczne spełnia warunki określone 
w ust. 2.

Or. en

Poprawka 266
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) względem spółki wszczęto 
postępowanie o rozwiązanie, likwidację 
lub upadłościowe;

a) względem spółki wszczęto 
postępowanie o rozwiązanie, likwidację 
lub upadłościowe; lub występuje 
rzeczywiste podejrzenie, że spółka nie 
płaci składek na ubezpieczenie społeczne 
lub podatku dochodowego lub że narusza 
prawa pracownicze.

Or. en
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Poprawka 267
Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wobec spółki toczy się 
zapobiegawcze postępowanie 
restrukturyzacyjne wszczęte ze względu na 
prawdopodobieństwo upadłości;

skreśla się

Or. en

Poprawka 268
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wobec spółki toczy się 
zapobiegawcze postępowanie 
restrukturyzacyjne wszczęte ze względu na 
prawdopodobieństwo upadłości;

skreśla się

Or. en

Poprawka 269
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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c) zawieszenie płatności jest w toku; skreśla się

Or. en

Poprawka 270
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zawieszenie płatności jest w toku; skreśla się

Or. bg

Poprawka 271
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) spółka jest przedmiotem 
postępowania w związku z niepłaceniem 
składek na ubezpieczenie społeczne lub 
podatku dochodowego lub w związku z 
naruszeniem praw pracowników, bądź 
zachodzi podejrzenie, że takie oszustwo 
lub naruszenie praw pracowników miało 
miejsce;

Or. en

Poprawka 272
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) władze krajowe podjęły środki 
zapobiegawcze w celu uniknięcia 
wszczęcia postępowania, o którym mowa 
w lit. a), b) lub d).

e) władze krajowe podjęły środki 
zapobiegawcze w celu uniknięcia 
wszczęcia postępowania, o którym mowa 
w lit. a) lub d).

Or. en

Poprawka 273
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) spółka jest objęta dochodzeniem, 
jest ścigana lub podlega wyrokowi 
wydanemu w ciągu ostatnich 3 lat za 
naruszenie przepisów prawa pracy lub 
praw pracowniczych, oszustwa w zakresie 
podatków lub zabezpieczenia społecznego, 
uchylanie się od opodatkowania, unikanie 
opodatkowania lub pranie pieniędzy bądź 
inne przestępstwa finansowe;

Or. en

Poprawka 274
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ea) zostały podjęte działania 
dyscyplinarne lub administracyjne lub 
sankcje karne i decyzje dotyczące 
nieuczciwych praktyk, które są 
bezpośrednio związane z kompetencjami 
lub rzetelnością spółki;

Or. en

Poprawka 275
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) spółka zalega z płatnością 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne;

Or. en

Poprawka 276
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ec) spółka jest objęta dochodzeniem, 
jest ścigana lub podlega wyrokowi 
wydanemu w ciągu ostatnich 3 lat za 
spowodowanie szkód dla środowiska;

Or. en
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Poprawka 277
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ed) spółka jest objęta dochodzeniem, 
jest ścigana lub podlega wyrokowi 
wydanemu w ciągu ostatnich 3 lat za 
naruszenie praw podstawowych lub praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 278
Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Spółka, wobec której toczy się 
zapobiegawcze postępowanie 
restrukturyzacyjne wszczęte ze względu na 
prawdopodobieństwo upadłości, podlega 
kontroli właściwych organów państw 
członkowskich w celu ustalenia, czy samo 
przekształcenie lub podział może służyć 
restrukturyzacji i uniknięciu 
niewypłacalności. Po przeprowadzeniu 
kontroli właściwe organy państw 
członkowskich podejmują autonomiczną 
decyzję dotyczącą tego, czy dana spółka 
może dokonać przekształcenia 
transgranicznego, czy też nie.

Or. en
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Poprawka 279
Luis de Grandes Pascual, Francis Zammit Dimech, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na 
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku i
uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że stanowi ona sztuczną strukturę mającą 
na celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszenie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników mniejszościowych 
wynikających z przepisów prawa lub 
umów.

skreśla się

Or. en

Poprawka 280
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na 
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku i
uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że stanowi ona sztuczną strukturę mającą 
na celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne 

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na 
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku i
uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że stanowi ona sztuczną strukturę.
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naruszenie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników mniejszościowych 
wynikających z przepisów prawa lub 
umów.

Spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego wykazuje, na podstawie 
możliwych do ustalenia obiektywnych 
czynników, posiadanie stałego zakładu i 
prowadzenie rzeczywistej i znaczącej 
działalności gospodarczej w państwie 
członkowskim przeznaczenia na czas 
nieokreślony.

Spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego nie jest uznawana za 
posiadającą stały zakład i prowadzącą 
rzeczywistą i znaczącą działalność 
gospodarczą w państwie członkowskim 
przeznaczenia, jeśli nie może wykazać, że:

– spółka posiada stały zakład w państwie 
członkowskim przeznaczenia o 
obiektywnie stałym charakterze i 
prowadzący znaczącą działalność 
gospodarczą, prowadzący działalność w 
odpowiednich pomieszczeniach, z 
odpowiednią liczbą pracowników 
zatrudnionych na stałe, oraz posiadający 
organ zarządzający, który jest 
odpowiednio przygotowany do zawierania 
transakcji z podmiotami zewnętrznymi; 
oraz

– skonsolidowany EBITDA z działalności 
spółki w państwie członkowskim 
przeznaczenia w dwóch ostatnich latach 
obrotowych odpowiada co najmniej 25 % 
skonsolidowanego EBITDA osiągniętego 
przez spółkę w Unii Europejskiej.

Siedziba zarządu spółki przekształconej 
jest ustanowiona w państwie 
członkowskim przeznaczenia w terminie 5 
miesięcy od dnia, w którym 
przekształcenie transgraniczne staje się 
skuteczne zgodnie z art. 86r. W przypadku 
niespełnienia tego warunku 
transgraniczne przekształcenie zostaje 
uznane za nieważne. Właściwy organ 
państwa członkowskiego przeznaczenia 
sprawdza, czy warunek ten został 
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spełniony, i przekazuje wynik takiej 
weryfikacji właściwemu organowi 
państwa członkowskiego wyjścia.

Or. en

Poprawka 281
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na 
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku i
uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że stanowi ona sztuczną strukturę mającą 
na celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszenie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników mniejszościowych 
wynikających z przepisów prawa lub 
umów.

3. Spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego musi udowodnić, że 
posiada rzeczywisty zakład i prowadzi 
rzeczywistą i znaczącą działalność 
gospodarczą w państwie członkowskim
przeznaczenia zgodnie z następującymi 
kryteriami, które muszą być stale 
spełnione:

a) EBITDA z działalności spółki w 
państwie członkowskim przeznaczenia w 
dwóch ostatnich latach obrotowych 
odpowiada co najmniej 25 % EBITDA 
osiągniętego przez spółkę w Unii 
Europejskiej;

b) spółka posiada stały zakład prowadzący 
znaczącą działalność gospodarczą z 
rzeczywistymi pomieszczeniami, 
odpowiednią liczbę pracowników 
zatrudnionych na stałe oraz organ 
zarządzający, który jest odpowiednio 
przygotowany do zawierania transakcji z 
podmiotami zewnętrznymi;

c) siedziba zarządu spółki przekształconej 
jest ustanowiona w państwie 
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członkowskim przeznaczenia w terminie 5 
miesięcy od dnia, w którym 
przekształcenie transgraniczne staje się 
skuteczne zgodnie z art. 86r;

Or. en

Poprawka 282
Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na 
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku i
uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że stanowi ona sztuczną strukturę mającą 
na celu uzyskanie nienależnych korzyści
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszenie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników mniejszościowych
wynikających z przepisów prawa lub 
umów.

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na 
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku i
uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że stanowi ona sztuczną strukturę
(rozumianą jako nierzeczywistą strukturę 
lub szereg struktur, których głównym 
celem lub jednym z głównych celów jest
uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej 
z przedmiotem lub celem obowiązującego 
prawa podatkowego), naruszającą prawa
pracowników, wierzycieli lub wspólników 
mniejszościowych wynikające z przepisów 
prawa lub umów.

Or. en

Poprawka 283
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku i
uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że stanowi ona sztuczną strukturę mającą 
na celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne naruszenie 
praw pracowników, wierzycieli lub 
wspólników mniejszościowych 
wynikających z przepisów prawa lub 
umów.

3. Z należytym uwzględnieniem i 
poszanowaniem zasady pomocniczości 
oraz kompetencji państw członkowskich w 
zakresie prawa podatkowego i prawa 
pracy, państwa członkowskie dążą do 
zapobiegania tworzeniu sztucznych 
struktur mających na celu bezpodstawne 
naruszenie praw pracowników, wierzycieli
lub wspólników mniejszościowych 
wynikających z przepisów prawa lub 
umów.

Or. en

Poprawka 284
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na 
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku i
uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że stanowi ona sztuczną strukturę mającą 
na celu uzyskanie nienależnych korzyści 
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszenie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników mniejszościowych 
wynikających z przepisów prawa lub 
umów.

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na 
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku i
uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że stanowi ono sztuczną strukturę, lub ma 
poważne podejrzenie, że stanowi ono 
sztuczną strukturę.

Or. en



AM\1163559PL.docx 117/153 PE627.948v01-00

PL

Poprawka 285
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na 
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku i
uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że stanowi ona sztuczną strukturę mającą 
na celu uzyskanie nienależnych korzyści
podatkowych lub bezpodstawne 
naruszenie praw pracowników, wierzycieli 
lub wspólników mniejszościowych 
wynikających z przepisów prawa lub 
umów.

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwy organ w państwie 
członkowskim wyjścia nie zezwolił na 
przekształcenie transgraniczne, jeżeli po 
zbadaniu konkretnego przypadku i
uwzględnieniu wszystkich istotnych 
faktów i okoliczności organ ten stwierdzi, 
że stanowi ona sztuczną strukturę mającą 
na celu dokonywanie nadużyć
podatkowych lub naruszeń w odniesieniu 
do praw pracowników, wierzycieli lub 
wspólników mniejszościowych 
wynikających z przepisów prawa lub 
umów.

Or. bg

Poprawka 286
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Spółka dokonująca przekształcenia 
transgranicznego przedstawia informacje 
merytoryczne celem wykazania, że posiada 
faktyczny zakład i prowadzi rzeczywistą i 
znaczącą działalność gospodarczą w 
państwie członkowskim przeznaczenia. W 
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tym celu muszą zostać spełnione 
przynajmniej następujące warunki:

a) EBITDA z działalności spółki w 
państwie członkowskim przeznaczenia w 
dwóch ostatnich latach obrotowych 
odpowiada co najmniej 25 % EBITDA 
osiągniętego przez spółkę w Unii 
Europejskiej;

b) spółka posiada stały zakład prowadzący 
znaczącą działalność gospodarczą z 
rzeczywistymi pomieszczeniami, 
odpowiednią liczbę pracowników 
zatrudnionych na stałe oraz organ 
zarządzający, który jest odpowiednio 
przygotowany do zawierania transakcji z 
podmiotami zewnętrznymi.

W każdym przypadku siedziba zarządu 
spółki przekształconej jest przenoszona do 
państwa członkowskiego przeznaczenia w 
terminie 5 miesięcy od dnia, w którym 
przekształcenie transgraniczne staje się 
skuteczne, zgodnie z art. 86r.

Or. en

Poprawka 287
Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do celów ust. 3 strukturę lub 
szereg struktur uznaje się za 
nierzeczywiste w zakresie, w jakim nie są 
one wprowadzane z uzasadnionych 
powodów handlowych, które 
odzwierciedlają rzeczywistość 
ekonomiczną.

Or. en
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Poprawka 288
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 b – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla egzekwowania przepisów 
podatkowych w prawie krajowym, w tym 
możliwości nakładania przez państwa 
członkowskie wyjścia podatku od ukrytych 
rezerw spółki przekształcanej zanim 
przekształcenie stanie się skuteczne, 
zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 289
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 c – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie wyjścia 
mogą opodatkować niezrealizowane zyski 
kapitałowe w momencie transgranicznego 
przekształcenia spółki. Spółka może 
następnie wybrać pomiędzy 
natychmiastową zapłatą kwoty podatku a 
odroczoną płatnością kwoty podatku wraz 
z odsetkami zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem krajowym. Jeżeli spółka 
wybierze drugą opcję, państwo 
członkowskie wyjścia może zażądać 
dostarczenia gwarancji bankowej.



PE627.948v01-00 120/153 AM\1163559PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 290
Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki, która zamierza 
dokonać przekształcenia transgranicznego, 
sporządza plan przekształcenia 
transgranicznego. Plan przekształcenia 
transgranicznego zawiera co najmniej 
następujące informacje:

1. Organ zarządzający lub 
administrujący, w tym przedstawiciele 
pracowników na szczeblu zarządu, spółki, 
która zamierza dokonać przekształcenia 
transgranicznego, sporządza plan 
przekształcenia transgranicznego. Plan 
przekształcenia transgranicznego zawiera 
co najmniej następujące informacje:

Or. en

Poprawka 291
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki, która zamierza 
dokonać przekształcenia transgranicznego, 
sporządza plan przekształcenia 
transgranicznego. Plan przekształcenia 
transgranicznego zawiera co najmniej 
następujące informacje:

1. Organ zarządzający lub 
administrujący, w tym przedstawiciele 
pracowników na szczeblu zarządu, spółki, 
która zamierza dokonać przekształcenia 
transgranicznego, sporządza plan 
przekształcenia transgranicznego. Plan 
przekształcenia transgranicznego zawiera 
co najmniej następujące informacje:

Or. en
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Poprawka 292
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) forma prawna, firma i statutowa 
siedziba spółki w państwie członkowskim 
wyjścia;

a) forma prawna, firma i lokalizacja 
statutowej siedziby spółki w państwie 
członkowskim wyjścia;

Or. en

Poprawka 293
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) forma prawna, firma i statutowa 
siedziba spółki w państwie członkowskim 
wyjścia;

a) forma prawna, firma i lokalizacja 
statutowej siedziby spółki w państwie 
członkowskim wyjścia;

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. ro

Poprawka 294
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) proponowany harmonogram 
transgranicznego przekształcenia;

skreśla się

Or. bg

Poprawka 295
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) szczegółowe informacje na temat 
przeniesienia siedziby zarządu spółki do 
państwa członkowskiego przeznaczenia, w 
przypadku gdy jeszcze tam się nie 
znajduje;

Or. en

Poprawka 296
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) szczegółowe informacje na temat 
przeniesienia siedziby zarządu;

Or. en

Poprawka 297
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) szczegółowe informacje na temat 
przeniesienia siedziby zarządu;

Or. en

Poprawka 298
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) przyczyny przekształcenia;

Or. en

Poprawka 299
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) data, od której transakcje spółki 
utworzonej i zarejestrowanej w państwie 
członkowskim wyjścia będą traktowane do 
celów rachunkowości jako transakcje 
spółki przekształconej;

skreśla się

Or. de
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Uzasadnienie

W przypadku zmiany formy z zachowaniem tożsamości wyznaczenie daty granicznej 
przekształcenia nie ma sensu, ponieważ podmiot prawa pozostaje ten sam.

Poprawka 300
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wszelkie szczególne korzyści 
przyznane członkom organu 
administrującego, zarządzającego, 
nadzorczego lub kontrolnego 
przekształconej spółki;

h) wszelkie szczególne korzyści, 
wynagrodzenia i premie, w szczególności 
w związku z przekształceniem, przyznane 
członkom organu administrującego, 
zarządzającego, nadzorczego lub 
kontrolnego przekształconej spółki;

Or. en

Poprawka 301
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) szczegóły dotyczące propozycji 
wynagrodzenia dla wspólników
sprzeciwiających się transgranicznemu 
przekształceniu zgodnie z art. 86j;

i) szczegóły dotyczące propozycji 
wynagrodzenia dla wspólników zgodnie z
art. 86j;

Or. bg

Poprawka 302
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) konkretny opis i prawdopodobne 
zmiany organizacji pracowników w 
wyniku przekształcenia, z uwzględnieniem 
danych liczbowych dotyczących 
pracowników i stanowisk, w tym spółek 
zależnych, oraz prawdopodobne zmiany 
organizacji pracowników w wyniku 
przekształcenia, z uwzględnieniem danych 
liczbowych dotyczących pracowników i 
stanowisk, w tym spółek zależnych;

Or. en

Poprawka 303
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) prawdopodobne skutki 
przekształcenia transgranicznego dla 
zatrudnienia;

j) prawdopodobne skutki 
przekształcenia transgranicznego dla 
zatrudnienia, ewolucji płac i dialogu 
społecznego na poziomie przedsiębiorstwa 
z uwzględnieniem reprezentacji 
przedstawicieli pracowników na poziomie 
zarządu;

Or. en

Poprawka 304
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) w stosownych przypadkach,
informacje na temat procedur, zgodnie z
którymi określa się uzgodnienia dotyczące 
udziału pracowników w ukształtowaniu ich 
praw do partycypacji w spółce 
przekształconej zgodnie z art. 86l, oraz na 
temat możliwych wariantów takich 
uzgodnień.

k) informacje na temat procedur, 
zgodnie z którymi określa się uzgodnienia 
dotyczące udziału pracowników w
ukształtowaniu ich praw do informacji i 
konsultacji oraz, w stosownych 
przypadkach, partycypacji w spółce 
przekształconej zgodnie z art. 86l, oraz na 
temat możliwych wariantów takich 
uzgodnień.

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. ro

Poprawka 305
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) nazwę jednostki najwyższego 
szczebla i, w stosownym przypadku, wykaz 
wszystkich jednostek zależnych, krótki 
opis charakteru prowadzonej przez nie 
działalności oraz ich podział 
geograficzny;

Or. en

Poprawka 306
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera k b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) liczbę pracowników w przeliczeniu 
na ekwiwalent pełnego czasu pracy;

Or. en

Poprawka 307
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera k c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kc) aktywa trwałe inne niż środki 
pieniężne lub ich ekwiwalenty; wysokość 
obrotów netto, łącznie z rozróżnieniem 
obrotów z jednostkami powiązanymi i 
obrotów z jednostkami niepowiązanymi;

Or. en

Poprawka 308
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 – ustęp 1 – litera k d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kd) kwota zysków lub strat przed 
odliczeniem podatku dochodowego;
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Or. en

Poprawka 309
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera k e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ke) kwota naliczonego podatku 
dochodowego (w bieżącym roku), która 
jest bieżącym obciążeniem podatkowym 
uwzględnionym w dochodach 
podlegających opodatkowaniu lub w 
stratach w danym roku obrotowym przez 
jednostki i oddziały mające siedzibę do 
celów podatkowych w danej jurysdykcji 
podatkowej;

Or. en

Poprawka 310
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera k f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kf) kwota zapłaconego podatku 
dochodowego, która jest kwotą 
zapłaconego podatku dochodowego w 
danym roku obrotowym przez jednostki i 
oddziały mające siedzibę do celów 
podatkowych w danej jurysdykcji 
podatkowej;

Or. en
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Poprawka 311
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 – ustęp 1 – litera k g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kg) kwota niepodzielonego zysku z lat 
ubiegłych i kapitał zakładowy;

Or. en

Poprawka 312
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera k h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kh) szczegółowe informacje o 
otrzymanych dotacjach publicznych oraz 
o darowiznach dokonanych na rzecz 
polityków, organizacji politycznych i 
fundacji o celach politycznych;

Or. en

Poprawka 313
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 1 – litera k i (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ki) informację, czy jednostki, jednostki 
zależne i oddziały korzystają z 
preferencyjnych przepisów w zakresie 
opodatkowania dochodów z patentów lub 
z podobnych instrumentów;

Or. en

Poprawka 314
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poza językami urzędowymi państw 
członkowskich wyjścia i przeznaczenia, 
państwa członkowskie zezwalają spółce 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego na stosowanie języka 
zwyczajowo używanego w sferze 
międzynarodowej działalności 
gospodarczej i finansowej w celu 
sporządzenia planu przekształcenia 
transgranicznego oraz wszystkich innych 
związanych z tym dokumentów. Państwa 
członkowskie określają, który język będzie 
miał pierwszeństwo w przypadku 
stwierdzenia rozbieżności między różnymi 
wersjami językowymi tych dokumentów.

2. Poza językami urzędowymi państw 
członkowskich wyjścia i przeznaczenia, 
państwa członkowskie zezwalają spółce 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego na stosowanie języka 
zwyczajowo używanego w sferze 
międzynarodowej działalności 
gospodarczej i finansowej w celu 
sporządzenia planu przekształcenia 
transgranicznego oraz wszystkich innych 
związanych z tym dokumentów. Państwa 
członkowskie określają, który język będzie 
miał pierwszeństwo w przypadku 
stwierdzenia rozbieżności między różnymi 
wersjami językowymi tych dokumentów.
Wspólnicy, pracownicy lub wierzyciele 
mają możliwość zgłaszania uwag 
dotyczących tego planu. Uwagi są 
uwzględniane w sprawozdaniu końcowym 
i podawane do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 315
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Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poza językami urzędowymi państw 
członkowskich wyjścia i przeznaczenia, 
państwa członkowskie zezwalają spółce 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego na stosowanie języka 
zwyczajowo używanego w sferze 
międzynarodowej działalności 
gospodarczej i finansowej w celu 
sporządzenia planu przekształcenia 
transgranicznego oraz wszystkich innych 
związanych z tym dokumentów. Państwa 
członkowskie określają, który język będzie 
miał pierwszeństwo w przypadku 
stwierdzenia rozbieżności między różnymi 
wersjami językowymi tych dokumentów.

2. Państwa członkowskie mogą 
wskazać, że poza językami urzędowymi 
państw członkowskich wyjścia i
przeznaczenia spółka zezwoli spółce 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego na stosowanie języka 
zwyczajowo używanego w sferze 
międzynarodowej działalności 
gospodarczej i finansowej w celu 
sporządzenia planu przekształcenia 
transgranicznego oraz wszystkich innych 
związanych z tym dokumentów. Państwa 
członkowskie określają, który język będzie 
miał pierwszeństwo w przypadku 
stwierdzenia rozbieżności między różnymi 
wersjami językowymi tych dokumentów.

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. ro

Poprawka 316
Emil Radev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poza językami urzędowymi państw 
członkowskich wyjścia i przeznaczenia, 
państwa członkowskie zezwalają spółce 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego na stosowanie języka 

2. Poza językami urzędowymi państw 
członkowskich wyjścia i przeznaczenia, 
państwa członkowskie zezwalają spółce 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego na stosowanie języka 
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zwyczajowo używanego w sferze 
międzynarodowej działalności 
gospodarczej i finansowej w celu 
sporządzenia planu przekształcenia 
transgranicznego oraz wszystkich innych 
związanych z tym dokumentów. Państwa 
członkowskie określą, który język będzie 
miał pierwszeństwo w przypadku 
wystąpienia rozbieżności pomiędzy 
różnymi wersjami językowymi tych 
dokumentów.

zwyczajowo używanego w sferze 
międzynarodowej działalności 
gospodarczej i finansowej w celu 
sporządzenia planu przekształcenia 
transgranicznego oraz wszystkich innych 
związanych z tym dokumentów. Spółka 
określi, który język będzie miał 
pierwszeństwo w przypadku wystąpienia 
rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami 
językowymi tych dokumentów.

Or. bg

Poprawka 317
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86e
Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników

Artykuł 86e
Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników i 
pracowników

Or. en

Poprawka 318
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86e
Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników

Artykuł 86e
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Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników i 
pracowników

Or. en

Poprawka 319
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86e
Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników

Artykuł 86e
Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników i 
pracowników

Or. fr

Poprawka 320
Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86e
Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla wspólników

Artykuł 86e
Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego

Or. en

Poprawka 321
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
sporządza sprawozdanie wyjaśniające i
uzasadniające aspekty prawne i
ekonomiczne przekształcenia 
transgranicznego.

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
sporządza sprawozdanie wyjaśniające i
uzasadniające aspekty prawne i
ekonomiczne przekształcenia 
transgranicznego oraz skutki 
przekształcenia transgranicznego dla 
pracowników.

Or. en

Poprawka 322
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
sporządza sprawozdanie wyjaśniające i
uzasadniające aspekty prawne i
ekonomiczne przekształcenia 
transgranicznego.

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
sporządza sprawozdanie wyjaśniające i
uzasadniające aspekty prawne i
ekonomiczne przekształcenia 
transgranicznego oraz skutki 
przekształcenia transgranicznego dla 
pracowników spółki.

Or. en

Poprawka 323
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
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Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
sporządza sprawozdanie wyjaśniające i
uzasadniające aspekty prawne i
ekonomiczne przekształcenia 
transgranicznego.

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
sporządza dla wspólników i pracowników
sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające 
aspekty prawne i ekonomiczne 
przekształcenia transgranicznego.

Or. fr

Uzasadnienie

.

Poprawka 324
Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) powody przekształcenia 
transgranicznego;

Or. en

Poprawka 325
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) powody przekształcenia;
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Or. en

Poprawka 326
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uprawnienia i środki prawne 
dostępne wspólnikom sprzeciwiającym się 
przekształceniu zgodnie z art. 86j.

c) uprawnienia i środki prawne 
dostępne wspólnikom sprzeciwiającym się 
przekształceniu zgodnie z art. 86j, w 
stosownych przypadkach.

Or. en

Poprawka 327
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wpływ przekształcenia 
transgranicznego na ochronę stosunków 
pracy;

Or. en

Poprawka 328
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wpływ przekształcenia 
transgranicznego na ochronę stosunków 
pracy;

Or. en

Poprawka 329
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wpływ przekształcenia 
transgranicznego na ochronę stosunków 
pracy;

Or. fr

Poprawka 330
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wszelkie istotne zmiany w
warunkach zatrudnienia oraz co do 
lokalizacji prowadzenia działalności przez 
spółkę;

Or. en

Poprawka 331
Jens Rohde, António Marinho e Pinto
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wszelkie istotne zmiany w
warunkach zatrudnienia oraz co do 
lokalizacji prowadzenia działalności przez 
spółkę;

Or. en

Poprawka 332
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wszelkie istotne zmiany w
warunkach zatrudnienia oraz co do 
lokalizacji prowadzenia działalności przez 
spółkę;

Or. fr

Poprawka 333
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) czy elementy wymienione w lit. a), 
d) i e) odnoszą się również do jednostek 
zależnych spółki.
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Or. en

Poprawka 334
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) czy elementy wymienione w lit. a), 
d) i e) odnoszą się również do jednostek 
zależnych spółki.

Or. en

Poprawka 335
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) czy elementy wymienione w lit. a), 
d) i e) odnoszą się do jednostek zależnych 
spółki.

Or. fr

Poprawka 336
Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2a. Do sprawozdania, o którym mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, dołącza się 
oświadczenie organu zarządzającego lub 
administrującego spółki dotyczące miejsc 
prowadzenia działalności po 
przekształceniu transgranicznym, w tym 
informacje o częściowym lub całkowitym 
prowadzeniu działalności gospodarczej w 
państwie członkowskim wyjścia i, w 
odpowiednich okolicznościach, 
zaznaczenie faktu dalszego prowadzenia 
działalności wyłącznie w państwie 
członkowskim wyjścia.

Or. en

Poprawka 337
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1 niniejszego artykułu, udostępnia się
wspólnikom, co najmniej drogą 
elektroniczną, nie później niż na dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i. 
Sprawozdanie to jest udostępnia się 
również w podobny sposób 
przedstawicielom pracowników spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, samym 
pracownikom.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1, udostępnia się, co najmniej drogą 
elektroniczną, wspólnikom i 
przedstawicielom pracowników spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, samym 
pracownikom, nie później niż na dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i. 
Sprawozdanie to jest udostępnia się 
również w podobny sposób 
przedstawicielom pracowników spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, samym 
pracownikom.

Or. en
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Poprawka 338
Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1 niniejszego artykułu, udostępnia się 
wspólnikom, co najmniej drogą 
elektroniczną, nie później niż na dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i. 
Sprawozdanie to jest udostępnia się 
również w podobny sposób 
przedstawicielom pracowników spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, samym 
pracownikom.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1 niniejszego artykułu, udostępnia się 
wspólnikom, co najmniej drogą 
elektroniczną, nie później niż na dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i. 
Sprawozdanie to udostępnia się również w
podobny sposób przedstawicielom 
pracowników spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego lub, w
przypadku braku takich przedstawicieli, 
samym pracownikom oraz w stosownych 
przypadkach europejskiej radzie 
zakładowej.

Or. en

Poprawka 339
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1 niniejszego artykułu, udostępnia się 
wspólnikom, co najmniej drogą 
elektroniczną, nie później niż na dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i. 
Sprawozdanie to jest udostępnia się 
również w podobny sposób 
przedstawicielom pracowników spółki 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1 niniejszego artykułu, udostępnia się 
wspólnikom, co najmniej drogą 
elektroniczną, nie później niż na dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i. 
Sprawozdanie to jest udostępnia się 
również w podobny sposób 
przedstawicielom pracowników spółki 
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dokonującej przekształcenia 
transgranicznego lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, samym 
pracownikom.

dokonującej przekształcenia 
transgranicznego lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, samym 
pracownikom oraz związkom zawodowym 
w spółce.

Or. en

Poprawka 340
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1 niniejszego artykułu, udostępnia się
wspólnikom, co najmniej drogą 
elektroniczną, nie później niż na dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i.
Sprawozdanie to jest udostępnia się 
również w podobny sposób 
przedstawicielom pracowników spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, samym 
pracownikom.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1, udostępnia się, co najmniej drogą 
elektroniczną,wspólnikom i 
przedstawicielom pracowników spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, samym 
pracownikom, nie później niż na dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i.

Or. en

Poprawka 341
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1 niniejszego artykułu, udostępnia się
wspólnikom, co najmniej drogą 
elektroniczną, nie później niż na dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i.
Sprawozdanie to jest udostępnia się 
również w podobny sposób 
przedstawicielom pracowników spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, samym 
pracownikom.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1 niniejszego artykułu, udostępnia się, 
co najmniej drogą elektroniczną,
wspólnikom, jak również 
przedstawicielom pracowników spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, samym 
pracownikom, nie później niż na dwa 
miesiące przed datą zgromadzenia 
wspólników, o którym mowa w art. 86i.

Or. fr

Poprawka 342
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy organ 
zarządzający lub administrujący spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego otrzyma we właściwym 
czasie opinię od przedstawicieli swoich 
pracowników lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, od samych 
pracowników, zgodnie z prawem 
krajowym, wspólników informuje się o
tym, a opinię tę załącza się do 
sprawozdania.

Or. en

Poprawka 343
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
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Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy organ 
zarządzający lub administrujący spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego otrzyma we właściwym 
czasie opinię od przedstawicieli swoich 
pracowników lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, od samych 
pracowników, zgodnie z prawem 
krajowym, wspólników informuje się o
tym, a opinię tę załącza się do 
sprawozdania.

Or. en

Poprawka 344
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy organ 
zarządzający lub administrujący spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego otrzyma we właściwym 
czasie opinię od przedstawicieli swoich 
pracowników lub, w przypadku braku 
takich przedstawicieli, od samych 
pracowników, zgodnie z prawem 
krajowym, wspólników informuję się o
tym, a opinię tę załącza się do 
sprawozdania.

Or. fr

Poprawka 345
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Europejska rada zakładowa, w 
stosownych przypadkach, krajowe organy 
reprezentujące pracowników i związki 
zawodowe reprezentowane w spółce 
muszą posiadać odpowiednie zasoby do 
przeprowadzenia analizy sprawozdania;

Or. en

Poprawka 346
Kosma Złotowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdanie to nie jest jednak 
wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego zgodzili się na 
zwolnienie z tego wymogu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 347
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4. Sprawozdanie to nie jest jednak 
wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego zgodzili się na 
zwolnienie z tego wymogu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 348
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdanie to nie jest jednak 
wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy 
spółki dokonującej przekształcenia 
transgranicznego zgodzili się na 
zwolnienie z tego wymogu.

4. Litery b) i c) tego sprawozdania 
nie są jednak wymagane, jeżeli wszyscy 
wspólnicy spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego zgodzili 
się na zwolnienie z tego wymogu. W 
przypadku gdy spółka dokonująca 
przekształcenia transgranicznego i jej 
spółki zależne, jeżeli takie istnieją, nie 
zatrudniają innych pracowników niż ci, 
którzy wchodzą w skład organu 
zarządzającego lub administrującego, 
informacje, o których mowa w ust. 1 lit. 
d), e) i f), nie są wymagane.

Or. en

Poprawka 349
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4. Sprawozdanie to nie jest jednak 
wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego zgodzili się na zwolnienie 
z tego wymogu.

4. Sprawozdanie to nie jest jednak 
wymagane, jeżeli co najmniej dwie trzecie 
wspólników spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego zgodziło
się na zwolnienie z tego wymogu, 
informacje, o których mowa w ust. 1 lit. b) 
i c) niniejszego artykułu, nie są wymagane

.

Or. en

Poprawka 350
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdanie to nie jest jednak 
wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy spółki 
dokonującej przekształcenia 
transgranicznego zgodzili się na zwolnienie 
z tego wymogu.

4. Sprawozdanie to nie jest jednak 
wymagane, jeżeli co najmniej dwie trzecie 
wspólników spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego zgodziło
się na zwolnienie z tego wymogu.

Or. fr

Poprawka 351
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku jednak gdy spółka 
dokonująca przekształcenia 
transgranicznego i jej spółki zależne,
jeżeli takie istnieją, nie zatrudniają innych 
pracowników niż ci, którzy wchodzą w
skład organu zarządzającego lub 
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administrującego, sprawozdanie, o którym 
mowa w ust. 1, nie jest wymagane.

Or. fr

Poprawka 352
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy spółka 
dokonująca przekształcenia 
transgranicznego i jej spółki zależne, 
jeżeli takie istnieją, nie zatrudniają innych 
pracowników niż ci, którzy wchodzą w
skład organu zarządzającego lub 
administrującego, informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. d), e) i f), nie są 
wymagane.

Or. en

Poprawka 353
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ustępy 1–4 pozostają bez 
uszczerbku dla mających zastosowanie 
praw do informacji i konsultacji oraz 
postępowań wszczętych na szczeblu 
krajowym po transpozycji dyrektyw 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.

Or. en
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Poprawka 354
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 e – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Ustępy 1–6 pozostają bez 
uszczerbku dla mających zastosowanie 
praw do informacji i konsultacji oraz 
postępowań wszczętych na szczeblu 
krajowym po transpozycji dyrektyw 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.

Or. fr

Poprawka 355
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Ustępy 1–4a pozostają bez 
uszczerbku dla mających zastosowanie 
praw do informacji i konsultacji oraz 
postępowań wszczętych na szczeblu 
krajowym po transpozycji dyrektyw 
2002/14/WE lub 2009/38/WE.

Or. en

Poprawka 356
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
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Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86f
Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla pracowników

skreśla się

Or. fr

Poprawka 357
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86f
Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla pracowników

skreśla się

Or. en

Poprawka 358
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86f
Sprawozdanie organu zarządzającego lub 
administrującego dla pracowników

skreśla się

Or. en
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Poprawka 359
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86f – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
sporządza sprawozdanie wyjaśniające 
skutki przekształcenia transgranicznego 
dla pracowników.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 360
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1131
Artykuł 86 f – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
sporządza sprawozdanie wyjaśniające 
skutki przekształcenia transgranicznego 
dla pracowników.

skreśla się

Or. en

Poprawka 361
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ zarządzający lub 
administrujący spółki dokonującej 
przekształcenia transgranicznego 
sporządza sprawozdanie wyjaśniające 
skutki przekształcenia transgranicznego 
dla pracowników.

skreśla się

Or. en

Poprawka 362
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W sprawozdaniu, o którym mowa 
w ust. 1, wyjaśnia się w szczególności:

skreśla się

a) wpływ przekształcenia 
transgranicznego na przyszłą działalność 
spółki oraz na plan strategiczny zarządu;

b) wpływ przekształcenia 
transgranicznego na ochronę stosunków 
pracy;

c) wszelkie istotne zmiany w warunkach 
zatrudnienia oraz co do lokalizacji 
prowadzenia działalności przez spółkę;

d) czy elementy wymienione w lit. a), b) i 
c) odnoszą się również do jednostek 
zależnych spółki.

Or. fr

Poprawka 363
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
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Dyrektywa (UE) 2017/1132
Artykuł 86 f – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W sprawozdaniu, o którym mowa 
w ust. 1, wyjaśnia się w szczególności:

skreśla się

a) wpływ przekształcenia 
transgranicznego na przyszłą działalność 
spółki oraz na plan strategiczny zarządu;

b) wpływ przekształcenia 
transgranicznego na ochronę stosunków 
pracy;

c) wszelkie istotne zmiany w warunkach 
zatrudnienia oraz co do lokalizacji 
prowadzenia działalności przez spółkę;

d) czy elementy wymienione w lit. a), b) i 
c) odnoszą się również do jednostek 
zależnych spółki.

Or. en
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