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Alteração 134
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Diretiva 2005/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho40

regula fusões transfronteiriças de 
sociedades de responsabilidade limitada. 
As suas normas representam um marco 
importante na melhoria do funcionamento 
do mercado único para as sociedades, 
permitindo-lhes exercer a liberdade de 
estabelecimento. Contudo, a avaliação 
dessas normas revelou a necessidade de se 
alterarem as aplicáveis às fusões 
transfronteiriças, assim como a 
conveniência de se regularem igualmente 
as transformações e cisões 
transfronteiriças.

(1) A Diretiva 2005/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho40

regula fusões transfronteiriças de 
sociedades de responsabilidade limitada. 
As suas normas representam um marco 
importante na melhoria do funcionamento 
do mercado único para as sociedades, 
permitindo-lhes exercer a liberdade de 
estabelecimento. Contudo, a avaliação 
dessas normas revelou a necessidade de se 
alterarem as aplicáveis às fusões 
transfronteiriças, tendo em vista, 
nomeadamente, garantir a proteção 
adequada dos trabalhadores, dos credores 
e dos acionistas minoritários, assim como 
a conveniência de se regularem igualmente 
as transformações e cisões transfronteiriças
destinadas a promover a mobilidade 
transfronteiriça das sociedades, a fim de 
apresentar um quadro legislativo da 
União aplicável às sociedades que seja 
claro, previsível, adequado, atualizado, 
inclusivo e equitativo.

_________________ _________________
40 Diretiva (UE) 2017/1132 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativa a 
determinados aspetos do direito das sociedades 
(codificação) (JO L 169 de 30.6.2017, p. 46).

40 Diretiva (UE) 2017/1132 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativa a 
determinados aspetos do direito das sociedades 
(codificação) (JO L 169 de 30.6.2017, p. 46).

Or. ro

Alteração 135
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Considerando 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) A Diretiva 2005/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho41

regula fusões transfronteiriças de 
sociedades de responsabilidade limitada. 
As suas normas representam um marco 
importante na melhoria do funcionamento 
do mercado único para as sociedades, 
permitindo-lhes exercer a liberdade de 
estabelecimento. Contudo, a avaliação 
dessas normas revelou a necessidade de se 
alterarem as aplicáveis às fusões 
transfronteiriças, assim como a 
conveniência de se regularem igualmente 
as transformações e cisões 
transfronteiriças.

(1) A Diretiva 2005/56/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho41

regula fusões transfronteiriças de 
sociedades de responsabilidade limitada. 
As suas normas representam um marco 
importante na melhoria do funcionamento 
do mercado único para as sociedades, 
permitindo-lhes exercer a liberdade de 
estabelecimento, por um lado, e a proteção 
das principais partes interessadas, por 
outro. Contudo, a avaliação dessas normas 
revelou a necessidade de se alterarem as 
aplicáveis às fusões transfronteiriças, assim 
como a conveniência de se regularem 
igualmente as transformações e cisões 
transfronteiriças.

_________________ _________________
41 Diretiva (UE) 2017/1132 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativa a 
determinados aspetos do direito das sociedades (JO 
L 169 de 30.6.2017, p. 46).

41 Diretiva (UE) 2017/1132 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativa a 
determinados aspetos do direito das sociedades (JO 
L 169 de 30.6.2017, p. 46).

Or. en

Alteração 136
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A fim de garantir sociedades 
sólidas e prósperas que ofereçam valor 
acrescentado económico e social à 
comunidade, a União Europeia deve 
lançar as bases de um enquadramento 
jurídico e administrativo favorável ao 
crescimento e adaptado aos novos 
desafios económicos e sociais da 
globalização e da digitalização e que, ao 
mesmo tempo, defenda interesses públicos 
legítimos, como a proteção dos 
trabalhadores, dos credores e dos 
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acionistas minoritários, e confira às 
autoridades as garantias necessárias para 
combater a fraude e as irregularidades.

Or. ro

Alteração 137
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A liberdade de estabelecimento é 
um dos princípios fundamentais do direito 
da União. Do artigo 49.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), conjugado com o artigo 54.º do 
TFUE, decorre que a liberdade de 
estabelecimento de sociedades inclui, inter 
alia, o direito de constituir e gerir essas 
sociedades nas condições definidas pela 
legislação do Estado-Membro de 
estabelecimento. Essa liberdade tem sido 
interpretada pelo Tribunal de Justiça da 
União Europeia como incluindo o direito 
de uma sociedade constituída em 
conformidade com a legislação de um 
Estado-Membro se transformar numa 
sociedade regida pela legislação de outro 
Estado-Membro, desde que as condições 
fixadas por esta última sejam satisfeitas e, 
em especial, que o resultado do teste 
adotado pelo último Estado-Membro para 
determinar a ligação de uma sociedade à 
sua ordem jurídica nacional seja 
satisfatório.

(2) A liberdade de estabelecimento é 
um dos princípios fundamentais do direito 
da União. Do artigo 49.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), conjugado com o artigo 54.º do 
TFUE, decorre que a liberdade de 
estabelecimento de sociedades inclui, inter 
alia, o direito de constituir e gerir essas 
sociedades nas condições definidas pela 
legislação do Estado-Membro de 
estabelecimento. Essa liberdade tem sido 
interpretada pelo Tribunal de Justiça da 
União Europeia muito além do significado 
real das palavras, como incluindo o direito 
de uma sociedade constituída em 
conformidade com a legislação de um 
Estado-Membro se transformar numa 
sociedade regida pela legislação de outro 
Estado-Membro, desde que as condições 
fixadas por esta última sejam satisfeitas e, 
em especial, que o resultado do teste 
adotado pelo último Estado-Membro para 
determinar a ligação de uma sociedade à 
sua ordem jurídica nacional seja 
satisfatório.

Or. en

Alteração 138
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A liberdade de estabelecimento e o 
desenvolvimento do mercado interno não 
são princípios ou objetivos isolados da 
UE. Devem ser sempre equilibrados, 
sobretudo no contexto da diretiva, com os 
princípios e objetivos da União em 
matéria de progresso social, da promoção 
de um elevado nível de emprego e da 
garantia de proteção social adequada, 
consagrados no artigo 3.º do Tratado da 
União Europeia e no artigo 9.º do TFUE. 
É, pois, evidente que o desenvolvimento 
do mercado interno deve contribuir para a 
coesão social e para a convergência social 
ascendente e que não deve alimentar a 
concorrência entre sistemas sociais, 
exercendo pressão sobre esses sistemas de 
modo a baixar os seus padrões.

Or. en

Alteração 139
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) A política da UE deve também 
contribuir para a promoção e o reforço do 
diálogo social, em consonância com o 
artigo 151.º do TFUE. Por conseguinte, a 
presente diretiva tem também como 
objetivo garantir os direitos de 
informação, consulta e participação dos 
trabalhadores e assegurar que qualquer 
mobilidade transfronteiriça das empresas 
nunca possa resultar na redução desses 
direitos. Para que estas ações tenham 
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êxito, é essencial garantir a informação, a 
consulta e a participação dos 
trabalhadores.

Or. en

Alteração 140
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) A liberdade de estabelecimento 
também não deve comprometer os 
princípios relativos ao combate às fraudes 
e a quaisquer outras atividades ilegais 
lesivas dos interesses financeiros da 
União, conforme previsto no artigo 310.º 
do TFUE.

Or. en

Alteração 141
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Na falta de harmonização do direito 
da União, a definição do elemento de 
conexão que determina o direito nacional 
aplicável a uma sociedade é, por força do 
artigo 54.º do TFUE, da competência de 
cada Estado-Membro. O artigo 54.º do 
TFUE coloca no mesmo plano a sede 
social, a administração central e o 
estabelecimento principal de uma 
sociedade, enquanto elementos de conexão. 
Por conseguinte, conforme esclarecido 

(3) Na falta de harmonização do direito 
da União, a definição do elemento de 
conexão que determina o direito nacional 
aplicável a uma sociedade é, por força do 
artigo 54.º do TFUE, da competência de 
cada Estado-Membro. O artigo 54.º do 
TFUE coloca no mesmo plano a sede 
social, a administração central e o 
estabelecimento principal de uma 
sociedade, enquanto elementos de conexão. 
Até agora, a interpretação fornecida pela 
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pela jurisprudência42, se o novo Estado-
Membro de estabelecimento, 
nomeadamente, o Estado-Membro de 
destino, exigir apenas a transferência da 
sede social, como elemento de conexão 
para a existência de uma sociedade nos 
termos da sua legislação nacional, o facto 
de ser transferida apenas a sede social (e 
não a administração central ou o 
estabelecimento principal) não exclui a 
aplicabilidade da liberdade de 
estabelecimento ao abrigo do artigo 49.º do 
TFUE. A escolha da forma específica da 
sociedade em fusões, transformações e 
cisões transfronteiriças, ou a escolha do 
Estado-Membro de estabelecimento são 
inerentes ao exercício da liberdade de 
estabelecimento garantida pelo Tratado 
TFUE no âmbito do mercado único.

jurisprudência do Tribunal de Justiça42

indicava que, se o novo Estado-Membro 
de estabelecimento, nomeadamente, o 
Estado-Membro de destino, exigir apenas a 
transferência da sede social, como 
elemento de conexão para a existência de 
uma sociedade nos termos da sua 
legislação nacional, o facto de ser 
transferida apenas a sede social (e não a 
administração central ou o estabelecimento 
principal) não exclui a aplicabilidade da 
liberdade de estabelecimento ao abrigo do 
artigo 49.º do TFUE. A escolha da forma 
específica da sociedade em fusões, 
transformações e cisões transfronteiriças, 
ou a escolha do Estado-Membro de 
estabelecimento são inerentes ao exercício 
da liberdade de estabelecimento garantida 
pelo Tratado TFUE no âmbito do mercado 
único.

_________________ _________________
42 Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em 25 
de outubro de 2017 no processo Polbud –
Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, 
n.º 29.

42 Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em 25 
de outubro de 2017 no processo Polbud –
Wykonawstwo, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, 
n.º 29.

Or. en

Alteração 142
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta evolução da jurisprudência 
ofereceu às sociedades novas 
oportunidades no mercado único, de 
promoção do crescimento económico, da 
concorrência efetiva e da produtividade. 
Por outro lado, o objetivo de um mercado 
único sem fronteiras internas para as 
sociedades tem de ser conciliado também
com outros objetivos da integração 
europeia, como a proteção social (em 

(4) Esta evolução da jurisprudência 
ofereceu às sociedades novas 
oportunidades no mercado único, de 
promoção do crescimento económico, da 
concorrência efetiva e da produtividade. 
Por outro lado, na ausência de condições 
equitativas sob a forma de regras sociais e 
fiscais coerentes, esta evolução fez-se 
acompanhar da proliferação das 
sociedades de fachada e das práticas 
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particular, a proteção dos trabalhadores), a 
proteção dos credores e a proteção dos 
acionistas. Na falta de normas 
harmonizadas, especificamente em matéria 
de transformações transfronteiriças, estes 
objetivos são prosseguidos pelos Estados-
Membros através de disposições jurídicas e 
de práticas administrativas variadas. 
Consequentemente, embora as sociedades 
já possam realizar fusões transfronteiriças, 
deparam-se com uma série de dificuldades 
legais e de ordem prática quando 
pretendem efetuar transformações 
transfronteiriças. Além disso, as 
legislações nacionais de muitos Estados-
Membros prevê o processo de 
transformação interna, mas não contempla 
um processo equivalente para a 
transformação transfronteiriça.

abusivas, constituindo expedientes 
artificiais, contornando as obrigações 
fiscais e de segurança social e reduzindo 
os direitos dos trabalhadores. O objetivo 
de um mercado único sem fronteiras 
internas para as sociedades tem de ser 
conciliado com outros objetivos da 
integração europeia, como a proteção 
social para todos, a proteção dos direitos 
dos trabalhadores, a proteção dos credores 
e a proteção dos acionistas, bem como a 
luta contra os ataques lesivos dos 
interesses financeiros da UE, por exemplo 
através do branqueamento de capitais e 
da evasão fiscal. Na falta de normas 
harmonizadas, especificamente em matéria 
de transformações transfronteiriças, os
Estados-Membros desenvolveram
disposições jurídicas e práticas 
administrativas variadas. 
Consequentemente, embora as sociedades 
já possam realizar fusões transfronteiriças, 
deparam-se com uma série de dificuldades 
legais e de ordem prática quando 
pretendem efetuar transformações 
transfronteiriças. Além disso, as 
legislações nacionais de muitos Estados-
Membros prevê o processo de 
transformação interna, mas não contempla 
um processo equivalente para a 
transformação transfronteiriça.

Or. en

Alteração 143
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta evolução da jurisprudência 
ofereceu às sociedades novas 
oportunidades no mercado único, de 
promoção do crescimento económico, da 
concorrência efetiva e da produtividade. 

(4) Esta evolução da jurisprudência 
ofereceu às sociedades novas 
oportunidades no mercado único, de 
intensificação das suas atividades 
empresariais com vista à promoção do 
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Por outro lado, o objetivo de um mercado 
único sem fronteiras internas para as 
sociedades tem de ser conciliado também 
com outros objetivos da integração 
europeia, como a proteção social (em 
particular, a proteção dos trabalhadores), a 
proteção dos credores e a proteção dos 
acionistas. Na falta de normas 
harmonizadas, especificamente em matéria 
de transformações transfronteiriças, estes 
objetivos são prosseguidos pelos Estados-
Membros através de disposições jurídicas e 
de práticas administrativas variadas. 
Consequentemente, embora as sociedades 
já possam realizar fusões transfronteiriças, 
deparam-se com uma série de dificuldades 
legais e de ordem prática quando 
pretendem efetuar transformações 
transfronteiriças. Além disso, as 
legislações nacionais de muitos Estados-
Membros prevê o processo de 
transformação interna, mas não contempla 
um processo equivalente para a 
transformação transfronteiriça.

crescimento económico, da concorrência 
efetiva e da produtividade. Por outro lado, 
o objetivo de um mercado único sem 
fronteiras internas para as sociedades tem 
de ser conciliado também com outros 
objetivos da integração europeia, como a 
proteção social (em particular, a proteção 
dos trabalhadores), a proteção dos credores 
e a proteção dos acionistas. Na falta de 
normas harmonizadas ao nível da União, 
especificamente em matéria de 
transformações transfronteiriças, estes 
objetivos são prosseguidos pelos Estados-
Membros através de disposições jurídicas e 
de práticas administrativas variadas, o que 
cria um clima pouco satisfatório em 
termos de segurança jurídica que tem 
efeitos adversos tanto para as empresas e 
as partes interessadas como para os 
Estados-Membros. Consequentemente, 
embora as sociedades já possam realizar 
fusões transfronteiriças, deparam-se com 
uma série de dificuldades legais e de ordem 
prática quando pretendem efetuar 
transformações transfronteiriças. Além 
disso, as legislações nacionais de muitos 
Estados-Membros prevê o processo de 
transformação interna, mas não contempla 
um processo equivalente para a 
transformação transfronteiriça.

Or. ro

Alteração 144
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta evolução da jurisprudência 
ofereceu às sociedades novas 
oportunidades no mercado único, de 
promoção do crescimento económico, da 
concorrência efetiva e da produtividade. 
Por outro lado, o objetivo de um mercado 

(4) Esta evolução da jurisprudência 
ofereceu às sociedades novas 
oportunidades no mercado único. Por outro 
lado, o objetivo de um mercado único sem 
fronteiras internas para as sociedades tem 
de ser conciliado também com outros 
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único sem fronteiras internas para as 
sociedades tem de ser conciliado também 
com outros objetivos da integração 
europeia, como a proteção social (em 
particular, a proteção dos trabalhadores), a 
proteção dos credores e a proteção dos 
acionistas. Na falta de normas 
harmonizadas, especificamente em matéria 
de transformações transfronteiriças, estes 
objetivos são prosseguidos pelos Estados-
Membros através de disposições jurídicas e 
de práticas administrativas variadas. 
Consequentemente, embora as sociedades 
já possam realizar fusões transfronteiriças, 
deparam-se com uma série de dificuldades 
legais e de ordem prática quando 
pretendem efetuar transformações 
transfronteiriças. Além disso, as 
legislações nacionais de muitos Estados-
Membros prevê o processo de 
transformação interna, mas não contempla 
um processo equivalente para a 
transformação transfronteiriça.

objetivos da integração europeia, como a 
proteção social, em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 3, do TUE, com os artigos 
9.º e 151.º do TFUE, com o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e com a Carta dos 
Direitos Fundamentais da UE (em 
particular, a proteção dos trabalhadores), a 
proteção dos credores e a proteção dos 
acionistas. Na falta de normas 
harmonizadas, especificamente em matéria 
de transformações transfronteiriças, estes 
objetivos são prosseguidos pelos Estados-
Membros através de disposições jurídicas e 
de práticas administrativas variadas. 
Consequentemente, embora as sociedades 
já possam realizar fusões transfronteiriças, 
deparam-se com uma série de dificuldades 
legais e de ordem prática quando 
pretendem efetuar transformações 
transfronteiriças. Além disso, as 
legislações nacionais de muitos Estados-
Membros prevê o processo de 
transformação interna, mas não contempla 
um processo equivalente para a 
transformação transfronteiriça.

Or. en

Alteração 145
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta evolução da jurisprudência 
ofereceu às sociedades novas 
oportunidades no mercado único, de 
promoção do crescimento económico, da 
concorrência efetiva e da produtividade. 
Por outro lado, o objetivo de um mercado 
único sem fronteiras internas para as 
sociedades tem de ser conciliado também 
com outros objetivos da integração 
europeia, como a proteção social (em 
particular, a proteção dos trabalhadores),

(4) Esta evolução da jurisprudência 
ofereceu às sociedades novas 
oportunidades no mercado único, de 
promoção do crescimento económico, da 
concorrência efetiva e da produtividade. 
Por outro lado, o objetivo de um mercado 
único sem fronteiras internas para as 
sociedades tem de ser conciliado também 
com outros objetivos, como a proteção dos 
credores e a proteção dos acionistas. Na 
falta de normas harmonizadas, 
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a proteção dos credores e a proteção dos 
acionistas. Na falta de normas 
harmonizadas, especificamente em matéria 
de transformações transfronteiriças, estes 
objetivos são prosseguidos pelos Estados-
Membros através de disposições jurídicas e 
de práticas administrativas variadas. 
Consequentemente, embora as sociedades 
já possam realizar fusões transfronteiriças, 
deparam-se com uma série de dificuldades 
legais e de ordem prática quando 
pretendem efetuar transformações 
transfronteiriças. Além disso, as 
legislações nacionais de muitos Estados-
Membros prevê o processo de 
transformação interna, mas não contempla 
um processo equivalente para a 
transformação transfronteiriça.

especificamente em matéria de 
transformações transfronteiriças, estes 
objetivos são prosseguidos pelos Estados-
Membros através de disposições jurídicas e 
de práticas administrativas variadas. 
Consequentemente, embora as sociedades 
já possam realizar fusões transfronteiriças, 
deparam-se com uma série de dificuldades 
legais e de ordem prática quando 
pretendem efetuar transformações 
transfronteiriças. Além disso, as 
legislações nacionais de muitos Estados-
Membros prevê o processo de 
transformação interna, mas não contempla 
um processo equivalente para a 
transformação transfronteiriça.

Or. en

Alteração 146
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Esta situação conduz à 
fragmentação e à insegurança jurídicas, e, 
por conseguinte, à obstrução do exercício 
da liberdade de estabelecimento; tem 
igualmente por consequência uma proteção 
menos do que ótima dos trabalhadores, 
credores e acionistas minoritários no 
mercado único.

(5) Esta situação conduz à 
fragmentação e à insegurança jurídicas, e, 
por conseguinte, à obstrução do exercício 
da liberdade de estabelecimento e da 
exploração de novas oportunidades no 
mercado interno, sobretudo para as PME; 
tem igualmente por consequência uma 
proteção menos do que ótima e desigual 
dos trabalhadores, credores e acionistas 
minoritários no mercado único.

Or. ro

Alteração 147
Sajjad Karim
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Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Esta situação conduz à 
fragmentação e à insegurança jurídicas, e, 
por conseguinte, à obstrução do exercício 
da liberdade de estabelecimento; tem 
igualmente por consequência uma 
proteção menos do que ótima dos 
trabalhadores, credores e acionistas 
minoritários no mercado único.

(5) Esta situação conduz à insegurança 
jurídica, e, por conseguinte, à obstrução do 
exercício da liberdade de estabelecimento;

Or. en

Alteração 148
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É conveniente, por conseguinte, 
estabelecer para as transformações 
transfronteiriças normas processuais e 
materiais que contribuam para a supressão 
das restrições à liberdade de 
estabelecimento e, ao mesmo tempo, 
protejam, adequada e 
proporcionadamente, as partes 
interessadas, designadamente 
trabalhadores, credores e acionistas 
minoritários.

(6) É conveniente, por conseguinte, 
estabelecer para as transformações 
transfronteiriças normas processuais e 
materiais que contribuam para a supressão 
das restrições à liberdade de 
estabelecimento e, ao mesmo tempo, 
protejam, de forma adequada, as partes 
interessadas, designadamente 
trabalhadores, credores e acionistas 
minoritários. As lacunas têm de ser 
colmatadas e as oportunidades de abusos 
relacionados com impostos, segurança 
social e os direitos das várias partes 
interessadas têm de ser prevenidas. É, 
pois, essencial rever o rumo tomado pelo 
Tribunal de Justiça e esclarecer que não 
deve ser possível para uma sociedade 
transferir a sua sede social sem transferir 
também a sede para efetuar uma parte 
substancial da sua atividade económica 
no Estado-Membro de destino.
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Or. en

Alteração 149
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É conveniente, por conseguinte, 
estabelecer para as transformações 
transfronteiriças normas processuais e 
materiais que contribuam para a supressão 
das restrições à liberdade de 
estabelecimento e, ao mesmo tempo, 
protejam, adequada e proporcionadamente, 
as partes interessadas, designadamente 
trabalhadores, credores e acionistas 
minoritários.

(6) É conveniente, por conseguinte, 
estabelecer para as transformações 
transfronteiriças normas processuais e 
materiais que contribuam para a supressão 
das restrições à liberdade de 
estabelecimento e, ao mesmo tempo, 
protejam, adequada e proporcionadamente, 
as partes interessadas, designadamente 
trabalhadores, respeitando 
simultaneamente as legislações nacionais 
em matéria de emprego e oferecendo 
segurança aos credores e acionistas 
minoritários.

Or. en

Alteração 150
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É conveniente, por conseguinte, 
estabelecer para as transformações 
transfronteiriças normas processuais e 
materiais que contribuam para a supressão 
das restrições à liberdade de 
estabelecimento e, ao mesmo tempo, 
protejam, adequada e 
proporcionadamente, as partes 
interessadas, designadamente 
trabalhadores, credores e acionistas 
minoritários.

(6) É conveniente, por conseguinte, 
estabelecer para as transformações 
transfronteiriças normas processuais e 
materiais harmonizadas a nível da União 
que contribuam para a supressão das 
restrições à liberdade de estabelecimento e, 
ao mesmo tempo, garantam o direito das
partes interessadas, designadamente 
trabalhadores, credores e acionistas 
minoritários, a uma proteção adequada, 
uniforme e proporcionada.
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Or. ro

Alteração 151
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É conveniente, por conseguinte, 
estabelecer para as transformações 
transfronteiriças normas processuais e 
materiais que contribuam para a supressão 
das restrições à liberdade de 
estabelecimento e, ao mesmo tempo, 
protejam, adequada e proporcionadamente, 
as partes interessadas, designadamente 
trabalhadores, credores e acionistas 
minoritários.

(6) É conveniente, por conseguinte, 
estabelecer para as transformações 
transfronteiriças normas processuais e 
materiais que facilitem a supressão das 
restrições à liberdade de estabelecimento e, 
ao mesmo tempo, protejam, adequada e 
proporcionadamente, as partes 
interessadas, designadamente 
trabalhadores, credores e acionistas 
minoritários.

Or. en

Alteração 152
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) (novo) É necessário clarificar os 
conceitos de informação e de consulta dos 
trabalhadores, com o objetivo de reforçar 
a eficácia do diálogo a nível 
transnacional, de permitir uma ligação 
adequada entre os níveis nacional e 
transnacional de diálogo e de garantir a 
segurança jurídica necessária à aplicação 
da presente diretiva.

Or. en

Alteração 153
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Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os conceitos de informação e de 
consulta dos trabalhadores têm de ser 
clarificados com o objetivo de reforçar a 
eficácia do diálogo a nível transnacional. 
A definição de «consulta» deve permitir a 
formulação de um parecer que possa ser 
útil à tomada de decisões.

Or. en

Alteração 154
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) (novo) O termo «consulta» deve 
ser definido tendo em conta o objetivo da 
formulação de um parecer que possa ser 
útil à tomada de decisões, o que pressupõe 
que a consulta se efetua num momento, 
de uma forma e com um conteúdo 
adequados.

Or. en

Alteração 155
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(6-B) A presente diretiva define 
requisitos mínimos aplicáveis em todos os 
Estados-Membros, a fim de permitir e 
encorajar os Estados-Membros a 
concederem uma proteção mais favorável 
aos trabalhadores.

Or. en

Alteração 156
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) (novo) Um dos objetivos da 
presente diretiva consiste em estabelecer 
prescrições mínimas aplicáveis em todos 
os Estados-Membros, não obstando a que 
estes prevejam disposições mais 
favoráveis aos trabalhadores.

Or. en

Alteração 157
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O direito de transformar uma 
sociedade constituída num Estado-Membro 
numa sociedade que se reja pela lei de 
outro Estado-Membro pode, em 
determinadas circunstâncias, ser utilizado 
para fins abusivos, como por exemplo, 
contornar normas laborais, evitar 
pagamentos à segurança social, evadir ao 
cumprimento de obrigações fiscais, ao 
respeito dos direitos dos credores e dos 
acionistas minoritários, ou das normas em 

(7) O direito de transformar uma 
sociedade constituída num Estado-Membro 
numa sociedade que se reja pela lei de 
outro Estado-Membro pode, em 
determinadas circunstâncias, ser utilizado 
para fins abusivos, como por exemplo, 
contornar normas laborais, evitar 
pagamentos à segurança social, evadir ao 
cumprimento de obrigações fiscais, ao 
respeito dos direitos dos credores e dos 
acionistas minoritários, ou das normas em 
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matéria de participação dos trabalhadores. 
Para combater eventuais abusos desta 
natureza, aplicando um princípio geral do 
direito da União Europeia, os Estados-
Membros devem certificar-se de que as 
sociedades não usam o processo de 
transformação transfronteiriça como 
expediente artificial com o objetivo de 
obter benefícios fiscais indevidos ou de 
prejudicar indevidamente o exercício de 
direitos legais ou contratuais dos 
trabalhadores, credores ou sócios. Na 
medida em que constitui uma derrogação 
a uma liberdade fundamental, a luta 
contra os abusos deve ser interpretada 
restritivamente e basear-se numa 
apreciação individual de todas as 
circunstâncias relevantes. Deve ser 
estabelecido um quadro processual e 
material que defina a margem de 
discricionariedade e permita que os 
Estados-Membros adotem abordagens 
diversas e, simultaneamente, estabeleça os 
requisitos para simplificar as medidas de 
combate aos abusos, a tomar pelas 
autoridades nacionais em conformidade 
com o direito da União.

matéria de participação dos trabalhadores. 
Para combater eventuais abusos desta 
natureza, aplicando um princípio geral do 
direito da União Europeia, os Estados-
Membros devem certificar-se de que as 
sociedades cumprem a legislação nacional 
e não usam o processo de transformação 
transfronteiriça como expediente artificial 
nem prejudicam indevidamente o 
exercício de direitos legais ou contratuais 
dos trabalhadores, credores ou sócios.

Or. en

Alteração 158
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O direito de transformar uma 
sociedade constituída num Estado-Membro 
numa sociedade que se reja pela lei de 
outro Estado-Membro pode, em 
determinadas circunstâncias, ser utilizado 
para fins abusivos, como por exemplo, 
contornar normas laborais, evitar 
pagamentos à segurança social, evadir ao 
cumprimento de obrigações fiscais, ao 

(7) O direito de transformar uma 
sociedade constituída num Estado-Membro 
numa sociedade que se reja pela lei de 
outro Estado-Membro pode, em 
determinadas circunstâncias, ser utilizado 
para fins abusivos, como por exemplo, 
contornar normas laborais, evitar 
pagamentos à segurança social, evadir ao 
cumprimento de obrigações fiscais, ao 
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respeito dos direitos dos credores e dos 
acionistas minoritários, ou das normas em 
matéria de participação dos trabalhadores. 
Para combater eventuais abusos desta 
natureza, aplicando um princípio geral do 
direito da União Europeia, os Estados-
Membros devem certificar-se de que as 
sociedades não usam o processo de 
transformação transfronteiriça como 
expediente artificial com o objetivo de 
obter benefícios fiscais indevidos ou de 
prejudicar indevidamente o exercício de 
direitos legais ou contratuais dos 
trabalhadores, credores ou sócios. Na 
medida em que constitui uma derrogação 
a uma liberdade fundamental, a luta 
contra os abusos deve ser interpretada 
restritivamente e basear-se numa 
apreciação individual de todas as 
circunstâncias relevantes. Deve ser 
estabelecido um quadro processual e 
material que defina a margem de 
discricionariedade e permita que os 
Estados-Membros adotem abordagens 
diversas e, simultaneamente, estabeleça os 
requisitos para simplificar as medidas de 
combate aos abusos, a tomar pelas 
autoridades nacionais em conformidade 
com o direito da União.

respeito dos direitos dos credores e dos 
acionistas minoritários, ou das normas em 
matéria de participação dos trabalhadores. 
Para combater eventuais abusos desta 
natureza, aplicando um princípio geral do 
direito da União Europeia, os Estados-
Membros devem certificar-se de que as 
sociedades não usam o processo de 
transformação transfronteiriça como 
expediente artificial com o objetivo de 
obter benefícios fiscais indevidos ou de 
prejudicar indevidamente o exercício de 
direitos legais ou contratuais dos 
trabalhadores, credores ou sócios. Assim, 
um dos objetivos explícitos e 
fundamentais da presente diretiva 
consiste em garantir o direito de 
participação dos trabalhadores. Isto 
significa que, nas sociedades resultantes 
de transformação transfronteiriça, deve 
continuar a aplicar-se, pelo menos, o 
mesmo nível de todos os elementos que 
constituem os direitos de participação dos 
trabalhadores. Segundo a jurisprudência 
do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, é possível instituir 
regulamentação de proteção dos 
interesses das partes interessadas. Deve 
ser estabelecido um quadro processual e 
material que defina a margem de 
discricionariedade e permita que os 
Estados-Membros adotem abordagens 
diversas e, simultaneamente, estabeleça os 
requisitos para simplificar as medidas de 
combate aos abusos, a tomar pelas 
autoridades nacionais em conformidade 
com o direito da União.

Or. en

Alteração 159
Emil Radev

Proposta de diretiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) O direito de transformar uma 
sociedade constituída num Estado-Membro 
numa sociedade que se reja pela lei de 
outro Estado-Membro pode, em 
determinadas circunstâncias, ser utilizado 
para fins abusivos, como por exemplo, 
contornar normas laborais, evitar 
pagamentos à segurança social, evadir ao 
cumprimento de obrigações fiscais, ao 
respeito dos direitos dos credores e dos 
acionistas minoritários, ou das normas em 
matéria de participação dos trabalhadores. 
Para combater eventuais abusos desta 
natureza, aplicando um princípio geral do 
direito da União Europeia, os Estados-
Membros devem certificar-se de que as 
sociedades não usam o processo de 
transformação transfronteiriça como 
expediente artificial com o objetivo de
obter benefícios fiscais indevidos ou de 
prejudicar indevidamente o exercício de 
direitos legais ou contratuais dos 
trabalhadores, credores ou sócios. Na 
medida em que constitui uma derrogação a 
uma liberdade fundamental, a luta contra 
os abusos deve ser interpretada 
restritivamente e basear-se numa 
apreciação individual de todas as 
circunstâncias relevantes. Deve ser 
estabelecido um quadro processual e 
material que defina a margem de 
discricionariedade e permita que os 
Estados-Membros adotem abordagens 
diversas e, simultaneamente, estabeleça os 
requisitos para simplificar as medidas de 
combate aos abusos, a tomar pelas 
autoridades nacionais em conformidade 
com o direito da União.

(7) O direito de transformar uma 
sociedade constituída num Estado-Membro 
numa sociedade que se reja pela lei de 
outro Estado-Membro pode, em 
determinadas circunstâncias, ser utilizado 
para fins abusivos, como por exemplo, 
contornar normas laborais, evitar 
pagamentos à segurança social, evadir ao 
cumprimento de obrigações fiscais, ao 
respeito dos direitos dos credores e dos 
acionistas minoritários, ou das normas em 
matéria de participação dos trabalhadores. 
Para combater eventuais abusos desta 
natureza, aplicando um princípio geral do 
direito da União Europeia, os Estados-
Membros devem certificar-se de que as 
sociedades não usam o processo de 
transformação transfronteiriça como 
expediente artificial pelo qual se visa a 
evasão fiscal ou abusos de outra natureza 
em relação ao exercício de direitos legais 
ou contratuais dos trabalhadores, credores 
ou sócios. Na medida em que constitui uma 
derrogação a uma liberdade fundamental, a 
luta contra os abusos deve ser interpretada 
restritivamente e basear-se numa 
apreciação individual de todas as 
circunstâncias relevantes. Deve ser 
estabelecido um quadro processual e 
material que defina a margem de 
discricionariedade e permita que os 
Estados-Membros adotem abordagens 
diversas e, simultaneamente, estabeleça os 
requisitos para simplificar as medidas de 
combate aos abusos, a tomar pelas 
autoridades nacionais em conformidade 
com o direito da União.

Or. bg

Alteração 160
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE



AM\1163559PT.docx 21/147 PE627.948v01-00

PT

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O direito de transformar uma 
sociedade constituída num Estado-Membro 
numa sociedade que se reja pela lei de 
outro Estado-Membro pode, em 
determinadas circunstâncias, ser utilizado 
para fins abusivos, como por exemplo, 
contornar normas laborais, evitar 
pagamentos à segurança social, evadir ao 
cumprimento de obrigações fiscais, ao 
respeito dos direitos dos credores e dos 
acionistas minoritários, ou das normas em 
matéria de participação dos trabalhadores. 
Para combater eventuais abusos desta 
natureza, aplicando um princípio geral do 
direito da União Europeia, os Estados-
Membros devem certificar-se de que as 
sociedades não usam o processo de 
transformação transfronteiriça como 
expediente artificial com o objetivo de 
obter benefícios fiscais indevidos ou de 
prejudicar indevidamente o exercício de 
direitos legais ou contratuais dos 
trabalhadores, credores ou sócios. Na 
medida em que constitui uma derrogação 
a uma liberdade fundamental, a luta 
contra os abusos deve ser interpretada 
restritivamente e basear-se numa 
apreciação individual de todas as 
circunstâncias relevantes. Deve ser 
estabelecido um quadro processual e 
material que defina a margem de 
discricionariedade e permita que os 
Estados-Membros adotem abordagens 
diversas e, simultaneamente, estabeleça os 
requisitos para simplificar as medidas de 
combate aos abusos, a tomar pelas 
autoridades nacionais em conformidade 
com o direito da União.

(7) O direito de fundir, cindir ou 
transformar uma sociedade constituída 
num Estado-Membro numa sociedade que 
se reja pela lei de outro Estado-Membro 
nunca deve ser utilizado para fins 
abusivos, como por exemplo, contornar 
normas laborais, evitar pagamentos à 
segurança social, evadir ao cumprimento 
de obrigações fiscais, ao respeito dos 
direitos dos credores e dos acionistas 
minoritários, ou das normas em matéria de 
participação dos trabalhadores, como é, por 
exemplo, o caso das sociedades de 
fachada. Para combater eventuais abusos 
desta natureza, aplicando um princípio 
geral do direito da União Europeia, os 
Estados-Membros devem certificar-se de 
que as sociedades não usam o processo de 
transformação, fusão ou cisão
transfronteiriça como expediente artificial 
com o objetivo, exclusivo ou parcial, de 
obter benefícios fiscais ou de segurança 
social ou de prejudicar o exercício de 
direitos legais ou contratuais dos 
trabalhadores, credores ou sócios. A luta 
contra os abusos deve basear-se numa 
apreciação individual de todas as 
circunstâncias relevantes. Deve ser 
estabelecido um quadro processual e 
material comum que defina os requisitos 
para simplificar as medidas de combate aos 
abusos, a tomar pelas autoridades nacionais 
em conformidade com o direito da União, 
descrevendo, se estritamente necessário, a 
margem de discricionariedade permitida 
aos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 161
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Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O conceito de estabelecimento na 
aceção das disposições do Tratado em 
matéria de liberdade de estabelecimento 
envolve o exercício efetivo de uma 
atividade económica através de um 
estabelecimento fixo no Estado-Membro 
de destino durante um período 
indeterminado e pressupõe o exercício de 
uma atividade económica genuína nesse 
Estado-Membro. É, pois, conveniente 
assegurar que a sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça ou as 
sociedades objeto de fusão, no caso de 
uma fusão transfronteiriça, sejam 
obrigadas a demonstrar, com base em 
fatores objetivos e verificáveis, que 
possuem um estabelecimento fixo e que
exercem uma atividade económica 
genuína e substancial no Estado-Membro 
de destino por um período indeterminado. 
Para combater abusos e evitar o recurso a 
processos de reestruturação de sociedades 
a nível transfronteiriço a fim de criar 
expedientes artificiais, é também 
necessário garantir que as sociedades 
resultantes de transformações ou fusões 
transfronteiriças têm a sua sede no 
Estado-Membro de destino.

Or. en

Alteração 162
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(7-A) Para apreciar um expediente 
artificial para efeitos fiscais, as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros devem ter em conta pelo menos 
os fatores estabelecidos na Recomendação 
da Comissão, de 6 de dezembro de 2012 
(2012/772/UE), relativa ao planeamento 
fiscal agressivo.

Or. en

Alteração 163
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Uma transformação transfronteiriça 
de uma sociedade implica a alteração da 
sua forma jurídica sem perda da 
personalidade jurídica; Porém, a operação 
não deve conduzir ao contorno dos 
requisitos de constituição no Estado-
Membro de destino. Estas condições, 
incluindo o requisito de sede social no 
Estado-Membro de destino e os 
relacionados com a inibição do exercício 
de funções de administração, devem ser 
plenamente respeitadas pela sociedade. 
Contudo, a aplicação de tais condições pelo 
Estado-Membro de destino não pode afetar 
a continuidade da personalidade jurídica da 
sociedade transformada. Ao abrigo do 
artigo 49.º do TFUE, uma sociedade pode 
assumir qualquer forma jurídica existente 
no Estado-Membro de destino.

(8) Uma transformação transfronteiriça 
de uma sociedade implica a alteração da 
sua forma jurídica sem perda da 
personalidade jurídica e sem necessidade 
de renegociação dos contratos comerciais.
Porém, a operação não deve conduzir ao 
contorno dos requisitos de constituição no 
Estado-Membro de destino. Estas 
condições, incluindo o requisito de sede 
social no Estado-Membro de destino e os 
relacionados com a inibição do exercício 
de funções de administração, devem ser 
plenamente respeitadas pela sociedade. 
Contudo, a aplicação de tais condições pelo 
Estado-Membro de destino não pode afetar 
a continuidade da personalidade jurídica da 
sociedade transformada. Ao abrigo do 
artigo 49.º do TFUE, uma sociedade pode 
assumir qualquer forma jurídica 
regulamentada existente no Estado-
Membro de destino.

Or. ro

Alteração 164
Pascal Durand
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Dada a complexidade das 
transformações transfronteiriças e a 
multiplicidade de interesses em causa, é 
conveniente impor, no interesse da 
segurança jurídica, um controlo ex ante. 
Para o efeito, deve ser estabelecido um 
processo estruturado e a vários níveis, 
através do qual as autoridades competentes 
dos Estados-Membros de partida e de 
destino garantam que as decisões sobre a 
aprovação de transformações 
transfronteiriças são justas, objetivas e não 
discriminatórias, baseadas em todos os 
elementos pertinentes, e atendem a todos 
os interesses públicos legítimos, em 
particular a proteção de trabalhadores, 
sócios e credores.

(9) Dada a complexidade das 
transformações transfronteiriças e a 
multiplicidade de interesses em causa, é 
conveniente impor, no interesse da 
segurança jurídica, um controlo ex ante. 
Para o efeito, deve ser estabelecido um 
processo estruturado e a vários níveis, 
através do qual as autoridades competentes 
dos Estados-Membros de partida e de 
destino garantam que as decisões sobre a 
aprovação de transformações 
transfronteiriças são justas, objetivas e não 
discriminatórias, baseadas em todos os 
elementos pertinentes, e atendem a todos 
os interesses públicos legítimos, em 
particular a proteção de trabalhadores, 
sócios e credores. Os Estados-Membros 
deverão igualmente realizar uma 
verificação ex post nos casos em que só 
tenham surgido novas informações após a 
finalização do procedimento de 
verificação do caráter legítimo da 
transformação, tomando medidas 
adequados caso sejam detetadas 
irregularidades.

Or. en

Alteração 165
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para permitir que todos os 
interesses legítimos das partes interessadas 
sejam tomados em consideração durante o 
processo de transformação transfronteiriça, 

(10) Para permitir que todos os 
interesses legítimos das partes interessadas 
sejam tomados em consideração durante o 
processo de transformação transfronteiriça, 
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a sociedade deve divulgar o projeto de 
transformação transfronteiriça, que contém 
as informações mais importantes sobre a 
operação proposta, incluindo a forma 
prevista para a nova sociedade, o ato 
constitutivo e o calendário proposto para a 
transformação. Os sócios, credores e 
trabalhadores da sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça devem ser 
notificados para apresentação das suas 
observações sobre a transformação 
proposta.

a sociedade deve divulgar oportunamente 
o projeto de transformação transfronteiriça, 
que contém as informações mais 
importantes sobre a operação proposta, 
incluindo a forma prevista para a nova 
sociedade, o ato constitutivo e o calendário 
proposto para a transformação. Os sócios, 
credores e trabalhadores da sociedade 
objeto de transformação transfronteiriça 
devem ser notificados sem atrasos 
indevidos, de modo a disporem de tempo 
suficiente para a apresentação das suas 
observações sobre a transformação 
proposta.

Or. ro

Alteração 166
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para permitir que todos os 
interesses legítimos das partes interessadas 
sejam tomados em consideração durante o 
processo de transformação transfronteiriça, 
a sociedade deve divulgar o projeto de 
transformação transfronteiriça, que contém 
as informações mais importantes sobre a 
operação proposta, incluindo a forma 
prevista para a nova sociedade, o ato 
constitutivo e o calendário proposto para a 
transformação. Os sócios, credores e 
trabalhadores da sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça devem ser 
notificados para apresentação das suas 
observações sobre a transformação 
proposta.

(10) Para permitir que todos os 
interesses legítimos das partes interessadas 
sejam tomados em consideração durante o 
processo de transformação transfronteiriça, 
a sociedade deve divulgar o projeto de 
transformação transfronteiriça, que contém 
informações sobre a operação proposta, 
incluindo a forma prevista para a nova 
sociedade, o ato constitutivo e o calendário 
proposto para a transformação. Os sócios, 
credores e trabalhadores da sociedade 
objeto de transformação transfronteiriça 
devem ser notificados e devem receber 
estas informações em tempo útil para 
apresentação das suas observações sobre a 
transformação proposta.

Or. en
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Alteração 167
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para permitir que todos os 
interesses legítimos das partes interessadas 
sejam tomados em consideração durante o 
processo de transformação transfronteiriça, 
a sociedade deve divulgar o projeto de 
transformação transfronteiriça, que contém 
as informações mais importantes sobre a 
operação proposta, incluindo a forma 
prevista para a nova sociedade, o ato 
constitutivo e o calendário proposto para a 
transformação. Os sócios, credores e 
trabalhadores da sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça devem ser 
notificados para apresentação das suas 
observações sobre a transformação 
proposta.

(10) Para permitir que todos os 
interesses legítimos das partes interessadas 
sejam tomados em consideração durante o 
processo de transformação transfronteiriça, 
a sociedade deve divulgar o projeto de 
transformação transfronteiriça, que contém 
as informações mais importantes sobre a 
operação proposta, incluindo a forma 
prevista para a nova sociedade, o ato 
constitutivo e o calendário proposto para a 
transformação. Os sócios, credores, 
investidores e trabalhadores da sociedade 
objeto de transformação transfronteiriça 
devem ser notificados em tempo útil para 
apresentação das suas observações sobre a 
transformação proposta.

Or. en

Alteração 168
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para permitir que todos os 
interesses legítimos das partes interessadas 
sejam tomados em consideração durante o 
processo de transformação transfronteiriça, 
a sociedade deve divulgar o projeto de 
transformação transfronteiriça, que contém 
as informações mais importantes sobre a 
operação proposta, incluindo a forma 
prevista para a nova sociedade, o ato 
constitutivo e o calendário proposto para a 
transformação. Os sócios, credores e 
trabalhadores da sociedade objeto de 

(10) Para permitir que todos os 
interesses legítimos das partes interessadas 
sejam tomados em consideração durante o 
processo de transformação transfronteiriça, 
a sociedade deve divulgar o projeto de 
transformação transfronteiriça, que contém 
as informações mais importantes sobre a 
operação proposta, incluindo a forma 
prevista para a nova sociedade, o ato 
constitutivo e o calendário proposto para a 
transformação. Os sócios, credores e 
trabalhadores da sociedade objeto de 
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transformação transfronteiriça devem ser 
notificados para apresentação das suas 
observações sobre a transformação 
proposta.

transformação transfronteiriça devem ser 
notificados em tempo útil para poderem 
apresentar as suas observações sobre a 
transformação proposta.

Or. en

Alteração 169
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório destinado a informar 
os seus sócios. O relatório deve explicar e 
justificar os aspetos jurídicos e económicos 
da transformação transfronteiriça proposta, 
em particular as implicações para os sócios 
no que se refere às atividades futuras da 
sociedade e ao plano estratégico do órgão 
de direção. Deve igualmente referir-se a 
potenciais vias de recurso, para os sócios 
que não concordem com a decisão de 
transformação transfronteiriça. O relatório 
deve ser disponibilizado também aos 
trabalhadores da sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça.

(11) A sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório destinado a informar 
os seus sócios. O relatório deve explicar e 
justificar os aspetos jurídicos e económicos 
da transformação transfronteiriça proposta, 
em particular as implicações para os sócios 
no que se refere às atividades futuras da 
sociedade e ao plano estratégico do órgão 
de direção. Deve igualmente referir-se a 
potenciais vias de recurso, para os sócios 
que não concordem com a decisão de 
transformação transfronteiriça.

Or. en

Alteração 170
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório destinado a informar 

(11) A sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório pormenorizado 
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os seus sócios. O relatório deve explicar e 
justificar os aspetos jurídicos e económicos 
da transformação transfronteiriça proposta, 
em particular as implicações para os sócios 
no que se refere às atividades futuras da 
sociedade e ao plano estratégico do órgão 
de direção. Deve igualmente referir-se a 
potenciais vias de recurso, para os sócios 
que não concordem com a decisão de 
transformação transfronteiriça. O relatório 
deve ser disponibilizado também aos 
trabalhadores da sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça.

destinado a informar os seus sócios. O 
relatório deve explicar e justificar os 
aspetos jurídicos e económicos da 
transformação transfronteiriça proposta, 
em particular as implicações para os sócios 
no que se refere às atividades futuras da 
sociedade e ao plano estratégico do órgão 
de direção. Deve igualmente referir-se a 
potenciais vias de recurso, para os sócios 
que não concordem com a decisão de 
transformação transfronteiriça. O relatório 
deve ser disponibilizado também aos 
trabalhadores da sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça.

Or. en

Alteração 171
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que se expliquem 
as implicações que para aqueles tem a 
operação proposta. No relatório devem 
explicar-se, em particular, as implicações 
da transformação transfronteiriça proposta 
na manutenção dos postos de trabalho, 
referir-se eventuais alterações importantes 
nas relações laborais e nos locais de 
atividade da sociedade e o modo como 
cada um destes fatores afetará as filiais da 
sociedade. Este requisito não deve, 
todavia, aplicar-se se os únicos 
trabalhadores da sociedade forem os 
membros do seu órgão de direção. A 
disponibilização do relatório não deve 
prejudicar os processos de informação e 
consulta aplicáveis, instituídos ao nível 
nacional no âmbito da transposição das 
Diretivas 2002/14/CE43 ou 2009/38/CE44, 

(12) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que se expliquem 
as implicações que para aqueles tem a 
operação proposta. No relatório devem 
explicar-se, em particular, as implicações 
da transformação transfronteiriça proposta 
na manutenção dos postos de trabalho, 
fornecer-se informações sobre os 
procedimentos de determinação das 
modalidades de intervenção dos 
trabalhadores na definição dos seus 
direitos de participação na sociedade 
transformada, ao abrigo do artigo 861.º, e 
às eventuais opções para essas 
modalidades, referir-se eventuais 
alterações importantes nas relações 
laborais e na aplicação de convenções 
coletivas e nos locais de atividade da 
sociedade e o modo como cada um destes 
fatores afetará as filiais da sociedade. A 
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do Parlamento Europeu e do Conselho. disponibilização do relatório não deve 
prejudicar os processos de informação e 
consulta aplicáveis, instituídos ao nível 
nacional no âmbito da transposição das 
Diretivas 2002/14/CE43 ou 2009/38/CE44, 
do Parlamento Europeu e do Conselho.

_________________ _________________
43 Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2002, que estabelece 
um quadro geral relativo à informação e à consulta 
dos trabalhadores na Comunidade Europeia (JO L 
80 de 23.3.2002, p. 29).

43 Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2002, que estabelece 
um quadro geral relativo à informação e à consulta 
dos trabalhadores na Comunidade Europeia (JO L 
80 de 23.3.2002, p. 29).

44 Diretiva 2009/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa à 
instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou 
de um procedimento de informação e consulta dos 
trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas 
de dimensão comunitária (reformulação) (JO L 122 
de 16.5.2009, p. 28).

44 Diretiva 2009/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa à 
instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou 
de um procedimento de informação e consulta dos 
trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas 
de dimensão comunitária (reformulação) (JO L 122 
de 16.5.2009, p. 28).

Or. en

Alteração 172
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que se expliquem 
as implicações que para aqueles tem a
operação proposta. No relatório devem 
explicar-se, em particular, as implicações 
da transformação transfronteiriça proposta 
na manutenção dos postos de trabalho, 
referir-se eventuais alterações importantes 
nas relações laborais e nos locais de 
atividade da sociedade e o modo como 
cada um destes fatores afetará as filiais da 
sociedade. Este requisito não deve, todavia, 
aplicar-se se os únicos trabalhadores da 
sociedade forem os membros do seu órgão 
de direção. A disponibilização do relatório 
não deve prejudicar os processos de 

(12) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que se expliquem 
as implicações que para aqueles tem a 
operação proposta. No relatório devem 
explicar-se, em particular, as implicações 
da transformação transfronteiriça proposta 
na manutenção dos postos de trabalho, 
referir-se eventuais alterações importantes 
nas relações laborais, nas disposições 
contratuais e nos locais de atividade da 
sociedade e o modo como cada um destes 
fatores afetará as filiais da sociedade. Este 
requisito não deve, todavia, aplicar-se se os 
únicos trabalhadores da sociedade forem os 
membros do seu órgão de direção. A 
disponibilização do relatório deve ser 
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informação e consulta aplicáveis, 
instituídos ao nível nacional no âmbito da 
transposição das Diretivas 2002/14/CE43

ou 2009/38/CE44, do Parlamento Europeu e 
do Conselho.

assegurada em tempo útil, permitindo aos 
trabalhadores ou aos seus representantes 
formularem as suas observações, e não 
deve prejudicar os processos de informação 
e consulta aplicáveis, instituídos ao nível 
nacional no âmbito da transposição das 
Diretivas 2002/14/CE43 ou 2009/38/CE44, 
do Parlamento Europeu e do Conselho.

_________________ _________________
43 Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2002, que estabelece 
um quadro geral relativo à informação e à consulta 
dos trabalhadores na Comunidade Europeia (JO L 
80 de 23.3.2002, p. 29).

43 Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2002, que estabelece 
um quadro geral relativo à informação e à consulta 
dos trabalhadores na Comunidade Europeia (JO L 
80 de 23.3.2002, p. 29).

44 Diretiva 2009/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa à 
instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou 
de um procedimento de informação e consulta dos 
trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas 
de dimensão comunitária (reformulação) (JO L 122 
de 16.5.2009, p. 28).

44 Diretiva 2009/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa à 
instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou 
de um procedimento de informação e consulta dos 
trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas 
de dimensão comunitária (reformulação) (JO L 122 
de 16.5.2009, p. 28).

Or. en

Alteração 173
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que se expliquem 
as implicações que para aqueles tem a 
operação proposta. No relatório devem 
explicar-se, em particular, as implicações 
da transformação transfronteiriça proposta 
na manutenção dos postos de trabalho, 
referir-se eventuais alterações importantes 
nas relações laborais e nos locais de 
atividade da sociedade e o modo como 
cada um destes fatores afetará as filiais da 
sociedade. Este requisito não deve, 
todavia, aplicar-se se os únicos 

(12) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que se expliquem 
as implicações que para aqueles tem a 
operação proposta. No relatório devem 
explicar-se, em particular, as implicações 
da transformação transfronteiriça proposta 
na manutenção dos postos de trabalho, 
fornecer-se informações sobre os 
procedimentos de determinação das 
modalidades de intervenção dos 
trabalhadores na definição dos seus 
direitos de participação na sociedade 
transformada e às eventuais opções para 
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trabalhadores da sociedade forem os 
membros do seu órgão de direção. A 
disponibilização do relatório não deve 
prejudicar os processos de informação e 
consulta aplicáveis, instituídos ao nível 
nacional no âmbito da transposição das 
Diretivas 2002/14/CE43 ou 2009/38/CE44, 
do Parlamento Europeu e do Conselho.

essas modalidades, referir-se eventuais 
alterações importantes nas relações 
laborais e nos locais de atividade da 
sociedade e o modo como cada um destes 
fatores afetará as filiais da sociedade. A 
disponibilização do relatório não deve 
prejudicar os processos de informação e 
consulta aplicáveis, instituídos ao nível 
nacional no âmbito da transposição das 
Diretivas 2002/14/CE43 ou 2009/38/CE44, 
do Parlamento Europeu e do Conselho.

_________________ _________________
43 Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2002, que estabelece 
um quadro geral relativo à informação e à consulta 
dos trabalhadores na Comunidade Europeia (JO L 
80 de 23.3.2002, p. 29).

43 Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2002, que estabelece 
um quadro geral relativo à informação e à consulta 
dos trabalhadores na Comunidade Europeia (JO L 
80 de 23.3.2002, p. 29).

44 Diretiva 2009/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa à 
instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou 
de um procedimento de informação e consulta dos 
trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas 
de dimensão comunitária (reformulação) (JO L 122 
de 16.5.2009, p. 28).

44 Diretiva 2009/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa à 
instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou 
de um procedimento de informação e consulta dos 
trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas 
de dimensão comunitária (reformulação) (JO L 122 
de 16.5.2009, p. 28).

Or. en

Alteração 174
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que se 
expliquem as implicações que para aqueles 
tem a operação proposta. No relatório 
devem explicar-se, em particular, as 
implicações da transformação 
transfronteiriça proposta na manutenção 
dos postos de trabalho, referir-se eventuais 
alterações importantes nas relações 
laborais e nos locais de atividade da 
sociedade e o modo como cada um destes 

(12) Para informar os seus 
trabalhadores, este relatório deve também 
explicar as implicações que para aqueles 
tem a operação proposta. No relatório 
devem explicar-se, em particular, as 
implicações da transformação 
transfronteiriça proposta na manutenção 
dos postos de trabalho, referir-se eventuais 
alterações importantes nas relações 
laborais e nos locais de atividade da 
sociedade e o modo como cada um destes 
fatores afetará as filiais da sociedade. Este 
requisito não deve, todavia, aplicar-se se os 
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fatores afetará as filiais da sociedade. Este 
requisito não deve, todavia, aplicar-se se os 
únicos trabalhadores da sociedade forem os 
membros do seu órgão de direção. A 
disponibilização do relatório não deve 
prejudicar os processos de informação e 
consulta aplicáveis, instituídos ao nível 
nacional no âmbito da transposição das 
Diretivas 2002/14/CE43 ou 2009/38/CE44, 
do Parlamento Europeu e do Conselho.

únicos trabalhadores da sociedade forem os 
membros do seu órgão de direção. A 
disponibilização destas informações não 
deve prejudicar os processos de informação 
e consulta aplicáveis, instituídos ao nível 
nacional no âmbito da transposição das 
Diretivas 2002/14/CE43 ou 2009/38/CE44, 
do Parlamento Europeu e do Conselho.

_________________ _________________
43 Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2002, que estabelece 
um quadro geral relativo à informação e à consulta 
dos trabalhadores na Comunidade Europeia (JO L 
80 de 23.3.2002, p. 29).

43 Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2002, que estabelece 
um quadro geral relativo à informação e à consulta 
dos trabalhadores na Comunidade Europeia (JO L 
80 de 23.3.2002, p. 29).

44 Diretiva 2009/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa à 
instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou 
de um procedimento de informação e consulta dos 
trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas 
de dimensão comunitária (reformulação) (JO L 122 
de 16.5.2009, p. 28).

44 Diretiva 2009/38/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de maio de 2009, relativa à 
instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou 
de um procedimento de informação e consulta dos 
trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas 
de dimensão comunitária (reformulação) (JO L 122 
de 16.5.2009, p. 28).

Or. en

Alteração 175
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O relatório pormenorizado 
destinado aos trabalhadores deve ser 
disponibilizado pelo Parlamento Europeu, 
pelo conselho de empresa do Estado-
Membro de partida e pelo Conselho de 
Empresa Europeu.

Or. en

Alteração 176
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de se apreciar o projeto da 
transformação transfronteiriça proposta, 
assim como o rigor das suas informações e 
das contidas nos relatórios destinados aos 
sócios e trabalhadores, e facultar os 
elementos factuais necessários para apurar 
se a transformação proposta constitui um 
expediente artificial, deve pedir-se a 
elaboração de um relatório por um perito 
independente. Para se garantir a 
independência do perito, deve este ser 
nomeado pela autoridade competente, a 
pedido da sociedade. Neste contexto, o 
relatório do perito deve conter todas as 
informações que permitam à autoridade 
competente do Estado-Membro de partida 
tomar uma decisão informada sobre a 
emissão ou não do certificado prévio à 
transformação. Para o efeito, o perito deve
poder obter todos os documentos e 
informações pertinentes sobre a sociedade 
e proceder a todas as verificações tendentes 
a reunir todos os elementos de prova 
necessários. O perito deve utilizar as 
informações recolhidas pela sociedade para 
a elaboração das demonstrações financeiras 
de acordo com o direito da União Europeia 
e a legislação dos Estados-Membros, em 
particular o volume de negócios líquido, os 
lucros ou prejuízos, o número de 
trabalhadores e a composição do balanço. 
Contudo, para proteger as informações 
confidenciais, incluindo segredos 
comerciais da sociedade, tais informações 
não devem constar do relatório final do 
perito, o qual será disponibilizado ao 
público.

(13) A fim de se apreciar o projeto da 
transformação transfronteiriça proposta, 
assim como o rigor das suas informações e 
das contidas nos relatórios destinados aos 
sócios e trabalhadores, e facultar os 
elementos factuais necessários para apurar 
se a transformação proposta constitui um 
expediente artificial, deve pedir-se a 
elaboração de um relatório por um perito 
independente. Para se garantir a 
independência, a autoridade competente, a 
pedido da sociedade, deve nomear dois 
peritos de uma lista pré-selecionada que 
não tenham qualquer ligação, passada ou 
presente, à sociedade em causa e que 
recebam honorários previamente 
definidos pela sociedade. Os peritos não 
devem trabalhar para a mesma empresa e, 
juntos, devem ter conhecimentos 
especializados nos domínios do direito das 
sociedades, direito fiscal, segurança social 
e direitos dos trabalhadores. Os peritos 
independentes devem ser nomeados no 
prazo de um mês após o pedido da 
sociedade e devem apresentar o relatório 
no prazo de dois meses após a sua 
nomeação. Neste contexto, o relatório do 
perito deve conter todas as informações 
que permitam à autoridade competente do 
Estado-Membro de partida tomar uma 
decisão informada sobre a emissão ou não 
do certificado prévio à transformação. Para 
o efeito, os peritos devem poder obter 
todos os documentos e informações 
pertinentes sobre a sociedade, reunir-se 
com os trabalhadores e com os 
representantes dos trabalhadores e 
proceder a todas as verificações tendentes a 
reunir todos os elementos de prova 
necessários. Os peritos devem utilizar as 
informações recolhidas pela sociedade para 
a elaboração das demonstrações financeiras 
de acordo com o direito da União Europeia 
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e a legislação dos Estados-Membros, em 
particular o volume de negócios líquido, os 
lucros ou prejuízos, o número de 
trabalhadores e a composição do balanço.

Or. en

Alteração 177
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de se apreciar o projeto da 
transformação transfronteiriça proposta, 
assim como o rigor das suas informações e 
das contidas nos relatórios destinados aos 
sócios e trabalhadores, e facultar os 
elementos factuais necessários para 
apurar se a transformação proposta 
constitui um expediente artificial, deve 
pedir-se a elaboração de um relatório por 
um perito independente. Para se garantir 
a independência do perito, deve este ser 
nomeado pela autoridade competente, a 
pedido da sociedade. Neste contexto, o 
relatório do perito deve conter todas as 
informações que permitam à autoridade 
competente do Estado-Membro de partida 
tomar uma decisão informada sobre a 
emissão ou não do certificado prévio à 
transformação. Para o efeito, o perito deve 
poder obter todos os documentos e
informações pertinentes sobre a sociedade
e proceder a todas as verificações 
tendentes a reunir todos os elementos de 
prova necessários. O perito deve utilizar 
as informações recolhidas pela sociedade 
para a elaboração das demonstrações 
financeiras de acordo com o direito da 
União Europeia e a legislação dos Estados-
Membros, em particular o volume de 
negócios líquido, os lucros ou prejuízos, o 
número de trabalhadores e a composição 
do balanço. Contudo, para proteger as 

(13) As autoridades nacionais 
competentes devem poder apreciar o 
projeto da transformação transfronteiriça 
proposta, assim como o rigor das suas 
informações e das contidas nos relatórios 
destinados aos sócios e trabalhadores. Se a 
autoridade competente considerar, com 
base em motivos razoáveis, que existe um 
risco de que a transformação 
transfronteiriça representa um expediente 
artificial, deve elaborar um relatório para 
apreciar a transformação transfronteiriça 
proposta com todos os elementos factuais 
necessários fornecidos pela sociedade. 
Neste caso, a autoridade pode recorrer a 
um perito independente. Neste contexto, o 
relatório deve conter todas as informações 
que permitam à autoridade competente do 
Estado-Membro de partida tomar uma 
decisão informada sobre a emissão ou não 
do certificado prévio à transformação. Para 
o efeito, a autoridade competente deve 
poder obter todas as informações 
pertinentes sobre a sociedade recolhidas 
pela sociedade para a elaboração das 
demonstrações financeiras de acordo com o 
direito da União Europeia e a legislação 
dos Estados-Membros, em particular o 
volume de negócios líquido, os lucros ou 
prejuízos, o número de trabalhadores e a 
composição do balanço, bem como os 
documentos, e proceder a todas as 
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informações confidenciais, incluindo 
segredos comerciais da sociedade, tais 
informações não devem constar do 
relatório final do perito, o qual será 
disponibilizado ao público.

verificações tendentes a reunir todos os 
elementos de prova necessários. Contudo, 
para proteger as informações confidenciais, 
incluindo segredos comerciais da 
sociedade, tais informações não devem 
constar do relatório final, o qual será 
disponibilizado ao público.

Or. en

Alteração 178
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para evitar às sociedades mais 
pequenas objeto de transformação 
transfronteiriça custos e encargos 
desproporcionados, as micro e pequenas 
empresas, na aceção da Recomendação 
2003/361/CE da Comissão45, devem estar 
isentas da apresentação de um relatório 
elaborado por um perito independente. 
Porém, essas sociedades podem recorrer 
ao relatório de um perito independente 
para evitar custos de contencioso com os 
credores.

Suprimido

_________________
45 Recomendação 2003/361/CE da Comissão, de 6 
de maio de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas (JO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

Or. en

Alteração 179
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) Para evitar às sociedades mais 
pequenas objeto de transformação 
transfronteiriça custos e encargos 
desproporcionados, as micro e pequenas 
empresas, na aceção da Recomendação 
2003/361/CE da Comissão45 , devem estar 
isentas da apresentação de um relatório 
elaborado por um perito independente. 
Porém, essas sociedades podem recorrer 
ao relatório de um perito independente 
para evitar custos de contencioso com os 
credores.

(14) Para evitar às sociedades mais 
pequenas objeto de transformação 
transfronteiriça custos e encargos 
desproporcionados, os Estados-Membros 
podem definir honorários inferiores para 
os peritos independentes e processuais 
para as micro e pequenas empresas, na 
aceção da Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão45.

_________________ _________________
45 Recomendação 2003/361/CE da Comissão, de 6 
de maio de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas (JO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

45 Recomendação 2003/361/CE da Comissão, de 6 
de maio de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas (JO L 124 de 
20.5.2003, p. 36).

Or. en

Alteração 180
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A assembleia-geral dos sócios deve 
decidir da aprovação do projeto de 
transformação da sociedade com base no 
projeto e nos relatórios. É importante que o 
requisito da maioria para essa votação 
corresponda a um número suficientemente 
elevado de votos, para assegurar que a 
decisão de transformação é coletiva. Além 
disso, os sócios devem ter direito de voto 
igualmente sobre disposições atinentes à 
participação dos trabalhadores, se se 
tiverem reservado esse direito durante a 
assembleia geral.

(15) A assembleia-geral dos sócios deve 
decidir da aprovação do projeto de 
transformação da sociedade com base no 
projeto e nos relatórios. É importante que o 
requisito da maioria para essa votação 
corresponda a um número suficientemente 
elevado de votos, para assegurar que a 
decisão de transformação é coletiva.

Or. en
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Alteração 181
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A assembleia-geral dos sócios deve 
decidir da aprovação do projeto de 
transformação da sociedade com base no 
projeto e nos relatórios. É importante que o 
requisito da maioria para essa votação 
corresponda a um número suficientemente 
elevado de votos, para assegurar que a 
decisão de transformação é coletiva. Além 
disso, os sócios devem ter direito de voto 
igualmente sobre disposições atinentes à 
participação dos trabalhadores, se se 
tiverem reservado esse direito durante a 
assembleia geral.

(15) A assembleia-geral dos sócios deve 
decidir da aprovação do projeto de 
transformação da sociedade com base no 
projeto e nos relatórios. É importante que o 
requisito da maioria para essa votação 
corresponda a um número suficientemente 
elevado de votos, para assegurar que a 
decisão de transformação é coletiva.

Or. en

Alteração 182
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Justifica-se que os sócios com 
direito de voto que não votaram a favor da
aprovação do projeto de transformação e os 
sócios sem direito de voto, que não 
puderam apresentar a sua posição, possam 
exercer o direito de saída da sociedade. 
Esses sócios devem poder sair da 
sociedade e receber pelas suas ações uma 
indemnização pecuniária equivalente ao 
valor das mesmas. Além disso, devem ter o 
direito de contestar em tribunal o cálculo e 
a adequação do montante da indemnização 
pecuniária proposta.

(16) Justifica-se que os sócios com 
direito de voto que votaram contra ou não 
puderam participar na assembleia geral 
mas que manifestaram a sua intenção, 
antes da assembleia, de votar contra a
aprovação do projeto de transformação e os 
sócios sem direito de voto, que não 
puderam apresentar a sua posição, possam 
exercer o direito de saída da sociedade. 
Esses sócios devem poder sair da 
sociedade e receber pelas suas ações uma 
indemnização pecuniária equivalente ao 
valor das mesmas. Além disso, devem ter o 
direito de contestar em tribunal o cálculo e 
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a adequação do montante da indemnização 
pecuniária proposta.

Or. en

Alteração 183
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Justifica-se que os sócios com 
direito de voto que não votaram a favor da 
aprovação do projeto de transformação e os 
sócios sem direito de voto, que não 
puderam apresentar a sua posição, possam 
exercer o direito de saída da sociedade. 
Esses sócios devem poder sair da 
sociedade e receber pelas suas ações uma 
indemnização pecuniária equivalente ao 
valor das mesmas. Além disso, devem ter o 
direito de contestar em tribunal o cálculo e 
a adequação do montante da indemnização 
pecuniária proposta.

(16) É necessário que os sócios com 
direito de voto que não votaram a favor da 
aprovação do projeto de transformação e os 
sócios sem direito de voto, que não 
puderam apresentar a sua posição, possam 
exercer o direito de saída da sociedade. 
Esses sócios devem poder sair da 
sociedade e receber pelas suas ações uma 
indemnização pecuniária adequada 
equivalente ao valor das mesmas. Além 
disso, devem ter o direito de contestar em 
tribunal o cálculo e a adequação do 
montante da indemnização pecuniária 
proposta.

Or. ro

Alteração 184
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A sociedade objeto de
transformação transfronteiriça deve 
também definir no projeto de 
transformação as medidas para garantir a 
proteção dos credores. Acresce que, para 
reforçar a proteção dos credores em caso 
de insolvência da sociedade na sequência 

(17) A sociedade objeto de 
transformação transfronteiriça deve 
também definir no projeto de 
transformação as medidas para garantir a 
adequada proteção dos credores. Acresce 
que, para reforçar a proteção dos credores 
em caso de insolvência da sociedade na 
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da transformação transfronteiriça, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
exigir da sociedade uma declaração de 
solvência em que afirme não ter 
conhecimento de qualquer razão para que a 
sociedade resultante da transformação não 
consiga cumprir as suas obrigações. Em 
tais circunstâncias, os Estados-Membros 
devem poder responsabilizar pessoalmente 
os membros do órgão de direção pelo rigor 
dessa declaração. Uma vez que as tradições 
jurídicas respeitantes às declarações de 
solvência e suas possíveis consequências 
divergem entre os Estados-Membros, 
devem ser os Estados-Membros a retirar as 
devidas consequências da apresentação de 
declarações inexatas ou enganosas, 
incluindo sanções efetivas e 
proporcionadas, e responsabilidades em 
conformidade com o direito da União.

sequência da transformação 
transfronteiriça, os Estados-Membros 
devem ser autorizados a exigir da 
sociedade uma declaração de solvência em 
que afirme não ter conhecimento de 
qualquer razão para que a sociedade 
resultante da transformação não consiga 
cumprir as suas obrigações na sequência 
da transformação transfronteiriça. Em 
tais circunstâncias, os Estados-Membros 
devem poder responsabilizar pessoalmente 
os membros do órgão de direção pelo rigor 
dessa declaração. Uma vez que as tradições 
jurídicas respeitantes às declarações de 
solvência e suas possíveis consequências 
divergem entre os Estados-Membros, 
devem ser os Estados-Membros a retirar as 
devidas consequências da apresentação de 
declarações inexatas ou enganosas, 
incluindo sanções efetivas e 
proporcionadas, e responsabilidades em 
conformidade com o direito da União.

Or. ro

Alteração 185
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de garantir que a participação 
dos trabalhadores não é indevidamente 
prejudicada pela transformação 
transfronteiriça, for gerida segundo um 
regime de participação dos trabalhadores, a 
sociedade que efetua a transformação 
assumirá obrigatoriamente uma forma 
jurídica que permita o exercício dos 
direitos de participação, nomeadamente 
através da presença de representantes dos 
trabalhadores nos órgãos de direção ou de 
fiscalização da sociedade no Estado-
Membro de destino. Além disso, nesse 
caso, deve ter lugar uma negociação de 

(19) Um dos objetivos explícitos e 
fundamentais da presente diretiva 
consiste em garantir o direito de 
participação dos trabalhadores. Por 
conseguinte, na sociedade resultante da 
transformação transfronteiriça, deve 
continuar a aplicar-se, pelo menos, o 
mesmo nível de todos os elementos que 
constituem os direitos de participação dos 
trabalhadores. A fim de garantir que a 
participação dos trabalhadores não é 
indevidamente prejudicada pela 
transformação transfronteiriça, for gerida 
segundo um regime de participação dos 
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boa-fé entre a sociedade e os trabalhadores, 
seguindo as linhas do procedimento 
previsto pela Diretiva 2001/86/CE, com 
vista a encontrar-se uma solução 
amigável que concilie o direito de 
transformação transfronteiriça da 
sociedade com os direitos de participação 
dos trabalhadores. Como resultado das 
negociações, deve ser aplicada uma 
solução por medida e por acordo; na 
ausência de acordo, devem aplicar-se, 
mutatis mutandis, as disposições supletivas 
estabelecidas no anexo da Diretiva 
2001/86/CE. A fim de proteger a solução 
acordada, ou a aplicação das disposições 
supletivas, a sociedade não deve poder 
eliminar, nos três anos seguintes, os 
direitos de participação por via de 
ulteriores transformações, fusões ou cisões, 
nacionais ou transfronteiriças.

trabalhadores, a sociedade que efetua a 
transformação assumirá obrigatoriamente 
uma forma jurídica que permita o exercício 
dos direitos de participação, 
nomeadamente através da presença de 
representantes dos trabalhadores nos 
órgãos de direção ou de fiscalização da 
sociedade no Estado-Membro de destino. 
Além disso, nesse caso, deve ter lugar uma 
negociação de boa-fé entre a sociedade e os 
trabalhadores, seguindo as linhas do 
procedimento previsto pela Diretiva 
2001/86/CE, com vista a assegurar, como 
princípio fundamental, os direitos de 
participação dos trabalhadores. Como 
resultado das negociações, deve ser 
aplicada uma solução por medida e por 
acordo; na ausência de acordo, devem 
aplicar-se, mutatis mutandis, as disposições 
supletivas estabelecidas no anexo da 
Diretiva 2001/86/CE. A fim de proteger a 
solução acordada, ou a aplicação das 
disposições supletivas, a sociedade não 
deve poder eliminar, nos dez anos 
seguintes, os direitos de participação por 
via de ulteriores transformações, fusões ou 
cisões, nacionais ou transfronteiriças.

Or. en

Alteração 186
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de garantir que a participação 
dos trabalhadores não é indevidamente
prejudicada pela transformação 
transfronteiriça, for gerida segundo um 
regime de participação dos trabalhadores, a 
sociedade que efetua a transformação 
assumirá obrigatoriamente uma forma 
jurídica que permita o exercício dos 

(19) A fim de garantir que a participação 
dos trabalhadores não é prejudicada pela 
transformação transfronteiriça, for gerida 
segundo um regime de participação dos 
trabalhadores, a sociedade que efetua a 
transformação assumirá obrigatoriamente 
uma forma jurídica que permita o exercício 
dos direitos de participação, 
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direitos de participação, nomeadamente 
através da presença de representantes dos 
trabalhadores nos órgãos de direção ou de 
fiscalização da sociedade no Estado-
Membro de destino. Além disso, nesse 
caso, deve ter lugar uma negociação de 
boa-fé entre a sociedade e os trabalhadores, 
seguindo as linhas do procedimento 
previsto pela Diretiva 2001/86/CE, com 
vista a encontrar-se uma solução amigável 
que concilie o direito de transformação 
transfronteiriça da sociedade com os 
direitos de participação dos trabalhadores. 
Como resultado das negociações, deve ser 
aplicada uma solução por medida e por 
acordo; na ausência de acordo, devem 
aplicar-se, mutatis mutandis, as disposições 
supletivas estabelecidas no anexo da 
Diretiva 2001/86/CE. A fim de proteger a 
solução acordada, ou a aplicação das 
disposições supletivas, a sociedade não 
deve poder eliminar, nos três anos 
seguintes, os direitos de participação por 
via de ulteriores transformações, fusões ou 
cisões, nacionais ou transfronteiriças.

nomeadamente através da presença de 
representantes dos trabalhadores nos 
órgãos de direção ou de fiscalização da 
sociedade no Estado-Membro de destino. 
Além disso, nesse caso, deve ter lugar uma 
negociação de boa-fé entre a sociedade e os 
trabalhadores, seguindo as linhas do 
procedimento previsto pela Diretiva 
2001/86/CE, com vista a encontrar-se uma 
solução amigável para garantir os direitos 
de informação, consulta e participação dos 
trabalhadores. O acordo deve garantir que 
continua a aplicar-se, pelo menos, o 
mesmo nível de todos os elementos de 
participação dos trabalhadores que era 
aplicável na sociedade antes da 
transformação. Como resultado das 
negociações, deve ser aplicada uma 
solução por medida e por acordo; na 
ausência de acordo, devem aplicar-se, 
mutatis mutandis, as disposições 
supletivas. A fim de proteger a solução 
acordada, ou a aplicação das disposições 
supletivas, a sociedade não deve poder 
eliminar, nos dez anos seguintes, os 
direitos de informação, consulta e 
participação por via de ulteriores 
transformações, fusões ou cisões, nacionais 
ou transfronteiriças.

Or. en

Alteração 187
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de evitar que se contornem 
os direitos de participação dos 
trabalhadores através de uma 
transformação transfronteiriça, a sociedade 
registada no Estado-Membro que 
estabelece os direitos de participação dos 

(20) A fim de evitar que se contornem 
os direitos de participação dos 
trabalhadores através de uma 
transformação transfronteiriça, a sociedade 
registada no Estado-Membro que 
estabelece os direitos de participação dos 
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trabalhadores não deve poder efetuar uma 
transformação transfronteiriça sem antes 
encetar negociações com os trabalhadores 
ou os seus representantes se o número 
médio de trabalhadores que emprega for 
equivalente a quatro quintos do limiar 
nacional que implica a participação dos 
trabalhadores.

trabalhadores não deve poder efetuar uma 
transformação transfronteiriça sem antes 
encetar negociações com os trabalhadores 
ou os seus representantes.

Or. en

Alteração 188
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de evitar que se contornem 
os direitos de participação dos 
trabalhadores através de uma 
transformação transfronteiriça, a sociedade 
registada no Estado-Membro que 
estabelece os direitos de participação dos 
trabalhadores não deve poder efetuar uma 
transformação transfronteiriça sem antes 
encetar negociações com os trabalhadores 
ou os seus representantes se o número 
médio de trabalhadores que emprega for 
equivalente a quatro quintos do limiar 
nacional que implica a participação dos 
trabalhadores.

(20) A fim de evitar que se contornem 
os direitos de participação dos 
trabalhadores através de uma 
transformação transfronteiriça, a sociedade 
registada no Estado-Membro que 
estabelece os direitos de participação dos 
trabalhadores não deve poder efetuar uma 
transformação transfronteiriça sem antes 
encetar negociações com os trabalhadores 
ou os seus representantes se o número 
médio de trabalhadores que emprega for 
equivalente a dois terços do limiar nacional 
que implica a participação dos 
trabalhadores.

Or. en

Alteração 189
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de evitar que se contornem (20) A fim de evitar que se contornem 
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os direitos de participação dos 
trabalhadores através de uma 
transformação transfronteiriça, a sociedade 
registada no Estado-Membro que 
estabelece os direitos de participação dos 
trabalhadores não deve poder efetuar uma 
transformação transfronteiriça sem antes
encetar negociações com os trabalhadores 
ou os seus representantes se o número 
médio de trabalhadores que emprega for 
equivalente a quatro quintos do limiar 
nacional que implica a participação dos 
trabalhadores.

os direitos de participação dos 
trabalhadores através de uma 
transformação transfronteiriça, a sociedade 
registada no Estado-Membro que 
estabelece os direitos de participação dos 
trabalhadores não deve poder efetuar uma 
transformação transfronteiriça sem encetar 
negociações com os trabalhadores ou os 
seus representantes se o número médio de 
trabalhadores que emprega for equivalente 
ao limiar nacional que implica a 
participação dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 190
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) No intuito de assegurar uma 
repartição equilibrada das tarefas entre os 
Estados-Membros, assim como um 
controlo ex ante eficaz e eficiente das 
transformações transfronteiriças, devem os 
Estados-Membros de partida e de destino 
designar as autoridades competentes 
apropriadas. Em particular, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de partida 
devem ter poderes para emitir certificados 
prévios à transformação, sem o qual as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de destino não devem poder 
completar o processo de transformação 
transfronteiriça.

(21) No intuito de assegurar uma 
repartição equilibrada das tarefas entre os 
Estados-Membros, assim como um 
controlo ex ante e ex post eficaz e eficiente 
das transformações transfronteiriças, 
devem os Estados-Membros de partida e de 
destino designar as autoridades 
competentes apropriadas. Em particular, as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de partida devem ter poderes para 
emitir certificados prévios à transformação, 
sem o qual as autoridades competentes do 
Estado-Membro de destino não devem 
poder completar o processo de 
transformação transfronteiriça. A 
Comissão deve elaborar e publicar uma 
lista das autoridades nacionais 
competentes dos Estados-Membros. As 
autoridades competentes dos Estados-
Membros devem colaborar entre si em 
casos de transformações transfronteiriças.
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Or. en

Alteração 191
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) No intuito de assegurar uma 
repartição equilibrada das tarefas entre os 
Estados-Membros, assim como um 
controlo ex ante eficaz e eficiente das 
transformações transfronteiriças, devem os 
Estados-Membros de partida e de destino 
designar as autoridades competentes 
apropriadas. Em particular, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de partida 
devem ter poderes para emitir certificados 
prévios à transformação, sem o qual as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de destino não devem poder 
completar o processo de transformação 
transfronteiriça.

(21) No intuito de assegurar uma 
repartição equilibrada das tarefas entre os 
Estados-Membros, assim como um 
controlo ex ante eficaz e eficiente das 
transformações transfronteiriças, devem os 
Estados-Membros de partida e de destino 
designar as autoridades competentes 
apropriadas. Em particular, as autoridades 
competentes do Estado-Membro de partida 
devem ter poderes para emitir certificados 
prévios à transformação, que as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de destino devem solicitar para 
poder completar o processo de 
transformação transfronteiriça.

Or. en

Alteração 192
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A emissão do certificado prévio à 
transformação pelo Estado-Membro de 
partida deve ser controlada para garantir a 
legalidade da transformação 
transfronteiriça da empresa. A autoridade 
competente do Estado-Membro de partida 
deve decidir da emissão do certificado 
prévio à transformação no prazo de um 
mês após a apresentação do pedido pela 

(22) A emissão do certificado prévio à 
transformação pelo Estado-Membro de 
partida deve ser controlada para garantir a 
legalidade da transformação 
transfronteiriça da empresa. A autoridade 
competente do Estado-Membro de partida 
deve decidir da emissão do certificado 
prévio à transformação no prazo de um 
mês após a receção do relatório dos 
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sociedade, salvo tiver sérias preocupações 
quanto à possibilidade de a transformação 
transfronteiriça constituir um expediente 
artificial para se obterem benefícios fiscais 
indevidos ou prejudicar indevidamente os 
direitos legais ou contratuais de 
trabalhadores, credores ou sócios. Nesse 
caso, a autoridade competente deve 
proceder a uma apreciação aprofundada. 
Porém, sempre que existam sérias 
preocupações quanto à existência de um 
expediente artificial, a apreciação 
aprofundada não deve ser efetuada 
sistematicamente, antes casuisticamente. 
Na apreciação, as autoridades competentes 
devem ter em conta, pelo menos, alguns 
fatores indicados na presente diretiva, os 
quais, contudo, só devem ser considerados 
como meramente indicativos, não devendo, 
portanto, ser tomados isoladamente. A fim 
de não sobrecarregar as sociedades com 
um processo demasiado longo, a 
apreciação aprofundada deve, em qualquer 
caso, estar concluída no prazo de dois
meses a contar da data em que a sociedade 
foi informada da mesma.

peritos independentes, salvo se tiver sérias 
preocupações quanto à possibilidade de a 
transformação transfronteiriça constituir 
um expediente artificial. Nesse caso, a 
autoridade competente deve proceder a 
uma apreciação aprofundada. Porém, 
sempre que existam sérias preocupações 
quanto à existência de um expediente 
artificial, a apreciação aprofundada não
deve ser efetuada sistematicamente, antes 
casuisticamente. Na apreciação, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta, pelo menos, alguns fatores indicados 
na presente diretiva, os quais, contudo, só 
devem ser considerados como meramente 
indicativos, não devendo, portanto, ser 
tomados isoladamente. A fim de não 
sobrecarregar as sociedades com um 
processo demasiado longo, a apreciação 
aprofundada deve, em qualquer caso, estar 
concluída no prazo de cinco meses a contar 
da data em que a sociedade foi informada 
da mesma.

Or. en

Alteração 193
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A emissão do certificado prévio à 
transformação pelo Estado-Membro de 
partida deve ser controlada para garantir a 
legalidade da transformação 
transfronteiriça da empresa. A autoridade 
competente do Estado-Membro de partida 
deve decidir da emissão do certificado 
prévio à transformação no prazo de um 
mês após a apresentação do pedido pela 
sociedade, salvo tiver sérias preocupações 

(22) A emissão do certificado prévio à 
transformação pelo Estado-Membro de 
partida deve ser controlada para garantir a 
legalidade da transformação 
transfronteiriça da empresa. A autoridade 
competente do Estado-Membro de partida 
deve decidir da emissão do certificado 
prévio à transformação no prazo de um 
mês após a apresentação do pedido pela 
sociedade, salvo se tiver sérias 
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quanto à possibilidade de a transformação 
transfronteiriça constituir um expediente 
artificial para se obterem benefícios fiscais 
indevidos ou prejudicar indevidamente os 
direitos legais ou contratuais de 
trabalhadores, credores ou sócios. Nesse 
caso, a autoridade competente deve 
proceder a uma apreciação aprofundada. 
Porém, sempre que existam sérias 
preocupações quanto à existência de um 
expediente artificial, a apreciação 
aprofundada não deve ser efetuada 
sistematicamente, antes casuisticamente. 
Na apreciação, as autoridades competentes 
devem ter em conta, pelo menos, alguns 
fatores indicados na presente diretiva, os
quais, contudo, só devem ser considerados 
como meramente indicativos, não 
devendo, portanto, ser tomados 
isoladamente. A fim de não sobrecarregar 
as sociedades com um processo demasiado 
longo, a apreciação aprofundada deve, em 
qualquer caso, estar concluída no prazo de 
dois meses a contar da data em que a 
sociedade foi informada da mesma.

preocupações quanto à possibilidade de a 
transformação transfronteiriça constituir 
um expediente artificial que prejudique
indevidamente os direitos legais ou 
contratuais de trabalhadores, credores ou 
sócios. Nesse caso, a autoridade 
competente deve proceder a uma 
apreciação. Porém, a apreciação não deve
ser efetuada sistematicamente, antes 
casuisticamente, não deve criar encargos 
desproporcionados e só deve ser efetuada 
se existirem sérias preocupações quanto à 
existência de um expediente artificial. Na 
apreciação, as autoridades competentes 
podem ter em conta alguns fatores 
indicados na presente diretiva, os quais, 
contudo, só devem ser considerados como 
meramente indicativos. A fim de não 
sobrecarregar as sociedades com um 
processo demasiado longo, a apreciação 
deve, em qualquer caso, ser concluída sem 
demora e com encargos administrativos 
mínimos.

Or. en

Alteração 194
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A emissão do certificado prévio à 
transformação pelo Estado-Membro de 
partida deve ser controlada para garantir a 
legalidade da transformação 
transfronteiriça da empresa. A autoridade 
competente do Estado-Membro de partida 
deve decidir da emissão do certificado 
prévio à transformação no prazo de um 
mês após a apresentação do pedido pela 
sociedade, salvo tiver sérias preocupações 

(22) A emissão do certificado prévio à 
transformação pelo Estado-Membro de
partida deve ser controlada para garantir a 
legalidade da transformação 
transfronteiriça da empresa. A autoridade 
competente do Estado-Membro de partida 
deve decidir da emissão do certificado 
prévio à transformação no prazo de um 
mês após a data de receção do relatório do 
perito independente, salvo se tiver sérias 
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quanto à possibilidade de a transformação 
transfronteiriça constituir um expediente 
artificial para se obterem benefícios fiscais 
indevidos ou prejudicar indevidamente os 
direitos legais ou contratuais de 
trabalhadores, credores ou sócios. Nesse 
caso, a autoridade competente deve 
proceder a uma apreciação aprofundada. 
Porém, sempre que existam sérias 
preocupações quanto à existência de um 
expediente artificial, a apreciação 
aprofundada não deve ser efetuada 
sistematicamente, antes casuisticamente. 
Na apreciação, as autoridades competentes 
devem ter em conta, pelo menos, alguns 
fatores indicados na presente diretiva, os 
quais, contudo, só devem ser considerados 
como meramente indicativos, não devendo, 
portanto, ser tomados isoladamente. A fim 
de não sobrecarregar as sociedades com 
um processo demasiado longo, a 
apreciação aprofundada deve, em qualquer 
caso, estar concluída no prazo de dois
meses a contar da data em que a sociedade 
foi informada da mesma.

preocupações quanto à possibilidade de a 
transformação transfronteiriça constituir 
um expediente artificial para se obterem 
benefícios fiscais indevidos ou prejudicar 
indevidamente os direitos legais ou 
contratuais de trabalhadores, credores ou 
sócios. Nesse caso, a autoridade 
competente deve proceder a uma 
apreciação aprofundada. Porém, sempre 
que existam sérias preocupações quanto à 
existência de um expediente artificial, a 
apreciação aprofundada não deve ser 
efetuada sistematicamente, antes 
casuisticamente. Na apreciação, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta, pelo menos, alguns fatores indicados 
na presente diretiva, os quais, contudo, só 
devem ser considerados como meramente 
indicativos, não devendo, portanto, ser 
tomados isoladamente. A fim de não 
sobrecarregar as sociedades com um 
processo demasiado longo, a apreciação 
aprofundada deve, em qualquer caso, estar 
concluída no prazo de cinco meses a contar 
da data em que a sociedade foi informada 
da mesma.

Or. en

Alteração 195
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A emissão do certificado prévio à 
transformação pelo Estado-Membro de 
partida deve ser controlada para garantir a 
legalidade da transformação 
transfronteiriça da empresa. A autoridade 
competente do Estado-Membro de partida 
deve decidir da emissão do certificado 
prévio à transformação no prazo de um 
mês após a apresentação do pedido pela 

(22) A emissão do certificado prévio à 
transformação pelo Estado-Membro de 
partida deve ser controlada para garantir a 
legalidade da transformação 
transfronteiriça da empresa. A autoridade 
competente do Estado-Membro de partida 
deve decidir da emissão do certificado 
prévio à transformação no prazo de dois 
meses após a data de receção do relatório 
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sociedade, salvo tiver sérias preocupações 
quanto à possibilidade de a transformação 
transfronteiriça constituir um expediente 
artificial para se obterem benefícios fiscais 
indevidos ou prejudicar indevidamente os 
direitos legais ou contratuais de 
trabalhadores, credores ou sócios. Nesse 
caso, a autoridade competente deve 
proceder a uma apreciação aprofundada. 
Porém, sempre que existam sérias 
preocupações quanto à existência de um 
expediente artificial, a apreciação 
aprofundada não deve ser efetuada 
sistematicamente, antes casuisticamente. 
Na apreciação, as autoridades competentes 
devem ter em conta, pelo menos, alguns 
fatores indicados na presente diretiva, os 
quais, contudo, só devem ser considerados 
como meramente indicativos, não devendo, 
portanto, ser tomados isoladamente. A fim 
de não sobrecarregar as sociedades com 
um processo demasiado longo, a 
apreciação aprofundada deve, em qualquer 
caso, estar concluída no prazo de dois
meses a contar da data em que a sociedade 
foi informada da mesma.

do perito independente, salvo se tiver 
sérias preocupações quanto à possibilidade 
de a transformação transfronteiriça 
constituir um expediente artificial para se 
obterem benefícios fiscais indevidos ou 
prejudicar indevidamente os direitos legais 
ou contratuais de trabalhadores, credores 
ou sócios. Nesse caso, a autoridade 
competente deve proceder a uma 
apreciação aprofundada. Porém, sempre 
que existam sérias preocupações quanto à 
existência de um expediente artificial, a 
apreciação aprofundada não deve ser 
efetuada sistematicamente, antes 
casuisticamente. Na apreciação, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta, pelo menos, alguns fatores indicados 
na presente diretiva, os quais, contudo, só 
devem ser considerados como meramente 
indicativos, não devendo, portanto, ser 
tomados isoladamente. A fim de não 
sobrecarregar as sociedades com um 
processo demasiado longo, a apreciação 
aprofundada deve, em qualquer caso, estar 
concluída no prazo de cinco meses a contar 
da data em que a sociedade foi informada 
da mesma.

Or. en

Alteração 196
Emil Radev

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A emissão do certificado prévio à 
transformação pelo Estado-Membro de 
partida deve ser controlada para garantir a 
legalidade da transformação 
transfronteiriça da empresa. A autoridade 
competente do Estado-Membro de partida 
deve decidir da emissão do certificado 
prévio à transformação no prazo de um 
mês após a apresentação do pedido pela 

(22) A emissão do certificado prévio à 
transformação pelo Estado-Membro de 
partida deve ser controlada para garantir a 
legalidade da transformação 
transfronteiriça da empresa. A autoridade 
competente do Estado-Membro de partida 
deve decidir da emissão do certificado 
prévio à transformação no prazo de um 
mês após a apresentação do pedido pela 
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sociedade, salvo tiver sérias preocupações 
quanto à possibilidade de a transformação 
transfronteiriça constituir um expediente 
artificial para se obterem benefícios fiscais 
indevidos ou prejudicar indevidamente os
direitos legais ou contratuais de 
trabalhadores, credores ou sócios. Nesse 
caso, a autoridade competente deve 
proceder a uma apreciação aprofundada. 
Porém, sempre que existam sérias 
preocupações quanto à existência de um 
expediente artificial, a apreciação 
aprofundada não deve ser efetuada 
sistematicamente, antes casuisticamente. 
Na apreciação, as autoridades competentes 
devem ter em conta, pelo menos, alguns 
fatores indicados na presente diretiva, os 
quais, contudo, só devem ser considerados 
como meramente indicativos, não devendo, 
portanto, ser tomados isoladamente. A fim 
de não sobrecarregar as sociedades com 
um processo demasiado longo, a 
apreciação aprofundada deve, em qualquer 
caso, estar concluída no prazo de dois 
meses a contar da data em que a sociedade 
foi informada da mesma.

sociedade, salvo tiver sérias preocupações 
quanto à possibilidade de a transformação 
transfronteiriça constituir um expediente 
artificial pelo qual se visa a evasão fiscal 
ou abusos de outra natureza em relação 
aos direitos legais ou contratuais de 
trabalhadores, credores ou sócios. Nesse 
caso, a autoridade competente deve 
proceder a uma apreciação aprofundada. 
Porém, sempre que existam sérias 
preocupações quanto à existência de um 
expediente artificial, a apreciação 
aprofundada não deve ser efetuada 
sistematicamente, antes casuisticamente. 
Na apreciação, as autoridades competentes 
devem ter em conta, pelo menos, alguns 
fatores indicados na presente diretiva, os 
quais, contudo, só devem ser considerados 
como meramente indicativos, não devendo, 
portanto, ser tomados isoladamente. A fim 
de não sobrecarregar as sociedades com 
um processo demasiado longo, a 
apreciação aprofundada deve, em qualquer 
caso, estar concluída no prazo de dois 
meses a contar da data em que a sociedade 
foi informada da mesma.

Or. bg

Alteração 197
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Depois de terem recebido o 
certificado prévio à transformação e 
verificado o cumprimento dos requisitos de 
constituição no Estado-Membro de destino, 
as autoridades competentes deste Estado-
Membro devem inscrever a sociedade no 
seu registo das sociedades. Só depois da 
inscrição no registo do Estado-Membro de 
destino poderá a autoridade competente do 

(23) Depois de terem recebido o 
certificado prévio à transformação e o 
relatório completo dos peritos 
independentes e verificado o cumprimento 
dos requisitos de constituição no Estado-
Membro de destino, as autoridades 
competentes deste Estado-Membro devem 
inscrever a sociedade no seu registo das 
sociedades. Só depois da inscrição no 
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Estado-Membro de partida eliminar a 
sociedade do seu registo. Não deve ser 
possível à autoridade competente do 
Estado-Membro de destino contestar a 
precisão das informações constantes do 
certificado prévio à transformação. Como 
consequência da transformação 
transfronteiriça, a sociedade transformada 
deve conservar a sua personalidade 
jurídica, os seus ativos e passivos, e todos 
os direitos e obrigações, incluindo os 
decorrentes de contratos, atos ou omissões.

registo do Estado-Membro de destino 
poderá a autoridade competente do Estado-
Membro de partida eliminar a sociedade do 
seu registo. Deve ser possível à autoridade 
competente do Estado-Membro de destino 
contestar a precisão das informações 
constantes do certificado prévio à 
transformação no prazo de um mês após a 
receção do certificado e com base em 
informações que não constem do 
relatório. O Estado-Membro de destino 
deve comunicar estas informações ao 
Estado-Membro de partida, após o que 
este pode decidir retirar ou manter o 
certificado. Se o Estado-Membro de 
partida decidir manter o certificado, o 
Estado-Membro de destino deve respeitar 
essa decisão. Esta disposição não 
prejudica a possibilidade de tomar 
medidas contra a sociedade caso surjam 
novos elementos que apontem para a 
existência de um expediente artificial, 
após a conclusão da transformação. 
Como consequência da transformação
transfronteiriça, a sociedade transformada 
deve conservar a sua personalidade 
jurídica, os seus ativos e passivos, e todos 
os direitos e obrigações, incluindo os 
decorrentes de contratos, atos ou omissões.

Or. en

Alteração 198
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de garantir um nível 
adequado de transparência e o uso de 
ferramentas e processos digitais, as 
decisões das autoridades competentes dos 
Estados-Membros de partida e de destino 
devem ser objeto de intercâmbio através do 
sistema de interconexão dos registos das 

(24) A fim de garantir um nível 
adequado de transparência e o uso de 
ferramentas e processos digitais, as 
decisões das autoridades competentes dos 
Estados-Membros de partida e de destino 
podem ser objeto de intercâmbio através do 
sistema de interconexão dos registos das 
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empresas e disponibilizadas ao público. empresas.

Or. en

Alteração 199
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O exercício da liberdade de 
estabelecimento por uma sociedade inclui a 
possibilidade de esta efetuar uma fusão 
transfronteiriça. A Diretiva 2017/1132 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
estabelece, entre outras, normas que 
permitem a fusão transfronteiriça de 
sociedades de responsabilidade limitada 
estabelecidas em diferentes Estados-
Membros. Essas normas representam um 
marco importante na melhoria do 
funcionamento do mercado único para as 
sociedades, permitindo-lhes exercer a 
liberdade de estabelecimento através desse 
mecanismo.

(25) O exercício da liberdade de 
estabelecimento por uma sociedade inclui a 
possibilidade de esta efetuar uma fusão 
transfronteiriça. A Diretiva 2017/1132 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
estabelece, entre outras, normas 
harmonizadas que permitem a fusão 
transfronteiriça de sociedades de 
responsabilidade limitada estabelecidas em 
diferentes Estados-Membros. Essas normas 
representam um marco importante na 
melhoria do funcionamento do mercado 
único para as sociedades, permitindo-lhes 
exercer a liberdade de estabelecimento 
através desse mecanismo que promove 
uma maior mobilidade das sociedades e a 
exploração de novas oportunidades no 
mercado interno.

Or. ro

Alteração 200
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A avaliação da aplicação das 
normas em matéria de fusão 
transfronteiriça nos Estados-Membros 
revelou que o número destas fusões 

(26) A avaliação da aplicação das 
normas em matéria de fusão 
transfronteiriça nos Estados-Membros 
revelou que o número destas fusões 
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aumentou significativamente na União. 
Todavia, revelou igualmente algumas 
deficiências, especificamente na proteção 
dos credores e dos acionistas, bem como a 
falta de processos simplificados, o que 
impede essas normas de serem plenamente 
eficazes e eficientes.

aumentou significativamente na União 
(em 173 % entre 2008 e 2012) e foi 
acompanhado de uma redução dos custos 
e de uma simplificação dos procedimentos 
administrativos. Todavia, revelou 
igualmente algumas deficiências, 
especificamente na proteção dos credores,
dos acionistas minoritários e dos 
trabalhadores, nomeadamente no que 
respeita à divulgação de informações 
sobre as fusões e as suas implicações, bem 
como a falta de processos simplificados e 
racionalizados e a insuficiente utilização 
de ferramentas e processos digitais, o que 
impede essas normas de serem plenamente 
eficazes e eficientes.

Or. ro

Alteração 201
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A avaliação da aplicação das 
normas em matéria de fusão 
transfronteiriça nos Estados-Membros 
revelou que o número destas fusões 
aumentou significativamente na União. 
Todavia, revelou igualmente algumas 
deficiências, especificamente na proteção 
dos credores e dos acionistas, bem como a 
falta de processos simplificados, o que 
impede essas normas de serem plenamente 
eficazes e eficientes.

(26) A avaliação da aplicação das 
normas em matéria de fusão 
transfronteiriça nos Estados-Membros 
revelou que o número destas fusões 
aumentou significativamente na União. 
Todavia, revelou igualmente algumas 
deficiências, especificamente na proteção 
dos trabalhadores, dos credores e dos 
acionistas, bem como a falta de processos 
simplificados, o que impede essas normas 
de serem plenamente eficazes e eficientes.

Or. en

Alteração 202
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A avaliação da aplicação das 
normas em matéria de fusão 
transfronteiriça nos Estados-Membros 
revelou que o número destas fusões 
aumentou significativamente na União. 
Todavia, revelou igualmente algumas 
deficiências, especificamente na proteção 
dos credores e dos acionistas, bem como a 
falta de processos simplificados, o que 
impede essas normas de serem plenamente 
eficazes e eficientes.

(26) A avaliação da aplicação das 
normas em matéria de fusão 
transfronteiriça nos Estados-Membros 
revelou que o número destas fusões 
aumentou significativamente na União. 
Todavia, revelou igualmente algumas 
deficiências, especificamente na proteção 
dos trabalhadores, dos credores e dos 
acionistas, bem como a falta de processos 
simplificados, o que impede essas normas 
de serem plenamente eficazes e eficientes.

Or. en

Alteração 203
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de reforçar ainda mais o 
processo de fusão transfronteiriça, é 
necessário simplificar determinadas 
normas pelas quais se rege sem deixar de 
assegurar às partes interessadas, em 
particular aos trabalhadores, uma proteção 
adequada. Por conseguinte, as atuais 
normas em matéria de fusão 
transfronteiriça devem ser alteradas a fim 
de impor aos órgãos de direção ou de 
administração das sociedades objeto de 
fusão a elaborar relatórios separados, para 
sócios e trabalhadores, sobre os aspetos 
jurídicos e económicos da fusão 
transfronteiriça. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade pode ser 
isento da obrigação de elaborar o 
relatório para os sócios se estes sócios já 
estiverem informados sobre os aspetos 

(28) A fim de reforçar ainda mais o 
processo de fusão transfronteiriça, é 
necessário simplificar determinadas 
normas pelas quais se rege sem deixar de 
assegurar às partes interessadas, em 
particular aos trabalhadores, uma proteção 
adequada. Por conseguinte, as atuais 
normas em matéria de fusão 
transfronteiriça devem ser alteradas a fim 
de harmonizar as regras em matéria de 
fusões transfronteiriças com as regras 
relativas a transformações e cisões 
transfronteiriças, de impor aos órgãos de 
direção ou de administração das sociedades 
objeto de fusão a elaboração de relatórios 
separados, para sócios, credores e 
trabalhadores, sobre os aspetos jurídicos e 
económicos da fusão transfronteiriça.
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jurídicos e económicos da fusão proposta. 
Porém, o relatório destinado aos 
trabalhadores só pode ser dispensado se 
as sociedades objeto de fusão e suas filiais 
não tiverem outros trabalhadores além 
dos que fazem parte do órgão de direção 
ou de administração.

Or. en

Alteração 204
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de reforçar ainda mais o 
processo de fusão transfronteiriça, é 
necessário simplificar determinadas 
normas pelas quais se rege sem deixar de 
assegurar às partes interessadas, em 
particular aos trabalhadores, uma proteção 
adequada. Por conseguinte, as atuais 
normas em matéria de fusão 
transfronteiriça devem ser alteradas a fim 
de impor aos órgãos de direção ou de 
administração das sociedades objeto de 
fusão a elaborar relatórios separados, para 
sócios e trabalhadores, sobre os aspetos 
jurídicos e económicos da fusão 
transfronteiriça. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade pode ser isento 
da obrigação de elaborar o relatório para 
os sócios se estes sócios já estiverem 
informados sobre os aspetos jurídicos e 
económicos da fusão proposta. Porém, o 
relatório destinado aos trabalhadores só 
pode ser dispensado se as sociedades 
objeto de fusão e suas filiais não tiverem 
outros trabalhadores além dos que fazem 
parte do órgão de direção ou de 
administração.

(28) A fim de reforçar ainda mais o 
processo de fusão transfronteiriça, é 
necessário simplificar determinadas 
normas pelas quais se rege sem deixar de 
assegurar às partes interessadas, em 
particular aos trabalhadores, uma proteção 
adequada. Por conseguinte, as atuais 
normas em matéria de fusão 
transfronteiriça devem ser alteradas a fim 
de impor aos órgãos de direção ou de 
administração das sociedades objeto de 
fusão a elaboração de um relatório 
pormenorizado, para sócios e 
trabalhadores, sobre os aspetos jurídicos e 
económicos da fusão transfronteiriça. O 
órgão de direção ou de administração da 
sociedade pode ser isento da obrigação de
fornecer informações específicas aos 
sócios se estes sócios já estiverem 
informados sobre os aspetos jurídicos e 
económicos da fusão proposta. Porém, o 
requisito de fornecer informações 
relativas aos trabalhadores só pode ser 
dispensado se as sociedades objeto de 
fusão e suas filiais não tiverem outros 
trabalhadores além dos que fazem parte do 
órgão de direção ou de administração.

Or. en



AM\1163559PT.docx 55/147 PE627.948v01-00

PT

Alteração 205
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de reforçar ainda mais o 
processo de fusão transfronteiriça, é 
necessário simplificar determinadas 
normas pelas quais se rege sem deixar de 
assegurar às partes interessadas, em 
particular aos trabalhadores, uma proteção 
adequada. Por conseguinte, as atuais 
normas em matéria de fusão 
transfronteiriça devem ser alteradas a fim 
de impor aos órgãos de direção ou de 
administração das sociedades objeto de 
fusão a elaborar relatórios separados, para 
sócios e trabalhadores, sobre os aspetos 
jurídicos e económicos da fusão 
transfronteiriça. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade pode ser isento 
da obrigação de elaborar o relatório para os 
sócios se estes sócios já estiverem 
informados sobre os aspetos jurídicos e 
económicos da fusão proposta. Porém, o 
relatório destinado aos trabalhadores só 
pode ser dispensado se as sociedades 
objeto de fusão e suas filiais não tiverem 
outros trabalhadores além dos que fazem 
parte do órgão de direção ou de 
administração.

(28) A fim de reforçar ainda mais o 
processo de fusão transfronteiriça, é 
necessário simplificar determinadas 
normas pelas quais se rege sem deixar de 
assegurar, em particular aos trabalhadores, 
mas também às partes interessadas e aos 
credores, uma proteção adequada. Por 
conseguinte, as atuais normas em matéria 
de fusão transfronteiriça devem ser 
alteradas a fim de impor aos órgãos de 
direção ou de administração das sociedades 
objeto de fusão a elaborar relatórios 
separados, para sócios e trabalhadores, 
sobre os aspetos jurídicos e económicos da 
fusão transfronteiriça. O órgão de direção 
ou de administração da sociedade pode ser 
isento da obrigação de elaborar o relatório 
para os sócios se estes sócios já estiverem 
informados sobre os aspetos jurídicos e 
económicos da fusão proposta. Porém, o 
relatório destinado aos trabalhadores só 
pode ser dispensado se as sociedades 
objeto de fusão e suas filiais não tiverem 
outros trabalhadores além dos que fazem 
parte do órgão de direção ou de 
administração.

Or. en

Alteração 206
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração
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(29) Além disso, a fim de reforçar a 
proteção conferida aos trabalhadores das 
sociedades objeto de fusão, os 
trabalhadores ou os seus representantes 
podem apresentar o seu parecer sobre o 
relatório da sociedade onde se referem as 
implicações para eles decorrem dessa 
operação. A disponibilização do relatório 
não deve prejudicar os processos de 
informação e consulta aplicáveis, 
instituídos ao nível nacional no âmbito da 
transposição das Diretivas 2001/23/CE do 
Conselho48, e 2002/14/CE e 2009/38/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho.

(29) Além disso, a fim de reforçar a 
proteção conferida aos trabalhadores das 
sociedades objeto de fusão, os 
trabalhadores ou os seus representantes 
podem apresentar o seu parecer sobre o 
relatório da sociedade onde se referem as 
implicações que para eles decorrem dessa 
operação. A disponibilização do relatório 
deve ser assegurada em tempo útil, 
permitindo aos trabalhadores ou aos seus 
representantes formularem as suas 
observações, e não deve prejudicar os 
processos de informação e consulta 
aplicáveis, instituídos ao nível nacional no 
âmbito da transposição das Diretivas 
2001/23/CE do Conselho48, e 2002/14/CE 
e 2009/38/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

_________________ _________________
48 Diretiva 2001/23/CE do Conselho, de 12 de 
março de 2001, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso 
de transferência de empresas ou de 
estabelecimentos, ou de partes de empresas ou de 
estabelecimentos (JO L 82 de 22.3.2001, p. 16).

48 Diretiva 2001/23/CE do Conselho, de 12 de 
março de 2001, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso 
de transferência de empresas ou de 
estabelecimentos, ou de partes de empresas ou de 
estabelecimentos (JO L 82 de 22.3.2001, p. 16).

Or. en

Alteração 207
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Além disso, a fim de reforçar a 
proteção conferida aos trabalhadores das 
sociedades objeto de fusão, os 
trabalhadores ou os seus representantes 
podem apresentar o seu parecer sobre o 
relatório da sociedade onde se referem as 
implicações para eles decorrem dessa 
operação. A disponibilização do relatório
não deve prejudicar os processos de 
informação e consulta aplicáveis, 

(29) Além disso, a fim de reforçar a 
proteção conferida aos trabalhadores das 
sociedades objeto de fusão, os 
trabalhadores ou os seus representantes 
podem apresentar o seu parecer sobre as 
implicações que para eles decorrem dessa 
operação. A disponibilização não deve 
prejudicar os processos de informação e 
consulta aplicáveis, instituídos ao nível 
nacional no âmbito da transposição das 



AM\1163559PT.docx 57/147 PE627.948v01-00

PT

instituídos ao nível nacional no âmbito da 
transposição das Diretivas 2001/23/CE do 
Conselho48, e 2002/14/CE e 2009/38/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho.

Diretivas 2001/23/CE do Conselho48, e 
2002/14/CE e 2009/38/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

_________________ _________________
48 Diretiva 2001/23/CE do Conselho, de 12 de 
março de 2001, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso 
de transferência de empresas ou de 
estabelecimentos, ou de partes de empresas ou de 
estabelecimentos (JO L 82 de 22.3.2001, p. 16).

48 Diretiva 2001/23/CE do Conselho, de 12 de 
março de 2001, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso 
de transferência de empresas ou de 
estabelecimentos, ou de partes de empresas ou de 
estabelecimentos (JO L 82 de 22.3.2001, p. 16).

Or. en

Alteração 208
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A falta de harmonização das 
garantias para os sócios ou credores foi 
identificada pelas diferentes partes 
interessadas como um entrave às fusões 
transfronteiriças. Os sócios e credores 
devem beneficiar do mesmo nível de 
proteção, independentemente do Estado-
Membro em que se situam as sociedades 
objeto de fusão. A correspondente 
disposição não prejudica as disposições dos 
Estados-Membros em matéria de proteção 
de credores ou acionistas, que não caem no 
âmbito das medidas harmonizadas, como 
os requisitos de transparência.

(31) A falta de harmonização das 
garantias para os trabalhadores, sócios ou 
credores foi identificada pelas diferentes 
partes interessadas como um entrave às 
fusões transfronteiriças. Os trabalhadores, 
sócios e credores devem beneficiar pelo 
menos do mesmo nível de proteção, 
independentemente do Estado-Membro em 
que se situam as sociedades objeto de 
fusão. A correspondente disposição não 
prejudica as disposições dos Estados-
Membros em matéria de proteção de 
trabalhadores, credores ou acionistas, que 
não caem no âmbito das medidas 
harmonizadas, como os requisitos de 
transparência.

Or. en

Alteração 209
Jens Rohde, António Marinho e Pinto
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Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para assegurar a igualdade de 
tratamento aos sócios das sociedades que 
participam na fusão transfronteiriça, que os 
sócios com direito de voto que não
votaram a favor da aprovação do projeto 
de fusão e os sócios sem direito de voto, 
que não puderam apresentar a sua posição, 
possam exercer o direito de saída da 
sociedade. Esses sócios devem poder sair 
da sociedade e receber pelas suas ações 
uma indemnização pecuniária equivalente 
ao valor das mesmas. Além disso, devem 
ter o direito de contestar em tribunal o 
cálculo e a adequação do montante da 
indemnização pecuniária proposta.

(32) Para assegurar a igualdade de 
tratamento aos sócios das sociedades que 
participam na fusão transfronteiriça, 
justifica-se que os sócios com direito de 
voto que votaram contra ou que não 
participaram na assembleia geral, mas 
que manifestaram a sua intenção antes da 
reunião de votar contra a aprovação do 
projeto de fusão e os sócios sem direito de 
voto, que não puderam apresentar a sua 
posição, possam exercer o direito de saída 
da sociedade. Esses sócios devem poder 
sair da sociedade e receber pelas suas ações 
uma indemnização pecuniária equivalente 
ao valor das mesmas. Além disso, devem 
ter o direito de contestar em tribunal o 
cálculo e a adequação do montante da 
indemnização pecuniária proposta.

Or. en

Alteração 210
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) As sociedades envolvidas na fusão 
transfronteiriça devem incluir no projeto 
comum de fusão medidas adequadas para 
proteger os seus credores. Além disso, a 
fim de reforçar a proteção desses credores 
em caso de insolvência após a fusão 
transfronteiriça, os Estados-Membros 
devem ser autorizados a exigir da 
sociedade uma declaração de solvência em 
que afirme não ter conhecimento de 
qualquer razão para que a sociedade 
resultante da fusão não consiga cumprir as 

(34) As sociedades envolvidas na fusão 
transfronteiriça devem incluir no projeto 
comum de fusão medidas adequadas para 
proteger os seus credores. Além disso, a 
fim de reforçar a proteção desses credores 
em caso de insolvência após a fusão 
transfronteiriça, os Estados-Membros 
devem ser autorizados a exigir da 
sociedade uma declaração de solvência em 
que afirme não ter conhecimento de 
qualquer razão para que a sociedade 
resultante da fusão não consiga cumprir as 
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suas obrigações. Em tais circunstâncias, os 
Estados-Membros devem poder 
responsabilizar pessoalmente os membros 
do órgão de direção pelo rigor dessa 
declaração. Uma vez que as tradições 
jurídicas respeitantes às declarações de 
solvência e suas possíveis consequências 
divergem entre os Estados-Membros, 
devem ser os Estados-Membros a retirar as 
devidas consequências da apresentação de 
declarações inexatas ou enganosas, 
incluindo sanções efetivas e 
proporcionadas, e responsabilidades em 
conformidade com o direito da União.

suas obrigações após a fusão 
transfronteiriça. Em tais circunstâncias, os 
Estados-Membros devem poder 
responsabilizar pessoalmente os membros 
do órgão de direção pelo rigor dessa 
declaração. Uma vez que as tradições 
jurídicas respeitantes às declarações de 
solvência e suas possíveis consequências 
divergem entre os Estados-Membros, 
devem ser os Estados-Membros a retirar as 
devidas consequências da apresentação de 
declarações inexatas ou enganosas, 
incluindo sanções efetivas e 
proporcionadas, e responsabilidades em 
conformidade com o direito da União.

Or. ro

Alteração 211
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) A fim de se apreciar o projeto da 
fusão transfronteiriça proposta, assim 
como o rigor das suas informações e das 
contidas nos relatórios destinados aos 
sócios e trabalhadores, e facultar os 
elementos factuais necessários para 
apurar se a fusão proposta constitui um 
expediente artificial, deve pedir-se a 
elaboração de um relatório por um perito 
independente. Para garantir a 
independência, a autoridade competente, 
a pedido da sociedade, deve nomear dois 
peritos de uma lista pré-selecionada que 
não tenham qualquer ligação, passada ou 
presente, à sociedade em causa e que 
recebam honorários previamente 
definidos pela sociedade. Os peritos não 
devem trabalhar para a mesma empresa e, 
juntos, devem ter conhecimentos 
especializados nos domínios do direito das 
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sociedades, direito fiscal, segurança social 
e direitos dos trabalhadores. Os peritos 
independentes devem ser nomeados no 
prazo de um mês após o pedido da 
sociedade e devem apresentar o relatório 
no prazo de dois meses após a sua 
nomeação. Neste contexto, o relatório do 
perito deve conter todas as informações 
que permitam à autoridade competente do 
Estado-Membro de partida tomar uma 
decisão informada sobre a emissão ou 
não do certificado prévio à fusão. Para o 
efeito, os peritos devem poder obter todos 
os documentos e informações pertinentes 
sobre a sociedade, reunir-se com os 
trabalhadores e com os representantes dos 
trabalhadores e proceder a todas as 
verificações tendentes a reunir todos os 
elementos de prova necessários. Os 
peritos devem utilizar as informações 
recolhidas pela sociedade para a 
elaboração das demonstrações financeiras 
de acordo com o direito da União 
Europeia e a legislação dos Estados-
Membros, em particular o volume de 
negócios líquido, os lucros ou prejuízos, o 
número de trabalhadores e a composição 
do balanço.

Or. en

Alteração 212
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 35-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-B) A Comissão deve elaborar e 
publicar uma lista das autoridades 
nacionais competentes dos Estados-
Membros. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem colaborar entre 
si em casos de fusões transfronteiriças.
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Or. en

Alteração 213
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O direito de cisão transfronteiriça 
de uma sociedade pode, em determinadas 
circunstâncias, ser utilizado para fins 
abusivos, contornar normas laborais, 
evitar pagamentos à segurança social, 
evadir ao cumprimento de obrigações 
fiscais, ao respeito dos direitos dos 
credores ou dos sócios, ou das normas em 
matéria de participação dos 
trabalhadores. Para combater abusos 
desta natureza, aplicando um princípio 
geral do direito da União Europeia, os 
Estados-Membros devem certificar-se de 
que as sociedades não usam o processo de 
cisão transfronteiriça como expediente
artificial com o objetivo de obter 
benefícios fiscais indevidos ou de 
prejudicar indevidamente o exercício de 
direitos legais ou contratuais dos 
trabalhadores, credores ou sócios. Na 
medida em que constitui uma derrogação 
a uma liberdade fundamental, a luta 
contra os abusos deve ser interpretada 
restritivamente e basear-se numa 
apreciação individual de todas as 
circunstâncias relevantes. Deve ser 
estabelecido um quadro processual e 
material que defina a margem de 
discricionariedade e permita que os 
Estados-Membros adotem abordagens 
diversas e, simultaneamente, estabeleça os 
requisitos para simplificar as medidas de 
combate aos abusos, a tomar pelas 
autoridades nacionais em conformidade 
com o direito da União.

(40) As sociedades objeto de uma cisão 
transfronteiriça devem respeitar o 
princípio da subsidiariedade e as 
competências dos Estados-Membros 
envolvidos relativamente à legislação em 
matéria de emprego, segurança social e 
impostos.

Or. en
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Alteração 214
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O direito de cisão transfronteiriça 
de uma sociedade pode, em determinadas 
circunstâncias, ser utilizado para fins 
abusivos, contornar normas laborais, evitar 
pagamentos à segurança social, evadir ao 
cumprimento de obrigações fiscais, ao 
respeito dos direitos dos credores ou dos 
sócios, ou das normas em matéria de 
participação dos trabalhadores. Para 
combater abusos desta natureza, aplicando 
um princípio geral do direito da União 
Europeia, os Estados-Membros devem 
certificar-se de que as sociedades não usam
o processo de cisão transfronteiriça como 
expediente artificial com o objetivo de 
obter benefícios fiscais indevidos ou de 
prejudicar indevidamente o exercício de 
direitos legais ou contratuais dos 
trabalhadores, credores ou sócios. Na 
medida em que constitui uma derrogação 
a uma liberdade fundamental, a luta 
contra os abusos deve ser interpretada 
restritivamente e basear-se numa 
apreciação individual de todas as 
circunstâncias relevantes. Deve ser 
estabelecido um quadro processual e 
material que defina a margem de 
discricionariedade e permita que os 
Estados-Membros adotem abordagens 
diversas e, simultaneamente, estabeleça os 
requisitos para simplificar as medidas de 
combate aos abusos, a tomar pelas 
autoridades nacionais em conformidade 
com o direito da União.

(40) O direito de cisão transfronteiriça 
de uma sociedade pode, em determinadas 
circunstâncias, ser utilizado para fins 
abusivos, contornar normas laborais, evitar 
pagamentos à segurança social, evadir ao 
cumprimento de obrigações fiscais, ao 
respeito dos direitos dos credores ou dos 
sócios, ou das normas em matéria de 
participação dos trabalhadores. Para 
combater abusos desta natureza, aplicando 
um princípio geral do direito da União 
Europeia, os Estados-Membros devem 
certificar-se de que as sociedades não usam 
o processo de cisão transfronteiriça como 
expediente artificial. A luta contra os 
abusos deve basear-se numa apreciação 
individual de todas as circunstâncias 
relevantes. Deve ser estabelecido um 
quadro processual e material comum que 
defina os requisitos para simplificar as 
medidas de combate aos abusos, a tomar 
pelas autoridades nacionais em 
conformidade com o direito da União, 
descrevendo, se estritamente necessário, a 
margem de discricionariedade permitida 
aos Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 215
Emil Radev

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O direito de cisão transfronteiriça 
de uma sociedade pode, em determinadas 
circunstâncias, ser utilizado para fins 
abusivos, contornar normas laborais, evitar 
pagamentos à segurança social, evadir ao 
cumprimento de obrigações fiscais, ao 
respeito dos direitos dos credores ou dos 
sócios, ou das normas em matéria de 
participação dos trabalhadores. Para 
combater abusos desta natureza, aplicando 
um princípio geral do direito da União 
Europeia, os Estados-Membros devem 
certificar-se de que as sociedades não usam
o processo de cisão transfronteiriça como 
expediente artificial com o objetivo de 
obter benefícios fiscais indevidos ou de 
prejudicar indevidamente o exercício de 
direitos legais ou contratuais dos 
trabalhadores, credores ou sócios. Na 
medida em que constitui uma derrogação a 
uma liberdade fundamental, a luta contra 
os abusos deve ser interpretada 
restritivamente e basear-se numa 
apreciação individual de todas as 
circunstâncias relevantes. Deve ser 
estabelecido um quadro processual e 
material que defina a margem de 
discricionariedade e permita que os 
Estados-Membros adotem abordagens 
diversas e, simultaneamente, estabeleça os 
requisitos para simplificar as medidas de 
combate aos abusos, a tomar pelas 
autoridades nacionais em conformidade 
com o direito da União.

(40) O direito de cisão transfronteiriça 
de uma sociedade pode, em determinadas 
circunstâncias, ser utilizado para fins 
abusivos, contornar normas laborais, evitar 
pagamentos à segurança social, evadir ao 
cumprimento de obrigações fiscais, ao 
respeito dos direitos dos credores ou dos 
sócios, ou das normas em matéria de 
participação dos trabalhadores. Para 
combater eventuais abusos desta natureza, 
aplicando um princípio geral do direito da 
União Europeia, os Estados-Membros 
devem certificar-se de que as sociedades 
não usam o processo de transformação 
transfronteiriça como expediente artificial 
com o objetivo de obter benefícios fiscais 
indevidos ou de prejudicar indevidamente
o exercício de direitos legais ou contratuais 
dos trabalhadores, credores ou sócios. Na 
medida em que constitui uma derrogação a 
uma liberdade fundamental, a luta contra 
os abusos deve ser interpretada 
restritivamente e basear-se numa 
apreciação individual de todas as 
circunstâncias relevantes. Deve ser 
estabelecido um quadro processual e 
material que defina a margem de 
discricionariedade e permita que os 
Estados-Membros adotem abordagens 
diversas e, simultaneamente, estabeleça os 
requisitos para simplificar as medidas de 
combate aos abusos, a tomar pelas 
autoridades nacionais em conformidade 
com o direito da União.

Or. bg

Alteração 216
Sajjad Karim
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Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Dada a complexidade das cisões 
transfronteiriças e a multiplicidade de 
interesses em causa, é conveniente impor, 
no interesse da segurança jurídica, um 
controlo ex ante. Para o efeito, deve ser 
estabelecido um processo estruturado e a 
vários níveis, através do qual as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros da sociedade objeto de cisão e 
das sociedades beneficiárias garantam 
que as decisões sobre a aprovação de 
cisões transfronteiriças são justas, 
objetivas e não discriminatórias, baseadas 
em todos os elementos pertinentes, e 
atendem a todos os interesses públicos 
legítimos, em particular a proteção de 
trabalhadores, sócios e credores.

Suprimido

Or. en

Alteração 217
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Para permitir que todos os 
interesses legítimos das partes interessadas 
sejam tomados em consideração, a 
sociedade objeto de cisão transfronteiriça 
deve divulgar o correspondente projeto, 
com as informações mais importantes 
sobre a operação proposta, incluindo o 
rácio previsto para a troca de ações e 
outros títulos, os atos constitutivos das 
sociedades beneficiárias e o calendário 
proposto para a aquela operação. Os 
sócios, credores e trabalhadores da 
sociedade objeto de cisão transfronteiriça 

(42) Para permitir que todos os 
interesses legítimos das partes interessadas 
sejam tomados em consideração, a 
sociedade objeto de cisão transfronteiriça 
deve divulgar o correspondente projeto, 
com as informações mais importantes 
sobre a operação proposta, incluindo o 
rácio previsto para a troca de ações e 
outros títulos, os atos constitutivos das 
sociedades beneficiárias e o calendário 
proposto para a aquela operação. Os 
sócios, credores e trabalhadores da 
sociedade objeto de cisão transfronteiriça 
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devem ser notificados para apresentação 
das suas observações sobre a cisão.

devem ser notificados em tempo útil para 
poderem apresentar as suas observações 
sobre a cisão.

Or. en

Alteração 218
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A sociedade objeto de cisão deve 
elaborar um relatório destinado a informar 
os seus sócios. O relatório deve explicar e 
justificar os aspetos jurídicos e económicos 
da cisão transfronteiriça proposta, em 
particular as implicações da cisão 
transfronteiriça para os sócios no que se 
refere às atividades futuras da sociedade e 
ao plano estratégico do órgão de direção. 
Deve também incluir explicações sobre o 
rácio para a troca e, se for caso disso, os 
critérios para determinar a atribuição das 
ações e potenciais vias de recurso para os 
sócios que não concordem com a decisão 
de cisão transfronteiriça.

(43) A sociedade objeto de cisão deve 
elaborar um relatório de síntese destinado a 
informar os seus sócios. O relatório deve 
explicar e justificar os aspetos jurídicos e 
económicos da cisão transfronteiriça 
proposta, em particular as implicações da 
cisão transfronteiriça para os sócios no que 
se refere às atividades futuras da sociedade 
e ao plano estratégico do órgão de direção.  

Or. en

Alteração 219
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A sociedade objeto de cisão deve 
elaborar um relatório destinado a informar 
os seus sócios. O relatório deve explicar e 
justificar os aspetos jurídicos e económicos 
da cisão transfronteiriça proposta, em 

(43) A sociedade objeto de cisão deve 
elaborar um relatório destinado a informar 
os seus sócios e trabalhadores. O relatório 
deve explicar e justificar os aspetos 
jurídicos e económicos da cisão 
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particular as implicações da cisão 
transfronteiriça para os sócios no que se 
refere às atividades futuras da sociedade e 
ao plano estratégico do órgão de direção. 
Deve também incluir explicações sobre o 
rácio para a troca e, se for caso disso, os 
critérios para determinar a atribuição das 
ações e potenciais vias de recurso para os 
sócios que não concordem com a decisão 
de cisão transfronteiriça.

transfronteiriça proposta, em particular as 
implicações da cisão transfronteiriça para 
os sócios no que se refere às atividades 
futuras da sociedade e ao plano estratégico 
do órgão de direção. Deve também incluir 
explicações sobre o rácio para a troca e, se 
for caso disso, os critérios para determinar 
a atribuição das ações e potenciais vias de 
recurso para os sócios que não concordem 
com a decisão de cisão transfronteiriça.

Or. en

Alteração 220
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A sociedade objeto de cisão deve 
elaborar um relatório destinado a informar 
os seus sócios. O relatório deve explicar e 
justificar os aspetos jurídicos e económicos 
da cisão transfronteiriça proposta, em 
particular as implicações da cisão 
transfronteiriça para os sócios no que se 
refere às atividades futuras da sociedade e 
ao plano estratégico do órgão de direção. 
Deve também incluir explicações sobre o 
rácio para a troca e, se for caso disso, os 
critérios para determinar a atribuição das 
ações e potenciais vias de recurso para os 
sócios que não concordem com a decisão 
de cisão transfronteiriça.

(43) A sociedade objeto de cisão deve 
elaborar um relatório pormenorizado 
destinado a informar os seus sócios. O 
relatório deve explicar e justificar os 
aspetos jurídicos e económicos da cisão 
transfronteiriça proposta, em particular as 
implicações da cisão transfronteiriça para 
os sócios no que se refere às atividades 
futuras da sociedade e ao plano estratégico 
do órgão de direção. Deve também incluir 
explicações sobre o rácio para a troca e, se 
for caso disso, os critérios para determinar 
a atribuição das ações e potenciais vias de 
recurso para os sócios que não concordem 
com a decisão de cisão transfronteiriça.

Or. en

Alteração 221
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 44
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Texto da Comissão Alteração

(44) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de cisão 
transfronteiriça deve elaborar um relatório 
em que se expliquem as implicações que 
para aqueles tem a operação proposta. No 
relatório devem explicar-se, em particular, 
as implicações da cisão transfronteiriça 
proposta na manutenção dos postos de 
trabalho, referir-se eventuais alterações 
importantes nas condições de trabalho e 
nos locais de atividade da sociedade, e o 
modo como cada um destes fatores afetará 
as filiais da sociedade. A disponibilização 
do relatório não deve prejudicar os 
processos de informação e consulta 
aplicáveis, instituídos ao nível nacional no 
âmbito da transposição das Diretivas 
2001/23/CE, 2002/14/CE ou 2009/38/CE.

(44) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de cisão 
transfronteiriça deve elaborar um relatório 
em que se expliquem as implicações que 
para aqueles tem a operação proposta. No 
relatório devem explicar-se, em particular, 
as implicações da cisão transfronteiriça 
proposta na manutenção dos postos de 
trabalho, fornecer-se informações sobre os 
procedimentos de determinação das 
modalidades de intervenção dos 
trabalhadores na definição dos seus 
direitos de participação na sociedade 
transformada e às eventuais opções para 
essas modalidades, referir-se eventuais 
alterações importantes nas condições de 
trabalho e nos locais de atividade da 
sociedade, e o modo como cada um destes 
fatores afetará as filiais da sociedade. A 
disponibilização do relatório não deve 
prejudicar os processos de informação e 
consulta aplicáveis, instituídos ao nível 
nacional no âmbito da transposição das 
Diretivas 2001/23/CE, 2002/14/CE ou 
2009/38/CE.

Or. en

Alteração 222
Răzvan Popa

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de cisão 
transfronteiriça deve elaborar um relatório 
em que se expliquem as implicações que 
para aqueles tem a operação proposta. No 
relatório devem explicar-se, em particular, 
as implicações da cisão transfronteiriça 
proposta na manutenção dos postos de 

(44) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de cisão 
transfronteiriça deve elaborar um relatório 
em que se expliquem as implicações que 
para aqueles tem a operação proposta. No 
relatório devem explicar-se, em particular, 
as implicações da cisão transfronteiriça 
proposta na manutenção dos postos de 
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trabalho, referir-se eventuais alterações 
importantes nas condições de trabalho e 
nos locais de atividade da sociedade, e o 
modo como cada um destes fatores afetará 
as filiais da sociedade. A disponibilização 
do relatório não deve prejudicar os 
processos de informação e consulta 
aplicáveis, instituídos ao nível nacional no 
âmbito da transposição das Diretivas 
2001/23/CE, 2002/14/CE ou 2009/38/CE.

trabalho, referir-se eventuais alterações 
importantes nas condições de trabalho e 
nos locais de atividade da sociedade, e o 
modo como cada um destes fatores afetará 
as filiais da sociedade. A disponibilização 
do relatório deve ser assegurada em tempo 
útil, permitindo aos trabalhadores ou aos 
seus representantes formularem as suas 
observações, e não deve prejudicar os 
processos de informação e consulta 
aplicáveis, instituídos ao nível nacional no 
âmbito da transposição das Diretivas 
2001/23/CE, 2002/14/CE ou 2009/38/CE.

Or. en

Alteração 223
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de cisão 
transfronteiriça deve elaborar um
relatório em que se expliquem as 
implicações que para aqueles tem a 
operação proposta. No relatório devem 
explicar-se, em particular, as implicações 
da cisão transfronteiriça proposta na 
manutenção dos postos de trabalho,
referir-se eventuais alterações importantes 
nas condições de trabalho e nos locais de 
atividade da sociedade, e o modo como 
cada um destes fatores afetará as filiais da 
sociedade. A disponibilização do relatório 
não deve prejudicar os processos de 
informação e consulta aplicáveis, 
instituídos ao nível nacional no âmbito da 
transposição das Diretivas 2001/23/CE, 
2002/14/CE ou 2009/38/CE.

(44) O relatório deve explicar as 
implicações da cisão transfronteiriça 
proposta para os trabalhadores. Deve 
também conter informações, em particular 
sobre as implicações da cisão 
transfronteiriça proposta na manutenção 
dos postos de trabalho, referir eventuais 
alterações importantes nas condições de 
trabalho e nos locais de atividade da 
sociedade, e o modo como cada um destes 
fatores afetará as filiais da sociedade. A 
disponibilização do relatório não deve 
prejudicar os processos de informação e 
consulta aplicáveis, instituídos ao nível 
nacional no âmbito da transposição das 
Diretivas 2001/23/CE, 2002/14/CE ou 
2009/38/CE.

Or. en
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Alteração 224
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de cisão 
transfronteiriça deve elaborar um relatório 
em que se expliquem as implicações que 
para aqueles tem a operação proposta. No 
relatório devem explicar-se, em particular, 
as implicações da cisão transfronteiriça 
proposta na manutenção dos postos de 
trabalho, referir-se eventuais alterações 
importantes nas condições de trabalho e 
nos locais de atividade da sociedade, e o 
modo como cada um destes fatores afetará 
as filiais da sociedade. A disponibilização 
do relatório não deve prejudicar os 
processos de informação e consulta 
aplicáveis, instituídos ao nível nacional no 
âmbito da transposição das Diretivas 
2001/23/CE, 2002/14/CE ou 2009/38/CE.

(44) Para informar os seus 
trabalhadores, a sociedade objeto de cisão 
transfronteiriça deve elaborar um relatório 
de síntese em que se expliquem as 
implicações que para aqueles tem a 
operação proposta. No relatório devem 
explicar-se, em particular, as implicações 
da cisão transfronteiriça proposta na 
manutenção dos postos de trabalho, referir-
se eventuais alterações importantes nas 
condições de trabalho e nos locais de 
atividade da sociedade, e o modo como 
cada um destes fatores afetará as filiais da 
sociedade. A disponibilização do relatório 
não deve prejudicar os processos de 
informação e consulta aplicáveis, 
instituídos ao nível nacional no âmbito da 
transposição das Diretivas 2001/23/CE, 
2002/14/CE ou 2009/38/CE.

Or. en

Alteração 225
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A fim de se assegurar o rigor das 
informações contidas no projeto de cisão 
e nos relatórios destinados aos sócios e 
trabalhadores, e se obterem os elementos 
factuais necessários para apurar se a 
operação proposta constitui um 
expediente artificial, que não pode ser 
autorizado, deve pedir-se a um perito 
independente que elabore um relatório de 

Suprimido
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apreciação do respetivo plano. Para se 
garantir a independência do perito, deve 
este ser nomeado pela autoridade 
competente, a pedido da sociedade. Neste 
contexto, o relatório do perito deve conter 
todas as informações que permitam à 
autoridade competente do Estado-
Membro da sociedade objeto de cisão 
tomar uma decisão informada sobre a 
emissão ou não do certificado prévio à 
cisão. Para o efeito, o perito deve poder 
obter todos os documentos e informações 
pertinentes sobre a sociedade e proceder a 
todas as verificações tendentes a reunir 
todos os elementos de prova necessários. 
O perito deve utilizar as informações 
recolhidas pela sociedade para a 
elaboração das demonstrações financeiras 
de acordo com o direito da União 
Europeia e a legislação dos Estados-
Membros, em particular o volume de 
negócios líquido, os lucros ou prejuízos, o 
número de trabalhadores e a composição 
do balanço. Contudo, para proteger as 
informações confidenciais, incluindo 
segredos comerciais da sociedade, tais 
informações não devem constar do 
relatório final do perito, o qual será 
disponibilizado ao público.

Or. en

Alteração 226
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A fim de se assegurar o rigor das 
informações contidas no projeto de cisão e 
nos relatórios destinados aos sócios e 
trabalhadores, e se obterem os elementos 
factuais necessários para apurar se a 
operação proposta constitui um expediente 

(45) A fim de se apreciar o rigor das 
informações contidas no projeto de cisão e 
nos relatórios destinados aos sócios e 
trabalhadores, e se obterem os elementos 
factuais necessários para apurar se a 
operação proposta constitui um expediente 
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artificial, que não pode ser autorizado,
deve pedir-se a um perito independente que 
elabore um relatório de apreciação do 
respetivo plano. Para se garantir a 
independência do perito, deve este ser 
nomeado pela autoridade competente, a 
pedido da sociedade. Neste contexto, o 
relatório do perito deve conter todas as 
informações que permitam à autoridade 
competente do Estado-Membro da 
sociedade objeto de cisão tomar uma 
decisão informada sobre a emissão ou não 
do certificado prévio à cisão. Para o efeito, 
o perito deve poder obter todos os 
documentos e informações pertinentes 
sobre a sociedade e proceder a todas as 
verificações tendentes a reunir todos os 
elementos de prova necessários. O perito 
deve utilizar as informações recolhidas pela 
sociedade para a elaboração das 
demonstrações financeiras de acordo com o 
direito da União Europeia e a legislação 
dos Estados-Membros, em particular o 
volume de negócios líquido, os lucros ou 
prejuízos, o número de trabalhadores e a 
composição do balanço. Contudo, para 
proteger as informações confidenciais, 
incluindo segredos comerciais da 
sociedade, tais informações não devem 
constar do relatório final do perito, o qual 
será disponibilizado ao público.

artificial, deve pedir-se a um perito 
independente que elabore um relatório 
para apreciar a cisão transfronteiriça 
proposta. Para se garantir a independência, 
a autoridade competente, a pedido da 
sociedade, deve nomear dois peritos de 
uma lista pré-selecionada que não tenham 
qualquer ligação, passada ou presente, à 
sociedade em causa e que recebam 
honorários previamente definidos pela 
sociedade. Os peritos não devem trabalhar 
para a mesma empresa e, juntos, devem 
ter conhecimentos especializados nos 
domínios do direito das sociedades, direito 
fiscal, segurança social e direitos dos 
trabalhadores. Os peritos independentes 
devem ser nomeados no prazo de um mês 
após o pedido da sociedade e devem 
apresentar o relatório no prazo de dois 
meses após a sua nomeação. Neste 
contexto, o relatório do perito deve conter 
todas as informações que permitam à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de partida tomar uma decisão informada 
sobre a emissão ou não do certificado 
prévio à cisão. Para o efeito, os peritos 
devem poder obter todos os documentos e 
informações pertinentes sobre a sociedade, 
reunir-se com os trabalhadores e com os 
representantes dos trabalhadores e 
proceder a todas as verificações tendentes a 
reunir todos os elementos de prova 
necessários. Os peritos devem utilizar as 
informações recolhidas pela sociedade para 
a elaboração das demonstrações financeiras 
de acordo com o direito da União Europeia 
e a legislação dos Estados-Membros, em 
particular o volume de negócios líquido, os 
lucros ou prejuízos, o número de 
trabalhadores e a composição do balanço.

Or. en

Alteração 227
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
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Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A fim de se assegurar o rigor das 
informações contidas no projeto de cisão e 
nos relatórios destinados aos sócios e 
trabalhadores, e se obterem os elementos 
factuais necessários para apurar se a 
operação proposta constitui um 
expediente artificial, que não pode ser 
autorizado, deve pedir-se a um perito 
independente que elabore um relatório de 
apreciação do respetivo plano. Para se 
garantir a independência do perito, deve 
este ser nomeado pela autoridade 
competente, a pedido da sociedade. Neste 
contexto, o relatório do perito deve conter 
todas as informações que permitam à 
autoridade competente do Estado-Membro 
da sociedade objeto de cisão tomar uma 
decisão informada sobre a emissão ou não 
do certificado prévio à cisão. Para o efeito, 
o perito deve poder obter todos os 
documentos e informações pertinentes 
sobre a sociedade e proceder a todas as 
verificações tendentes a reunir todos os 
elementos de prova necessários. O perito 
deve utilizar as informações recolhidas 
pela sociedade para a elaboração das 
demonstrações financeiras de acordo com o 
direito da União Europeia e a legislação 
dos Estados-Membros, em particular o 
volume de negócios líquido, os lucros ou 
prejuízos, o número de trabalhadores e a 
composição do balanço. Contudo, para 
proteger as informações confidenciais, 
incluindo segredos comerciais da 
sociedade, tais informações não devem 
constar do relatório final do perito, o qual 
será disponibilizado ao público.

(45) A autoridade nacional competente 
deve poder avaliar o rigor das informações 
contidas no projeto de cisão e no relatório 
destinado aos sócios e trabalhadores. Se a 
autoridade competente considerar, com 
base em motivos razoáveis, que existe um 
risco de que a cisão transfronteiriça 
representa um expediente artificial, deve 
elaborar um relatório de apreciação da 
cisão proposta com todos os elementos 
factuais necessários. Neste caso, a 
autoridade competente pode recorrer a um 
perito independente. Neste contexto, o 
relatório do perito deve conter todas as 
informações que permitam à autoridade 
competente do Estado-Membro da 
sociedade objeto de cisão tomar uma 
decisão informada sobre a emissão ou não 
do certificado prévio à cisão. Para o efeito, 
a autoridade competente deve poder obter 
todas as informações pertinentes sobre a 
sociedade recolhidas pela sociedade para a 
elaboração das demonstrações financeiras 
de acordo com o direito da União Europeia 
e a legislação dos Estados-Membros, em 
particular o volume de negócios líquido, os 
lucros ou prejuízos, o número de 
trabalhadores e a composição do balanço, 
bem como os documentos, e proceder a 
todas as verificações tendentes a reunir 
todos os elementos de prova necessários. 
Contudo, para proteger as informações 
confidenciais, incluindo segredos 
comerciais da sociedade, tais informações 
não devem constar do relatório final, o qual
será disponibilizado ao público.

Or. en

Alteração 228
Sajjad Karim
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Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Para evitar às sociedades mais 
pequenas objeto de cisão transfronteiriça 
custos e encargos desproporcionados, as 
micro e pequenas empresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, devem 
estar isentas da apresentação de um 
relatório elaborado por um perito 
independente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Nenhuma sociedade deve ser obrigada a recorrer a um perito independente.

Alteração 229
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A assembleia-geral dos sócios deve 
decidir da aprovação do projeto de cisão 
transfronteiriça da sociedade com base no 
projeto e nos relatórios. É importante que 
o requisito da maioria para essa votação 
corresponda a um número 
suficientemente elevado de votos, para 
assegurar que a decisão de cisão é 
coletiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 230
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 48
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Texto da Comissão Alteração

(48) Justifica-se que os sócios com 
direito de voto que não votaram a favor da 
aprovação do projeto de cisão 
transfronteiriça e os sócios sem direito de 
voto, que não puderam apresentar a sua 
posição, possam exercer o direito de saída 
da sociedade. Esses sócios devem poder 
sair da sociedade e receber pelas suas 
ações uma indemnização pecuniária 
equivalente ao valor das mesmas. Além 
disso, devem ter o direito de contestar em 
tribunal o cálculo e a adequação do 
montante da indemnização pecuniária 
proposta, assim como o rácio para a troca 
de ações, caso pretendam permanecer 
sócios de qualquer das sociedades 
beneficiárias. No âmbito desse processo, o 
tribunal deve poder ordenar às sociedades 
participantes na cisão transfronteiriça o 
pagamento de uma indemnização 
adicional em dinheiro ou a emissão de 
ações suplementares.

Suprimido

Or. en

Alteração 231
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Justifica-se que os sócios com 
direito de voto que não votaram a favor da
aprovação do projeto de cisão 
transfronteiriça e os sócios sem direito de 
voto, que não puderam apresentar a sua 
posição, possam exercer o direito de saída 
da sociedade. Esses sócios devem poder 
sair da sociedade e receber pelas suas ações 
uma indemnização pecuniária equivalente 
ao valor das mesmas. Além disso, devem 
ter o direito de contestar em tribunal o 

(48) Justifica-se que os sócios com 
direito de voto que votaram contra ou não 
participaram na assembleia geral mas que 
manifestaram a sua intenção, antes da 
assembleia, de votar contra a aprovação 
do projeto de cisão transfronteiriça e os 
sócios sem direito de voto, que não 
puderam apresentar a sua posição, possam 
exercer o direito de saída da sociedade. 
Esses sócios devem poder sair da 
sociedade e receber pelas suas ações uma 
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cálculo e a adequação do montante da 
indemnização pecuniária proposta, assim 
como o rácio para a troca de ações, caso 
pretendam permanecer sócios de qualquer 
das sociedades beneficiárias. No âmbito 
desse processo, o tribunal deve poder 
ordenar às sociedades participantes na 
cisão transfronteiriça o pagamento de uma 
indemnização adicional em dinheiro ou a 
emissão de ações suplementares.

indemnização pecuniária equivalente ao 
valor das mesmas. Além disso, devem ter o 
direito de contestar em tribunal o cálculo e 
a adequação do montante da indemnização 
pecuniária proposta, assim como o rácio 
para a troca de ações, caso pretendam 
permanecer sócios de qualquer das 
sociedades beneficiárias. No âmbito desse 
processo, o tribunal deve poder ordenar às 
sociedades participantes na cisão 
transfronteiriça o pagamento de uma 
indemnização adicional em dinheiro ou a 
emissão de ações suplementares.

Or. en

Alteração 232
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) No intuito de assegurar uma 
repartição equilibrada das tarefas entre os 
Estados-Membros, assim como um 
controlo ex ante eficaz e eficiente das 
cisões transfronteiriças, a autoridade 
competente do Estado-Membro da 
sociedade objeto de cisão deve ter poderes 
para emitir certificados prévios à cisão, 
sem o qual as autoridades competentes do 
Estado-Membro das sociedades 
beneficiárias não devem poder completar o 
processo de cisão transfronteiriça.

(51) No intuito de assegurar uma 
repartição equilibrada das tarefas entre os 
Estados-Membros, assim como um 
controlo ex ante e ex post eficaz e eficiente 
das cisões transfronteiriças, a autoridade 
competente do Estado-Membro da 
sociedade objeto de cisão deve ter poderes 
para emitir certificados prévios à cisão, 
sem o qual as autoridades competentes do 
Estado-Membro das sociedades 
beneficiárias não devem poder completar o 
processo de cisão transfronteiriça. A 
Comissão deve elaborar e publicar uma 
lista das autoridades nacionais 
competentes dos Estados-Membros. As 
autoridades competentes dos Estados-
Membros devem colaborar entre si em 
casos de cisões transfronteiriças.

Or. en
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Alteração 233
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A emissão do certificado prévio à 
cisão pelo Estado-Membro da sociedade 
objeto de cisão transfronteiriça deve ser 
controlada para garantir a legalidade dessa 
operação. A autoridade competente deve 
decidir da emissão do certificado prévio à 
cisão no prazo de um mês a contar da 
apresentação do pedido pela sociedade, 
salvo tiver sérias preocupações quanto à 
possibilidade de a cisão transfronteiriça 
constituir um expediente artificial para se 
obterem benefícios fiscais indevidos ou 
prejudicar indevidamente os direitos 
legais ou contratuais de trabalhadores, 
credores ou sócios. Nesse caso, a 
autoridade competente deve proceder a 
uma apreciação aprofundada. Porém, 
sempre que existam sérias preocupações 
quanto à existência de um expediente 
artificial, a apreciação aprofundada não 
deve ser efetuada sistematicamente, antes 
casuisticamente. Na apreciação, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta, pelo menos, alguns fatores indicados 
na presente diretiva, os quais, contudo, só 
devem ser considerados como meramente 
indicativos, não devendo, portanto, ser 
tomados isoladamente. A fim de não 
sobrecarregar as sociedades com um 
processo demasiado longo, a apreciação 
aprofundada deve, em qualquer caso, estar 
concluída no prazo de dois meses a contar 
da data em que a sociedade foi informada 
da mesma.

(52) A emissão do certificado prévio à 
cisão pelo Estado-Membro da sociedade 
objeto de cisão transfronteiriça deve ser 
controlada para garantir a legalidade dessa 
operação. A autoridade competente deve 
decidir da emissão do certificado prévio à 
cisão no prazo de um mês a contar da data 
de receção do relatório do perito 
independente, salvo se tiver sérias 
preocupações quanto à possibilidade de a 
cisão transfronteiriça constituir um 
expediente artificial. Nesse caso, a 
autoridade competente deve proceder a 
uma apreciação aprofundada. Porém, 
sempre que existam sérias preocupações 
quanto à existência de um expediente 
artificial, a apreciação aprofundada não 
deve ser efetuada sistematicamente, antes 
casuisticamente. Na apreciação, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta, pelo menos, alguns fatores indicados 
na presente diretiva, os quais, contudo, só 
devem ser considerados como meramente 
indicativos, não devendo, portanto, ser 
tomados isoladamente. A fim de não 
sobrecarregar as sociedades com um 
processo demasiado longo, a apreciação 
aprofundada deve, em qualquer caso, estar 
concluída no prazo de cinco meses a contar 
da data em que a sociedade foi informada 
da mesma.

Or. en

Alteração 234
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Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A emissão do certificado prévio à 
cisão pelo Estado-Membro da sociedade 
objeto de cisão transfronteiriça deve ser 
controlada para garantir a legalidade dessa 
operação. A autoridade competente deve 
decidir da emissão do certificado prévio à 
cisão no prazo de um mês a contar da 
apresentação do pedido pela sociedade, 
salvo tiver sérias preocupações quanto à 
possibilidade de a cisão transfronteiriça 
constituir um expediente artificial para se 
obterem benefícios fiscais indevidos ou 
prejudicar indevidamente os direitos legais 
ou contratuais de trabalhadores, credores 
ou sócios. Nesse caso, a autoridade 
competente deve proceder a uma 
apreciação aprofundada. Porém, sempre 
que existam sérias preocupações quanto à 
existência de um expediente artificial, a 
apreciação aprofundada não deve ser 
efetuada sistematicamente, antes 
casuisticamente. Na apreciação, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta, pelo menos, alguns fatores indicados 
na presente diretiva, os quais, contudo, só 
devem ser considerados como meramente 
indicativos, não devendo, portanto, ser 
tomados isoladamente. A fim de não 
sobrecarregar as sociedades com um 
processo demasiado longo, a apreciação 
aprofundada deve, em qualquer caso, estar 
concluída no prazo de dois meses a contar 
da data em que a sociedade foi informada 
da mesma.

(52) A emissão do certificado prévio à 
cisão pelo Estado-Membro da sociedade 
objeto de cisão transfronteiriça deve ser 
controlada para garantir a legalidade dessa 
operação. A autoridade competente deve 
decidir da emissão do certificado prévio à 
cisão no prazo de um mês a contar da data 
de receção do relatório pelo perito 
independente, salvo se tiver sérias 
preocupações quanto à possibilidade de a 
cisão transfronteiriça constituir um 
expediente artificial para se obterem 
benefícios fiscais indevidos ou prejudicar 
indevidamente os direitos legais ou 
contratuais de trabalhadores, credores ou 
sócios. Nesse caso, a autoridade 
competente deve proceder a uma 
apreciação aprofundada. Porém, sempre 
que existam sérias preocupações quanto à 
existência de um expediente artificial, a 
apreciação aprofundada não deve ser 
efetuada sistematicamente, antes 
casuisticamente. Na apreciação, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta, pelo menos, alguns fatores indicados 
na presente diretiva, os quais, contudo, só 
devem ser considerados como meramente 
indicativos, não devendo, portanto, ser 
tomados isoladamente. A fim de não 
sobrecarregar as sociedades com um 
processo demasiado longo, a apreciação 
aprofundada deve, em qualquer caso, estar 
concluída no prazo de cinco meses a contar 
da data em que a sociedade foi informada 
da mesma.

Or. en

Alteração 235
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Emil Radev

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A emissão do certificado prévio à 
cisão pelo Estado-Membro da sociedade 
objeto de cisão transfronteiriça deve ser 
controlada para garantir a legalidade dessa 
operação. A autoridade competente deve 
decidir da emissão do certificado prévio à 
cisão no prazo de um mês a contar da 
apresentação do pedido pela sociedade, 
salvo tiver sérias preocupações quanto à 
possibilidade de a cisão transfronteiriça 
constituir um expediente artificial para se 
obterem benefícios fiscais indevidos ou 
prejudicar indevidamente os direitos 
legais ou contratuais de trabalhadores, 
credores ou sócios. Nesse caso, a 
autoridade competente deve proceder a 
uma apreciação aprofundada. Porém, 
sempre que existam sérias preocupações 
quanto à existência de um expediente 
artificial, a apreciação aprofundada não 
deve ser efetuada sistematicamente, antes 
casuisticamente. Na apreciação, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta, pelo menos, alguns fatores indicados 
na presente diretiva, os quais, contudo, só 
devem ser considerados como meramente 
indicativos, não devendo, portanto, ser 
tomados isoladamente. A fim de não 
sobrecarregar as sociedades com um 
processo demasiado longo, a apreciação 
aprofundada deve, em qualquer caso, estar 
concluída no prazo de dois meses a contar 
da data em que a sociedade foi informada 
da mesma.

(52) A emissão do certificado prévio à 
cisão pelo Estado-Membro da sociedade 
objeto de cisão transfronteiriça deve ser 
controlada para garantir a legalidade dessa 
operação. A autoridade competente do 
Estado-Membro de partida deve decidir da 
emissão do certificado prévio à 
transformação no prazo de um mês após a 
apresentação do pedido pela sociedade, 
salvo tiver sérias preocupações quanto à 
possibilidade de a transformação 
transfronteiriça constituir um expediente 
artificial pelo qual se visa a evasão fiscal 
ou abusos de outra natureza em relação 
aos direitos legais ou contratuais de 
trabalhadores, credores ou sócios. Nesse 
caso, a autoridade competente deve 
proceder a uma apreciação aprofundada. 
Porém, sempre que existam sérias 
preocupações quanto à existência de um 
expediente artificial, a apreciação 
aprofundada não deve ser efetuada 
sistematicamente, antes casuisticamente. 
Na apreciação, as autoridades competentes 
devem ter em conta, pelo menos, alguns 
fatores indicados na presente diretiva, os 
quais, contudo, só devem ser considerados 
como meramente indicativos, não devendo, 
portanto, ser tomados isoladamente. A fim 
de não sobrecarregar as sociedades com 
um processo demasiado longo, a 
apreciação aprofundada deve, em qualquer 
caso, estar concluída no prazo de dois 
meses a contar da data em que a sociedade 
foi informada da mesma.

Or. bg

Alteração 236
Pascal Durand
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A emissão do certificado prévio à 
cisão pelo Estado-Membro da sociedade 
objeto de cisão transfronteiriça deve ser 
controlada para garantir a legalidade dessa 
operação. A autoridade competente deve 
decidir da emissão do certificado prévio à 
cisão no prazo de um mês a contar da 
apresentação do pedido pela sociedade, 
salvo tiver sérias preocupações quanto à 
possibilidade de a cisão transfronteiriça 
constituir um expediente artificial para se 
obterem benefícios fiscais indevidos ou 
prejudicar indevidamente os direitos legais 
ou contratuais de trabalhadores, credores 
ou sócios. Nesse caso, a autoridade 
competente deve proceder a uma 
apreciação aprofundada. Porém, sempre 
que existam sérias preocupações quanto à 
existência de um expediente artificial, a 
apreciação aprofundada não deve ser 
efetuada sistematicamente, antes 
casuisticamente. Na apreciação, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta, pelo menos, alguns fatores indicados 
na presente diretiva, os quais, contudo, só 
devem ser considerados como meramente 
indicativos, não devendo, portanto, ser 
tomados isoladamente. A fim de não 
sobrecarregar as sociedades com um 
processo demasiado longo, a apreciação 
aprofundada deve, em qualquer caso, estar 
concluída no prazo de dois meses a contar 
da data em que a sociedade foi informada 
da mesma.

(52) A emissão do certificado prévio à 
cisão pelo Estado-Membro da sociedade 
objeto de cisão transfronteiriça deve ser 
controlada para garantir a legalidade dessa 
operação. A autoridade competente deve 
decidir da emissão do certificado prévio à 
cisão no prazo de um mês a contar da 
receção do relatório do perito 
independente, salvo se tiver sérias 
preocupações quanto à possibilidade de a 
cisão transfronteiriça constituir um 
expediente artificial para se obterem 
benefícios fiscais indevidos ou prejudicar 
indevidamente os direitos legais ou 
contratuais de trabalhadores, credores ou 
sócios. Nesse caso, a autoridade 
competente deve proceder a uma 
apreciação aprofundada. Porém, sempre 
que existam sérias preocupações quanto à 
existência de um expediente artificial, a 
apreciação aprofundada não deve ser 
efetuada sistematicamente, antes 
casuisticamente. Na apreciação, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta, pelo menos, alguns fatores indicados 
na presente diretiva, os quais, contudo, só 
devem ser considerados como meramente 
indicativos, não devendo, portanto, ser 
tomados isoladamente. A fim de não 
sobrecarregar as sociedades com um 
processo demasiado longo, a apreciação 
aprofundada deve, em qualquer caso, estar 
concluída no prazo de cinco meses a contar 
da data em que a sociedade foi informada 
da mesma.

Or. en

Alteração 237
Pascal Durand
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) A fim de garantir que a participação 
dos trabalhadores não é indevidamente
prejudicada pela cisão transfronteiriça, se a 
sociedade objeto de cisão for gerida 
segundo um regime de participação dos 
trabalhadores, as sociedades resultantes da 
cisão assumirão obrigatoriamente uma 
forma jurídica que permita o exercício dos 
direitos de participação, nomeadamente 
através da presença de representantes dos 
trabalhadores nos órgãos de direção ou de 
fiscalização das sociedades. Além disso, 
nesse caso, deve ter lugar uma negociação 
de boa-fé entre a sociedade e os 
trabalhadores, seguindo as linhas do 
procedimento previsto pela Diretiva 
2001/86/CE, com vista a encontrar-se uma 
solução amigável que concilie o direito de 
cisão transfronteiriça da sociedade com os 
direitos de participação dos trabalhadores. 
Como resultado das negociações, deve ser 
aplicada uma solução por medida e por 
acordo; na ausência de acordo, devem 
aplicar-se, mutatis mutandis, as disposições 
supletivas estabelecidas no anexo da 
Diretiva 2001/86/CE. A fim de proteger a 
solução acordada, ou a aplicação das 
disposições supletivas, a sociedade não 
deve poder eliminar, nos três anos 
seguintes, os direitos de participação por 
via de ulteriores transformações, fusões ou 
cisões, nacionais ou transfronteiriças.

(55) A fim de garantir que a participação 
dos trabalhadores não é prejudicada pela 
cisão transfronteiriça, se a sociedade objeto 
de cisão for gerida segundo um regime de 
participação dos trabalhadores, as 
sociedades resultantes da cisão assumirão 
obrigatoriamente uma forma jurídica que 
permita o exercício dos direitos de 
participação, nomeadamente através da 
presença de representantes dos 
trabalhadores nos órgãos de direção ou de 
fiscalização das sociedades. Além disso, 
nesse caso, deve ter lugar uma negociação 
de boa-fé entre a sociedade e os 
trabalhadores, seguindo as linhas do 
procedimento previsto pela Diretiva 
2001/86/CE, com vista a encontrar-se uma 
solução amigável que concilie o direito de 
cisão transfronteiriça da sociedade com os 
direitos de informação, consulta e 
participação dos trabalhadores. O acordo 
deve garantir que continua a aplicar-se, 
pelo menos, o mesmo nível de todos os 
elementos de participação dos 
trabalhadores que era aplicável na 
sociedade antes da transformação. Como 
resultado das negociações, deve ser 
aplicada uma solução por medida e por 
acordo; na ausência de acordo, devem 
aplicar-se, mutatis mutandis, as disposições 
supletivas. A fim de proteger a solução 
acordada, ou a aplicação das disposições 
supletivas, a sociedade não deve poder 
eliminar, nos dez anos seguintes, os 
direitos de informação, consulta e 
participação por via de ulteriores 
transformações, fusões ou cisões, nacionais 
ou transfronteiriças.

Or. en
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Alteração 238
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) A fim de evitar que se contornem 
os direitos de participação dos 
trabalhadores através de uma cisão 
transfronteiriça, a sociedade registada no 
Estado-Membro que estabelece os direitos 
de participação dos trabalhadores não deve 
poder efetuar uma cisão transfronteiriça 
sem antes encetar negociações com os 
trabalhadores ou os seus representantes se 
o número médio de trabalhadores que 
emprega for equivalente a quatro quintos 
do limiar nacional que implica a 
participação dos trabalhadores.

(56) A fim de evitar que se contornem 
os direitos de participação dos 
trabalhadores através de uma cisão 
transfronteiriça, a sociedade registada no 
Estado-Membro que estabelece os direitos 
de participação dos trabalhadores não deve 
poder efetuar uma cisão transfronteiriça 
sem antes encetar negociações com os 
trabalhadores ou os seus representantes.

Or. en

Alteração 239
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) O disposto na presente diretiva não 
prejudica as disposições legais ou 
administrativas de âmbito nacional 
adotadas pelos Estados-Membros, 
respeitantes, inclusivamente, à aplicação às 
transformações, fusões e cisões 
transfronteiriças de normas sobre impostos 
dos Estados-Membros, ou das suas 
subdivisões territoriais e administrativas.

(58) O disposto na presente diretiva não 
prejudica as disposições legais ou 
administrativas de âmbito nacional 
adotadas pelos Estados-Membros, 
respeitantes, inclusivamente, à aplicação às 
transformações, fusões e cisões 
transfronteiriças de normas sobre impostos 
dos Estados-Membros, ou das suas 
subdivisões territoriais e administrativas. 
Os Estados-Membros de partida devem, 
por exemplo, ter o direito de cobrar 
impostos sobre reservas ocultas das 
sociedades de partida que não tenham 
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sido sujeitas a tributação no Estado-
Membro de partida, em conformidade 
com a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia.

Or. en

Alteração 240
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(58-A) As sociedades que desejem 
aproveitar plenamente as vantagens do 
mercado interno através de 
transformações, fusões ou cisões 
transfronteiras devem apresentar, em 
contrapartida, um nível adequado de 
transparência e de boa governação 
empresarial. A comunicação pública de 
informações discriminadas por país é uma 
ferramenta eficaz e adequada para 
aumentar a transparência das atividades 
das empresas multinacionais e permitir 
que o público possa avaliar o seu impacto 
na atividade económica real. Melhorará 
igualmente a capacidade dos acionistas 
para avaliar adequadamente os riscos 
assumidos pelas sociedades, conduzirá a 
estratégias de investimento baseadas em 
informações precisas e reforçará a 
possibilidade de os decisores políticos 
avaliarem a eficácia e o impacto das 
legislações nacionais. Por conseguinte, 
deve ser publicado um conjunto de 
informações financeiras antes da 
realização da operação transfronteiriça.

Or. en

Alteração 241
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Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A presente diretiva respeita os
direitos fundamentais e observa os
princípios reconhecidos, em particular, 
pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia.

(61) A presente diretiva assegura o 
pleno respeito dos direitos fundamentais e 
dos princípios reconhecidos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente o direito de 
estabelecimento em qualquer Estado-
Membro (artigo 15.º, n.º 2), a liberdade de 
empresa (artigo 16.º), o direito dos 
trabalhadores à informação e à consulta 
na empresa (artigo 27.º), o direito de 
negociação e de ação coletiva 
(artigo 28.º), o direito a proteção em caso 
de despedimento sem justa causa 
(artigo 30.º), o direito condições de 
trabalho justas e equitativas (artigo 31.º), 
o direito à ação e a um tribunal imparcial 
(artigo 47.º) e o direito à proteção de 
dados pessoais (artigo 8.º).

Or. ro

Alteração 242
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) A Comissão deve proceder à 
avaliação da presente diretiva. Nos termos 
do ponto 22 do Acordo Interinstitucional 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho da 
União Europeia e a Comissão Europeia 
sobre legislar melhor, de 13 de abril de 
201652, essa avaliação deve basear-se nos 
critérios da eficácia, da eficiência, da 
pertinência, da coerência e do valor 
acrescentado da UE, e deve constituir a 

(63) A Comissão deve proceder à 
avaliação da presente diretiva. Nos termos 
do ponto 22 do Acordo Interinstitucional 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho da 
União Europeia e a Comissão Europeia 
sobre legislar melhor, de 13 de abril de 
201652, essa avaliação deve basear-se nos 
critérios da eficácia, da eficiência, da 
pertinência, da coerência e do valor 
acrescentado da UE, e deve constituir a 
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base das avaliações de impacto de 
eventuais novas medidas.

base das avaliações de impacto de 
eventuais novas medidas. Esta avaliação 
deve prestar especial atenção ao impacto 
desta diretiva na deteção e na prevenção 
de casos de transformações, fusões ou 
cisões transfronteiriças que representem 
expedientes artificiais.

_________________ _________________
52 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 52 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Alteração 243
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) A Comissão deve proceder à 
avaliação da presente diretiva. Nos termos 
do ponto 22 do Acordo Interinstitucional 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho da 
União Europeia e a Comissão Europeia 
sobre legislar melhor, de 13 de abril 
de 201651, essa avaliação deve ter por base 
os cinco critérios de eficiência, eficácia, 
pertinência, coerência e valor acrescentado 
da UE e deve constituir a base das 
avaliações de impacto de eventuais novas 
medidas.

(63) A Comissão deve proceder à 
avaliação da presente diretiva. Nos termos 
do ponto 22 do Acordo Interinstitucional 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho da 
União Europeia e a Comissão Europeia 
sobre legislar melhor, de 13 de abril 
de 201651, essa avaliação deve ter por base 
os cinco critérios de eficiência, eficácia, 
pertinência, coerência e valor acrescentado 
da UE e deve constituir a base das 
avaliações de impacto de eventuais novas 
medidas. Na sua avaliação, a Comissão 
deve ter igualmente em conta o nível de 
proteção conferido aos trabalhadores, aos 
credores e aos acionistas minoritários no 
âmbito da aplicação da presente diretiva.

_________________ _________________
51 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 51 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. ro

Alteração 244
Sajjad Karim
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Proposta de diretiva
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) A Comissão deve proceder à 
avaliação da presente diretiva. Nos termos 
do ponto 22 do Acordo Interinstitucional 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho da 
União Europeia e a Comissão Europeia 
sobre legislar melhor, de 13 de abril de 
201652, essa avaliação deve basear-se nos 
critérios da eficácia, da eficiência, da 
pertinência, da coerência e do valor 
acrescentado da UE, e deve constituir a 
base das avaliações de impacto de 
eventuais novas medidas.

(63) A Comissão deve proceder à 
avaliação da presente diretiva. Deve 
examinar o seu impacto na economia, na 
competitividade e no crescimento. Nos 
termos do ponto 22 do Acordo 
Interinstitucional entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho da União Europeia e 
a Comissão Europeia sobre legislar melhor, 
de 13 de abril de 201652, essa avaliação 
deve basear-se nos critérios da eficácia, da 
eficiência, da pertinência, da coerência e 
do valor acrescentado da UE, e deve 
constituir a base das avaliações de impacto 
de eventuais novas medidas.

_________________ _________________
52 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 52 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Alteração 245
Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto -1 (novo)
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 1-A (novo):

Texto da Comissão Alteração

(-1) É aditado o seguinte artigo 1.º-A 
(novo):

Definições

Para efeitos da presente diretiva, entende-
se por:

(1) “Sociedade de responsabilidade 
limitada” no título II, capítulos I e II, 
doravante designada “sociedade”:

(a) Uma sociedade de um dos tipos 
indicados no anexo II;
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(b) No título II, capítulo II, uma 
sociedade cujo capital é representado por 
ações, com personalidade jurídica, que 
possua um património distinto que 
responda, por si só, pelas dívidas da 
sociedade e que esteja submetida, pela sua 
legislação nacional, a condições em 
matéria de garantias, tais como previstas 
pela secção 2 do capítulo II do título I e 
secção 1 do capítulo III do título I, tendo 
em vista a proteção dos interesses dos 
sócios e de terceiros;

(2) “Transformação transfronteiriça”, 
uma operação pela qual uma sociedade, 
sem ser dissolvida, liquidada ou entrar em 
liquidação, converte a forma jurídica sob 
a qual se encontra registada num Estado-
Membro de partida numa forma jurídica 
de uma sociedade de um Estado-Membro 
de destino e transfere, pelo menos, a sua 
sede social para este último Estado-
Membro, mantendo a sua personalidade 
jurídica;

(3) “Estado-Membro de partida”, o 
Estado-Membro em que a sociedade 
estava registada na sua forma jurídica 
anterior à transformação transfronteiriça;

(4) “Estado-Membro de destino”, o 
Estado-Membro em que a sociedade será 
registada como resultado da 
transformação transfronteiriça;

(5) “Registo”, o registo central, comercial 
ou das sociedades a que se refere o 
artigo 16.º, n.º 1;

(6) “Sociedade transformada”, a 
sociedade recentemente constituída no 
Estado-Membro de destino a partir da 
data em que a transformação 
transfronteiriça começa a produzir 
efeitos;

(7) “Fusão mediante incorporação” no 
título II, capítulo I, a operação pela qual 
uma ou várias sociedades, por meio de 
uma dissolução sem liquidação, 
transferem para outra todo o seu 
património ativo e passivo, mediante a 
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atribuição aos acionistas da sociedade ou 
sociedades incorporadas de ações da 
sociedade incorporante e, eventualmente, 
de uma quantia em dinheiro não superior 
a 10 % do valor nominal das ações assim 
atribuídas ou, na falta de valor nominal, 
do seu valor contabilístico. A legislação de 
um Estado-Membro pode prever que a 
fusão mediante incorporação possa 
igualmente ser efetuada quando uma ou 
várias das sociedades incorporadas se 
encontrem em liquidação, desde que esta 
possibilidade seja dada apenas às 
sociedades que não tenham ainda iniciado 
a partilha dos ativos entre os seus 
acionistas;

(8) “Fusão mediante a constituição de 
uma nova sociedade” no título II, capítulo 
I, a operação pela qual várias sociedades, 
por meio da sua dissolução sem 
liquidação, transferem para uma 
sociedade que elas constituem todo o seu 
património ativo e passivo, mediante a 
atribuição aos seus acionistas de ações da 
nova sociedade e, eventualmente, de uma 
quantia em dinheiro não superior a 10 % 
do valor nominal das ações atribuídas ou, 
na falta de valor nominal, do seu valor 
contabilístico. A legislação de um Estado-
Membro pode prever que a fusão 
mediante a constituição de uma nova 
sociedade possa igualmente ser efetuada 
quando uma ou várias das sociedades que 
se extinguem se encontrem em liquidação, 
desde que esta possibilidade seja dada 
apenas às sociedades que não tenham 
ainda iniciado a partilha dos ativos entre 
os seus acionistas;

(9) “Fusão” no título II, capítulo II, a 
operação pela qual:

(a) Uma ou mais sociedades, sendo 
dissolvidas sem liquidação, transferem 
todos os seus ativos e passivos para outra 
sociedade já existente — a sociedade 
incorporante — mediante atribuição aos 
respetivos sócios de ações ou títulos 
representativos do capital social dessa 
sociedade e, se aplicável, de uma quantia 
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em dinheiro não superior a 10 % do valor 
nominal ou, na ausência de valor 
nominal, do valor contabilístico dessas 
ações ou títulos; ou

(b) Duas ou mais sociedades, sendo 
dissolvidas sem liquidação, transferem 
todos os seus ativos e passivos para uma 
sociedade que constituem — a nova 
sociedade — mediante a atribuição aos 
respetivos sócios de ações ou títulos 
representativos do capital social desta 
nova sociedade e, se aplicável, de uma 
quantia em dinheiro não superior a 10 % 
do valor nominal ou, na ausência de valor 
nominal, do valor contabilístico dessas 
ações ou títulos; ou

(c) Uma sociedade, sendo dissolvida sem 
liquidação, transfere todos os seus ativos e 
passivos para a sociedade detentora da 
totalidade das ações ou outros títulos 
representativos do seu capital social;

(9) “Representantes dos trabalhadores”, 
os representantes dos trabalhadores 
previstos nas legislações e/ou práticas 
nacionais e da União;

(10) “Participação dos trabalhadores”, 
qualquer mecanismo, incluindo a 
informação, a consulta e a participação, 
através do qual os representantes dos 
trabalhadores possam influir nas decisões 
a tomar no âmbito da sociedade;

(11) “Informação”, o facto de o 
representante dos trabalhadores e/ou os 
representantes dos trabalhadores serem 
informados, pelo órgão competente da 
sociedade, sobre questões que dizem 
respeito à própria sociedade ou a 
qualquer das suas filiais ou 
estabelecimentos situados noutro Estado-
Membro ou sobre questões que excedam 
os poderes dos órgãos de decisão de um 
Estado-Membro, efetuando-se essa 
informação num momento, de uma 
maneira e com um conteúdo tais que 
permitam aos representantes dos 
trabalhadores proceder a uma análise 
aprofundada das suas eventuais 
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incidências e, se for caso disso, preparar 
consultas com o órgão competente da 
sociedade;

(12) “Consulta”, o estabelecimento de 
diálogo e do intercâmbio de opiniões entre 
o órgão de representação dos 
trabalhadores e/ou os representantes dos 
trabalhadores e o órgão competente da 
sociedade, num momento, de uma 
maneira e com um conteúdo tais que 
permitam aos representantes dos 
trabalhadores formular, com base nas 
informações facultadas, um parecer sobre 
as medidas previstas pelo órgão 
competente, que possa ser tomado em 
consideração no processo de decisão no 
âmbito da sociedade;

(13) “Participação”, a influência exercida 
pelo órgão de representação dos 
trabalhadores e/ou pelos representantes 
dos trabalhadores nas atividades de uma 
sociedade, através: do direito de eleger ou 
designar alguns dos membros dos órgãos 
de supervisão ou de administração da 
sociedade, ou do direito de recomendar 
e/ou contestar a designação de alguns ou 
de todos os membros do órgão de 
supervisão ou de administração da 
sociedade;

(14) “Expediente artificial”, a estrutura 
de uma sociedade criada para fins 
abusivos ou utilização indevida ou 
fraudulenta de disposições da legislação 
da União e nacional, nomeadamente 
contornando as obrigações decorrentes 
dos direitos legais e contratuais dos 
trabalhadores, credores ou acionistas 
minoritários, evitando as normas relativas 
à participação dos trabalhadores, os 
pagamentos à segurança social ou o 
cumprimento das obrigações fiscais 
devidas sobre os lucros gerados, através, 
por exemplo, de um estabelecimento 
fictício ou de uma sociedade com direção 
delegada que não exerce uma atividade 
económica substancial ou genuína 
sustentada por pessoal, equipamentos, 
ativos e instalações, como no caso de uma 
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«caixa de correio» ou subsidiária «de 
fachada»;

(15) “Direção delegada”, a direção de 
uma sociedade delegada em diretores, 
agentes ou representantes legais, quer 
contratados a um terceiro independente 
através de um prestador de serviços, quer 
contratados e acompanhados por uma 
parte independente através de um 
contrato de prestação de serviços.

Or. en

Alteração 246
Kosma Złotowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 24 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

«e) A lista pormenorizada dos dados a 
transmitir para efeitos de intercâmbio de 
informações entre registos a que se referem 
os artigos 20.º, 34.º, 86.º-H, 86.º-O, 86.º-P, 
86.º-Q, 123.º, 127.º, 128.º, 130.º, 160.º-J, 
160.º-Q, 160.º-R e 160.º-S»;

«e) A lista pormenorizada dos dados a 
transmitir para efeitos de intercâmbio de 
informações entre registos a que se referem 
os artigos 20.º, 34.º, 86.º-O, 86.º-P, 123.º, 
127.º, 128.º, 130.º, 160.º-J, 160.º-Q, 160.º-
R e 160.º-S»;

Or. en

Alteração 247
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 1 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Transformações transfronteiriças 
de sociedades com responsabilidade 
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limitada ao montante do capital social.

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. ro

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

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 1-A (novo)
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Após o artigo 1º, é aditado o 
seguinte artigo 1.º-A:

Artigo 1.º-A

Procedimentos de reestruturação 
transfronteiriça de sociedades

As medidas previstas na presente diretiva 
constituem os únicos procedimentos 
juridicamente admissíveis de 
reestruturação transfronteiriça de 
sociedades. Não são autorizadas 
quaisquer medidas de reestruturação 
transfronteiriça de sociedades além das 
definidas nos pontos 2 e 9 do artigo 1.º-B 
(novo).

Or. en

Alteração 249
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 1-A (novo)
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) Na presente diretiva, o órgão de 
direção ou de administração é responsável 
por gerir a sociedade no interesse da 
mesma, ou seja, tendo em conta os 
interesses dos sócios, dos trabalhadores e 
das restantes partes interessadas, com o 
objetivo de criar valor de forma 
sustentável.

Or. en

Alteração 250
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1-B (novo)
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Após o artigo 1º-A (novo), é 
aditado o seguinte artigo 1.º-B (novo):

Artigo 1.º-B

Definições

Para efeitos da presente diretiva, entende-
se por:

[...]

(15) “Sede efetiva”, o local onde são 
tomadas as principais decisões de direção 
e de gestão necessárias ao exercício do 
conjunto das atividades da sociedade.

Or. en

Alteração 251
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1-C (novo)
Diretiva (UE) 2017/1132
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Artigo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Após o artigo 1º-B (novo), é 
aditado o seguinte artigo 1.º-C (novo): 
Artigo 1.º-C
Sanções e fiscalização judicial
Os Estados-Membros devem prever 
sanções adequadas no caso de infrações à 
presente diretiva. Essas sanções devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas e 
devem incluir, nomeadamente, a 
possibilidade de declarar nula a 
transformação, fusão ou cisão em causa.
Os Estados-Membros devem introduzir na 
sua ordem jurídica interna as medidas 
necessárias para permitir que todos os 
trabalhadores e representantes dos 
trabalhadores que se considerem lesados 
pela não observância das obrigações 
decorrentes da presente diretiva exerçam 
os seus direitos por via judicial.

Or. en

Alteração 252
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3 – parte introdutória
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3) No título II, é inserido o seguinte 
capítulo -I:

(3) No título II, é inserido o seguinte 
capítulo -I:

No título II da diretiva, antes do início do 
capítulo I, é necessário introduzir a 
disposição seguinte sob a forma de um 
novo artigo 86.º-A:

1) Para salvaguardar a proteção 
sustentável das partes interessadas, não 
são permitidas medidas de reestruturação 
transfronteiriça além do artigo 86.º-B, 
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n.º 2, do artigo 119.º, n.º 2 e do 
artigo 160.º-B, n.º 3.

2) Se não existir um conselho de empresa 
da sociedade na sociedade sujeita ao 
título II na aceção da Diretiva 
2009/38/CE, a direção é obrigada a 
verificar se os pré-requisitos do artigo 1.º, 
n.º 2, da Diretiva 2009/38/CE são 
cumpridos para iniciar negociações nos 
termos dos artigos 4.º e 5.º da Diretiva 
2009/38/CE. Esta última diretiva é 
aplicável nestes casos.

Or. en

Alteração 253
Kosma Złotowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente capítulo aplica-se à 
transformação de sociedades de 
responsabilidade limitada constituídas de 
acordo com a legislação de um Estado-
Membro, cuja sede estatutária, 
administração central ou estabelecimento 
principal se situe no território da União, em 
sociedades regidas pelas legislações de 
outro Estado-Membro.

1. O presente capítulo aplica-se à 
transformação de sociedades de 
responsabilidade limitada constituídas de 
acordo com a legislação de um 
Estado-Membro, cuja sede estatutária, 
administração central ou estabelecimento 
principal se situe no território da União, em 
sociedades de responsabilidade limitada 
regidas pelas legislações de outro 
Estado-Membro e enumeradas no 
anexo II da Diretiva 2017/1132, de 14 de 
junho de 2017, relativa a determinados 
aspetos do direito das sociedades.

Or. en

Alteração 254
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
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Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Estado-Membro de destino pode 
exigir a uma empresa que esteja a 
transferir a sua sede social no seu 
território que relocalize também a sua 
administração central, desde que essa 
exigência esteja prevista na legislação 
nacional aplicável às empresas 
estabelecidas no seu território.

Or. fr

Alteração 255
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para estabelecer o 
procedimento de transformação 
transfronteiriça a que se refere o n.º 1.

2. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para estabelecer o 
procedimento harmonizado de 
transformação transfronteiriça a que se 
refere o n.º 1.

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. ro

Alteração 256
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
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Artigo 86-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem 
decidir não aplicar o presente capítulo às 
transformações transfronteiriças que 
envolvam uma sociedade cooperativa, 
ainda que esta corresponda à definição de 
sociedade de responsabilidade limitada 
estabelecida no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 257
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-B – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) “Informação”, a transmissão, pelo 
empregador, aos trabalhadores e/ou 
representantes dos trabalhadores ao nível 
pertinente, de dados relativos à própria 
sociedade ou a qualquer das suas filiais 
ou estabelecimentos situados noutro 
Estado-Membro, a fim de lhes permitir 
tomar conhecimento do assunto e 
analisá-lo. Esta informação deve ser 
efetuada num momento, de uma maneira 
e com um conteúdo tais que permitam aos 
trabalhadores e aos seus representantes 
efetuar uma apreciação aprofundada do 
possível impacto e, se for caso disso, 
preparar consultas com o órgão 
competente da sociedade;

Or. en

Alteração 258
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Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-B – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) “Participação dos trabalhadores”, 
a influência dos trabalhadores e/ou dos 
representantes dos trabalhadores nos 
assuntos de uma sociedade através do 
direito de eleger ou nomear alguns dos 
membros do órgão de fiscalização ou de 
administração da sociedade.

Or. en

Alteração 259
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-B – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) “Participação”, a influência dos 
trabalhadores e/ou dos representantes dos 
trabalhadores nos assuntos de uma 
sociedade através do direito de eleger ou 
nomear alguns dos membros do órgão de 
fiscalização ou de administração da 
sociedade;

Or. en

Alteração 260
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
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Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-B – ponto 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) “Consulta”, o intercâmbio de 
pontos de vista e o estabelecimento de 
diálogo entre os trabalhadores e/ou os 
representantes dos trabalhadores e o 
empregador, sendo o parecer do 
trabalhador tido em conta nos processos 
de decisão da sociedade. Esta consulta 
deve ser efetuada num momento, de uma 
maneira e com um conteúdo tais que 
permitam aos trabalhadores e aos seus 
representantes, com base nas informações 
facultadas, formular um parecer sobre as 
medidas previstas. Deve permitir-lhes 
reunirem-se com a direção executiva e 
obter uma resposta fundamentada e 
exaustiva antes da adoção da decisão 
final;

Or. en

Alteração 261
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-B – ponto 6-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-D) “Expediente artificial”, qualquer 
estrutura, transação, mecanismo, ação, 
operação ou acordo ou uma série destes 
que seja instituído para evitar ou 
contornar as obrigações das sociedades, 
quer a sociedade tenha a intenção de 
evitar ou contornar estas obrigações, quer 
se considere que a ação carece de 
substância económica genuína, 
independentemente das intenções da 
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sociedade. Tal inclui, entre outras coisas, 
obrigações relacionadas com direitos 
jurídicos ou contratuais dos 
trabalhadores, credores ou sócios ou com 
a participação dos trabalhadores ou 
obrigações relacionadas com a tributação 
ou a segurança social;

Or. en

Alteração 262
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-B – ponto 6-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-E) “Substância económica”, os 
critérios factuais que podem ser utilizados 
para definir a presença tributável de uma 
empresa, como a existência de recursos 
humanos e físicos específicos da entidade, 
a sua autonomia de gestão, a sua 
realidade jurídica, as receitas geradas e, 
se for caso disso, a natureza dos seus 
ativos;

Or. en

Alteração 263
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-B – ponto 6-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-F) “Sede efetiva”, o local onde são 
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tomadas as principais decisões de direção 
e comerciais que são necessárias ao 
exercício do conjunto das atividades da 
entidade;

Or. en

Alteração 264
Luis de Grandes Pascual

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que uma sociedade 
tencione proceder a uma transformação 
transfronteiriça, os Estados-Membros de 
partida e de destino verificam que a 
transformação transfronteiriça satisfaz as 
condições estabelecidas no n.º 2.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que uma sociedade 
tencione proceder a uma transformação 
transfronteiriça, o tribunal, o notário ou 
outra autoridade competente dos
Estados-Membros de partida e de destino 
verifica que a transformação 
transfronteiriça satisfaz as condições 
estabelecidas no n.º 2.

Or. es

Alteração 265
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que uma sociedade 
tencione proceder a uma transformação 
transfronteiriça, os Estados-Membros de 
partida e de destino verificam que a 
transformação transfronteiriça satisfaz as 
condições estabelecidas no n.º 2.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que uma sociedade 
tencione proceder a uma transformação 
transfronteiriça, o tribunal, o notário ou 
outra autoridade competente dos
Estados-Membros de partida e de destino 
verificam que a transformação 
transfronteiriça satisfaz as condições 
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estabelecidas no n.º 2.

Or. en

Alteração 266
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Existência de um processo de 
dissolução, liquidação ou insolvência dessa 
sociedade;

(a) Existência de um processo de 
dissolução, liquidação ou insolvência dessa 
sociedade ou suspeita genuína de falta de 
pagamento das contribuições para a 
segurança social e/ou do imposto sobre o 
rendimento e/ou de violação dos direitos 
dos trabalhadores;

Or. en

Alteração 267
Kosma Złotowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Sujeição dessa sociedade a um 
processo de reestruturação preventiva 
instaurado devido à probabilidade de 
insolvência;

Suprimido

Or. en

Alteração 268
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Sujeição dessa sociedade a um 
processo de reestruturação preventiva 
instaurado devido à probabilidade de 
insolvência;

Suprimido

Or. en

Alteração 269
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Suspensão de pagamentos em 
curso;

Suprimido

Or. en

Alteração 270
Emil Radev

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Suspensão de pagamentos em 
curso;

Suprimido

Or. bg
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Alteração 271
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Sujeição dessa sociedade a 
processos relacionados com a falta de 
pagamento das contribuições para a 
segurança social e/ou do imposto sobre o 
rendimento e/ou de violações dos direitos 
dos trabalhadores ou existência de 
suspeitas de que tais fraudes ou violações 
dos direitos dos trabalhadores tenham 
ocorrido;

Or. en

Alteração 272
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Existência de medidas preventivas 
tomadas pelas autoridades nacionais para 
evitar a abertura de processos referidos nas 
alíneas a), b) e d).

(e) Existência de medidas preventivas 
tomadas pelas autoridades nacionais para 
evitar a abertura de processos referidos nas 
alíneas a) e d).

Or. en

Alteração 273
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Sujeição dessa sociedade a uma 
investigação, uma ação penal ou uma 
condenação, nos três anos anteriores, por 
infrações do direito do trabalho ou dos 
direitos dos trabalhadores, por fraude 
social ou fiscal, por evasão ou elisão 
fiscais ou por branqueamento de capitais 
ou outros crimes financeiros;

Or. en

Alteração 274
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Tomada de medidas disciplinares 
ou administrativas ou aplicação de 
sanções e de decisões penais envolvendo 
práticas de fraude que sejam diretamente 
pertinentes para a competência ou a 
fiabilidade das sociedades;

Or. en

Alteração 275
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2 – alínea e-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-B) Atraso dessa sociedade nos 
pagamentos dos impostos ou das 
contribuições para a segurança social;

Or. en

Alteração 276
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) Sujeição dessa sociedade a uma 
investigação, uma ação penal ou uma 
condenação, nos três anos anteriores, por 
causar danos ao ambiente;

Or. en

Alteração 277
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-D) Sujeição dessa sociedade a uma
investigação, uma ação penal ou uma 
condenação, nos três anos anteriores, por 
violações dos direitos fundamentais ou 
dos direitos humanos;

Or. en
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Alteração 278
Kosma Złotowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma sociedade sujeita a um 
processo de reestruturação preventiva 
instaurado devido à probabilidade de 
insolvência deve ser objeto de escrutínio 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros para determinar se a 
transformação ou cisão poderão servir a 
finalidade de reestruturação e evitar a 
insolvência. Após o escrutínio, as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros devem tomar uma decisão 
autónoma sobre se a sociedade em 
questão tem ou não direito a efetuar uma 
transformação transfronteiriça.

Or. en

Alteração 279
Luis de Grandes Pascual, Francis Zammit Dimech, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que o Estado-Membro de 
partida não autoriza a transformação 
transfronteiriça se, após exame do caso 
concreto tendo em conta todos os factos e 
circunstâncias relevantes, tiver apurado 
que a mesma constitui um expediente 
artificial, pelo qual se visa a obtenção de 

Suprimido
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vantagens fiscais indevidas ou o prejuízo 
indevido dos direitos legais ou contratuais 
de empregados, credores ou sócios 
minoritários.

Or. en

Alteração 280
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que o Estado-Membro de 
partida não autoriza a transformação 
transfronteiriça se, após exame do caso 
concreto tendo em conta todos os factos e 
circunstâncias relevantes, tiver apurado que 
a mesma constitui um expediente artificial, 
pelo qual se visa a obtenção de vantagens 
fiscais indevidas ou o prejuízo indevido 
dos direitos legais ou contratuais de 
empregados, credores ou sócios 
minoritários.

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que o Estado-Membro de 
partida não autoriza a transformação 
transfronteiriça se, após exame do caso 
concreto tendo em conta todos os factos e 
circunstâncias relevantes, tiver apurado que 
a mesma constitui um expediente artificial.

A sociedade que efetua a transformação 
transfronteiriça deve demonstrar, com 
base em fatores objetivos verificáveis, que 
está efetivamente estabelecida e exerce 
uma atividade económica substancial e 
genuína no Estado-Membro de destino 
por um período indeterminado.

Só se deve considerar que a sociedade que 
efetua a transformação transfronteiriça 
está efetivamente estabelecida e exerce 
uma atividade económica substancial e 
genuína no Estado-Membro de destino se 
esta for capaz de demonstrar que:

- tem um estabelecimento fixo no 
Estado-Membro de destino que possui a 
aparência objetiva de permanência e 
exerce atividades económicas 
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substanciais, opera em instalações 
adequadas, com um número adequado de 
trabalhadores empregados numa base 
permanente e possui um órgão de direção 
devidamente equipado para negociar com 
terceiros; e

- o EBIDTA consolidado gerado pelas 
operações da sociedade no Estado-
Membro de destino nos dois exercícios 
anteriores corresponde a, pelo menos, 
25 % do EBIDTA consolidado gerado 
pela sociedade na União Europeia.

A sede da sociedade transformada deve 
estar localizada no Estado-Membro de 
destino no prazo de cinco meses a contar 
da data em que a transformação 
transfronteiriça produz efeitos nos termos 
do artigo 86.º-R. Caso esta condição não 
seja cumprida, a transformação 
transfronteiriça deve ser declarada nula. 
A autoridade competente do Estado-
Membro de destino deve verificar se esta 
condição foi respeitada e deve comunicar 
o resultado dessa verificação à autoridade 
competente do Estado-Membro de partida.

Or. en

Alteração 281
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que o Estado-Membro de 
partida não autoriza a transformação 
transfronteiriça se, após exame do caso 
concreto tendo em conta todos os factos e 
circunstâncias relevantes, tiver apurado 
que a mesma constitui um expediente 
artificial, pelo qual se visa a obtenção de 

3. As sociedades que efetuam a
transformação transfronteiriça devem 
comprovar que possuem um 
estabelecimento efetivo e que exercem 
uma atividade económica substancial e 
genuína no Estado-Membro de destino, de 
acordo com os seguintes critérios, que têm 
de ser cumpridos de forma permanente:
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vantagens fiscais indevidas ou o prejuízo 
indevido dos direitos legais ou contratuais 
de empregados, credores ou sócios 
minoritários.

(a)O EBIDTA gerado pelas operações da 
sociedade no Estado-Membro de destino 
nos dois exercícios anteriores corresponde 
a, pelo menos, 25 % do EBIDTA gerado 
pela sociedade na União Europeia;

(b) A sociedade deve ter um 
estabelecimento fixo que exerça 
atividades substanciais com instalações 
adequadas, um número adequado de 
trabalhadores empregados numa base 
permanente e um órgão de direção que 
esteja devidamente equipado para 
negociar com terceiros;

(c) A sede da sociedade transformada 
deve estar localizada no Estado-Membro 
de destino no prazo de cinco meses a 
contar da data em que a transformação 
transfronteiriça produz efeitos nos termos 
do artigo 86.º-R.

Or. en

Alteração 282
Kosma Złotowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que o Estado-Membro de 
partida não autoriza a transformação 
transfronteiriça se, após exame do caso 
concreto tendo em conta todos os factos e 
circunstâncias relevantes, tiver apurado que 
a mesma constitui um expediente artificial, 
pelo qual se visa a obtenção de vantagens 
fiscais indevidas ou o prejuízo indevido 
dos direitos legais ou contratuais de 

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que o Estado-Membro de 
partida não autoriza a transformação 
transfronteiriça se, após exame do caso 
concreto tendo em conta todos os factos e 
circunstâncias relevantes, tiver apurado que 
a mesma constitui um expediente artificial, 
que deve ser entendido como um 
expediente ou uma série de expedientes 
instituídos não genuínos que têm como 
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empregados, credores ou sócios 
minoritários.

objetivo principal ou como um dos seus 
objetivos principais a obtenção de uma 
vantagem fiscal que derrota o objetivo ou 
a finalidade do direito fiscal aplicável ou o 
prejuízo indevido dos direitos legais ou 
contratuais de empregados, credores ou 
sócios minoritários.

Or. en

Alteração 283
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que o Estado-Membro de 
partida não autoriza a transformação 
transfronteiriça se, após exame do caso 
concreto tendo em conta todos os factos e 
circunstâncias relevantes, tiver apurado 
que a mesma constitui um expediente 
artificial, pelo qual se visa a obtenção de 
vantagens fiscais indevidas ou o prejuízo 
indevido dos direitos legais ou contratuais 
de empregados, credores ou sócios 
minoritários.

3. Tendo devidamente em conta e 
respeitando o princípio da subsidiariedade 
e as competências dos Estados-Membros 
no que diz respeito às legislações fiscais e 
de emprego, os Estados-Membros devem
procurar prevenir os expedientes 
artificiais destinados a causar prejuízo 
indevido dos direitos legais ou contratuais 
de empregados, credores ou sócios 
minoritários.

Or. en

Alteração 284
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que o Estado-Membro de 
partida não autoriza a transformação 
transfronteiriça se, após exame do caso 
concreto tendo em conta todos os factos e 
circunstâncias relevantes, tiver apurado que 
a mesma constitui um expediente artificial, 
pelo qual se visa a obtenção de vantagens 
fiscais indevidas ou o prejuízo indevido 
dos direitos legais ou contratuais de 
empregados, credores ou sócios 
minoritários.

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que o Estado-Membro de 
partida não autoriza a transformação 
transfronteiriça se, após exame do caso 
concreto tendo em conta todos os factos e 
circunstâncias relevantes, tiver apurado que 
a mesma constitui um expediente artificial
ou tem fortes suspeitas de que constitui 
um tal expediente.

Or. en

Alteração 285
Emil Radev

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que o Estado-Membro de 
partida não autoriza a transformação 
transfronteiriça se, após exame do caso 
concreto tendo em conta todos os factos e 
circunstâncias relevantes, tiver apurado que 
a mesma constitui um expediente artificial, 
pelo qual se visa a obtenção de vantagens 
fiscais indevidas ou o prejuízo indevido 
dos direitos legais ou contratuais de 
empregados, credores ou sócios 
minoritários.

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar-se de que o Estado-Membro de 
partida não autoriza a transformação 
transfronteiriça se, após exame do caso 
concreto tendo em conta todos os factos e 
circunstâncias relevantes, tiver apurado que 
a mesma constitui um expediente artificial, 
pelo qual se visa a evasão fiscal ou abusos 
de outra natureza em relação aos direitos 
legais ou contratuais de empregados, 
credores ou sócios minoritários.

Or. bg

Alteração 286
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça deve 
apresentar informações substanciais para 
demonstrar que possui um 
estabelecimento efetivo e que exerce uma 
atividade económica genuína e 
substancial no Estado-Membro de 
destino. Para o efeito, tem de cumprir, no 
mínimo, as condições seguintes:

(a) O EBIDTA gerado pelas operações da 
sociedade no Estado-Membro de destino 
nos dois exercícios anteriores corresponde 
a, pelo menos, 25 % do EBIDTA gerado 
pela sociedade na União Europeia;

(b) A sociedade deve ter um 
estabelecimento fixo que exerça 
atividades substanciais com instalações 
adequadas, um número de trabalhadores 
adequado empregados numa base 
permanente e um órgão de direção que 
esteja devidamente equipado para 
negociar com terceiros.

Em qualquer caso, a sede da sociedade 
transformada deve ser transferida para o 
Estado-Membro de destino no prazo de 
cinco meses a contar da data em que a 
transformação transfronteiriça produz 
efeitos nos termos do 86.º-R.

Or. en

Alteração 287
Kosma Złotowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Para efeitos do n.º 3, considera-se 
um expediente ou uma série de 
expedientes como não genuínos na 
medida em que não tenham sido 
estabelecidos por motivos comerciais 
válidos que reflitam a realidade 
económica.

Or. en

Alteração 288
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-B – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A presente diretiva não prejudica a 
aplicação das normas sobre impostos 
previstas no direito nacional, incluindo a 
possibilidade de os Estados-Membros de 
partida tributarem as reservas ocultas da 
sociedade que efetua a transformação 
antes de a transformação produzir efeitos, 
em conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça da União Europeia.

Or. en

Alteração 289
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-C – n.º 4-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros de partida 
podem tributar mais-valias não realizadas 
no momento da transformação 
transfronteiriça de uma sociedade. A 
sociedade pode, então, optar entre o 
pagamento imediato do montante do 
imposto e um pagamento diferido desse 
montante, acrescido de juros em 
conformidade com a legislação nacional 
aplicável. Se a sociedade optar pelo 
último, o Estado-Membro de partida pode 
solicitar uma garantia bancária.

Or. en

Alteração 290
Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade que tenciona 
proceder a uma transformação
transfronteiriça deve elaborar o 
correspondente projeto. O projeto deve 
incluir, pelo menos:

1. O órgão de direção ou de 
administração, incluindo os representantes 
dos trabalhadores ao nível do conselho de 
administração, da sociedade que tenciona 
proceder a uma transformação 
transfronteiriça deve elaborar o 
correspondente projeto. O projeto deve 
incluir, pelo menos:

Or. en

Alteração 291
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

1. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade que tenciona 
proceder a uma transformação 
transfronteiriça deve elaborar o 
correspondente projeto. O projeto deve 
incluir, pelo menos:

1. O órgão de direção ou de 
administração, incluindo os representantes 
dos trabalhadores ao nível do conselho de 
administração, da sociedade que tenciona 
proceder a uma transformação 
transfronteiriça deve elaborar o 
correspondente projeto. O projeto deve 
incluir, pelo menos:

Or. en

Alteração 292
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A forma jurídica, a denominação e 
a sede social da sociedade no Estado-
Membro de partida;

(a) A forma jurídica, a denominação e 
a localização da sede social da sociedade 
no Estado-Membro de partida;

Or. en

Alteração 293
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A forma jurídica, a denominação e 
a sede social da sociedade no Estado-
Membro de partida;

(a) A forma jurídica, a denominação e 
a localização da sede social da sociedade 
no Estado-Membro de partida;

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
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adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. ro

Alteração 294
Emil Radev

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O calendário proposto para a 
transformação transfronteiriça;

Suprimido

Or. bg

Alteração 295
Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Informações pormenorizadas 
sobre a transferência da sede da 
sociedade para o Estado-Membro de 
destino, caso ainda não esteja situada 
nesse Estado-Membro;

Or. en

Alteração 296
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
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Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Informações pormenorizadas 
sobre a transferência da sede;

Or. en

Alteração 297
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Informações pormenorizadas 
sobre a transferência da sede;

Or. en

Alteração 298
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Os motivos que justificam a 
transformação;

Or. en

Alteração 299
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Angelika Niebler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) A data a partir da qual as 
operações da sociedade constituída e 
registada no Estado-Membro de partida 
serão tratadas contabilisticamente como 
tendo sido efetuadas por conta da 
sociedade transformada;

Suprimido

Or. de

Justificação

Numa mudança de forma que preserva a identidade, uma data de conversão não faz sentido 
porque a entidade jurídica permanece a mesma.

Alteração 300
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Quaisquer privilégios especiais 
concedidos aos membros dos órgãos de 
administração, de direção, de fiscalização 
ou de controlo da sociedade transformada;

(h) Quaisquer privilégios, salários e 
prémios especiais, sobretudo relacionados 
com a transformação, concedidos aos 
membros dos órgãos de administração, de 
direção, de fiscalização ou de controlo da 
sociedade transformada;

Or. en

Alteração 301
Emil Radev

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
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Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D– alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Informações sobre a indemnização 
pecuniária oferecida aos sócios que se 
opõem à transformação transfronteiriça
em conformidade com o disposto no artigo 
86.ºJ;

(i) Informações sobre a indemnização 
pecuniária oferecida aos sócios em 
conformidade com o disposto no artigo 
86.ºJ;

Or. bg

Alteração 302
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Uma descrição concreta e as 
alterações prováveis da organização dos 
trabalhadores como resultado da 
transformação, incluindo valores relativos 
aos trabalhadores e aos postos de 
trabalho, inclusive nas filiais;

Or. en

Alteração 303
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) As prováveis repercussões da 
transformação transfronteiriça no emprego;

j) As prováveis repercussões da 
transformação transfronteiriça no emprego,
na evolução salarial e no diálogo social a 
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nível da sociedade, incluindo a 
representação dos trabalhadores no 
conselho de administração

Or. en

Alteração 304
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D — n.º 1 — alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) As informações sobre as 
modalidades de intervenção dos 
trabalhadores na definição dos seus direitos 
de participação na sociedade transformada, 
ao abrigo do artigo 86.º-L, e às eventuais 
opções para essas modalidades, se for caso 
disso;

(k) As informações sobre as 
modalidades de intervenção dos 
trabalhadores na definição dos seus direitos 
de ser informados e consultados e, se for 
caso disso, de participação na sociedade 
transformada, ao abrigo do artigo 86.º-L, e 
às eventuais opções para essas 
modalidades;

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. ro

Alteração 305
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) O nome da empresa em última 
instância e, quando aplicável, a lista de 
todas as suas filiais, uma breve descrição 
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da natureza das atividades exercidas e a 
respetiva localização geográfica;

Or. en

Alteração 306
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-B) O número de empregados 
contratados numa base equivalente a 
tempo inteiro;

Or. en

Alteração 307
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea k-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-C) Os ativos fixos que não sejam 
caixa ou equivalentes de caixa; O 
montante do volume de negócios líquido, 
incluindo a distinção entre o volume de 
negócios realizado com partes 
relacionadas e o volume de negócios 
realizado com partes independentes;

Or. en
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Alteração 308
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea k-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-D) O montante dos lucros ou 
prejuízos antes de imposto sobre o 
rendimento;

Or. en

Alteração 309
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea k-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-E) O montante do imposto sobre o 
rendimento devido (exercício em curso) 
que consiste nos gastos correntes com 
impostos reconhecidos relativamente aos 
resultados tributáveis do exercício pelas 
empresas e sucursais residentes, para 
efeitos fiscais, na jurisdição fiscal 
relevante;

Or. en

Alteração 310
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
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Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea k-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-F) O montante do imposto sobre o 
rendimento pago, que consiste no 
montante do imposto sobre o rendimento 
pago durante o exercício relevante pelas 
empresas e sucursais residentes, para 
efeitos fiscais, na jurisdição fiscal 
relevante;

Or. en

Alteração 311
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea k-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-G) O montante dos resultados 
acumulados e do capital declarado;

Or. en

Alteração 312
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea k-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-H) Dados pormenorizados sobre as 
contribuições públicas recebidas e 
eventuais doações efetuadas a políticos, 
organizações políticas e fundações 
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políticas;

Or. en

Alteração 313
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 1 – alínea k-I) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-I) Informações sobre se as empresas, 
filiais ou sucursais, beneficiam de um 
tratamento fiscal preferencial decorrente 
de um regime fiscal preferencial para 
patentes ou regimes equivalentes;

Or. en

Alteração 314
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além das línguas oficiais dos 
Estados-Membros de partida e de destino, 
os Estados-Membros devem autorizar a 
sociedade que efetua a transformação 
transfronteiriça a utilizar, na elaboração do 
projeto de transformação transfronteiriça e 
de documentos conexos, uma língua de uso 
corrente na esfera empresarial e financeira 
internacional. Os Estados-Membros devem 
indicar a língua que prevalecerá em caso de 
discrepâncias entre as diferentes versões 

2. Além das línguas oficiais dos 
Estados-Membros de partida e de destino, 
os Estados-Membros devem autorizar a 
sociedade que efetua a transformação 
transfronteiriça a utilizar, na elaboração do 
projeto de transformação transfronteiriça e 
de documentos conexos, uma língua de uso 
corrente na esfera empresarial e financeira 
internacional. Os Estados-Membros devem 
indicar a língua que prevalecerá em caso de 
discrepâncias entre as diferentes versões 
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linguísticas desses documentos. linguísticas desses documentos. Os sócios, 
trabalhadores ou credores devem ter a 
possibilidade de formular observações 
sobre este projeto. Essas observações 
devem figurar no relatório final e devem 
ser divulgadas ao público.

Or. en

Alteração 315
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além das línguas oficiais dos 
Estados-Membros de partida e de destino, 
os Estados-Membros devem autorizar a 
sociedade que efetua a transformação 
transfronteiriça a utilizar, na elaboração do 
projeto de transformação transfronteiriça e 
de documentos conexos, uma língua de uso 
corrente na esfera empresarial e financeira 
internacional. Os Estados-Membros devem 
indicar a língua que prevalecerá em caso de 
discrepâncias entre as diferentes versões 
linguísticas desses documentos.

2. Além das línguas oficiais dos 
Estados-Membros de partida e de destino, 
os Estados-Membros podem indicar que a 
sociedade deve autorizar a sociedade que 
efetua a transformação transfronteiriça a 
utilizar, na elaboração do projeto de 
transformação transfronteiriça e de 
documentos conexos, uma língua de uso 
corrente na esfera empresarial e financeira 
internacional. Os Estados-Membros devem 
indicar a língua que prevalecerá em caso de 
discrepâncias entre as diferentes versões 
linguísticas desses documentos.

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. ro

Alteração 316
Emil Radev

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-D – n.º 2



PE627.948v01-00 126/147 AM\1163559PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

2. Além das línguas oficiais dos 
Estados-Membros de partida e de destino, 
os Estados-Membros devem autorizar a 
sociedade que efetua a transformação 
transfronteiriça a utilizar, na elaboração do 
projeto de transformação transfronteiriça e 
de documentos conexos, uma língua de uso 
corrente na esfera empresarial e financeira 
internacional. Os Estados-Membros devem
indicar a língua que prevalecerá em caso de 
discrepâncias entre as diferentes versões 
linguísticas desses documentos.

2. Além das línguas oficiais dos 
Estados-Membros de partida e de destino, 
os Estados-Membros devem autorizar a 
sociedade que efetua a transformação 
transfronteiriça a utilizar, na elaboração do 
projeto de transformação transfronteiriça e 
de documentos conexos, uma língua de uso 
corrente na esfera empresarial e financeira 
internacional. A sociedade deve indicar a 
língua que prevalecerá em caso de 
discrepâncias entre as diferentes versões 
linguísticas desses documentos.

Or. bg

Alteração 317
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 86.º-E Artigo 86.º-E

Relatório do órgão de direção ou de 
administração aos sócios

Relatório do órgão de direção ou de 
administração aos sócios e aos 
trabalhadores

Or. en

Alteração 318
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 86.º-E Artigo 86.º-E

Relatório do órgão de direção ou de 
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administração aos sócios

Relatório do órgão de direção ou de 
administração aos sócios e aos 
trabalhadores

Or. en

Alteração 319
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-E – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 86.º-E Artigo 86.º-E

Relatório do órgão de direção ou de 
administração aos sócios

Relatório do órgão de direção ou de 
administração aos sócios e aos 
trabalhadores

Or. fr

Alteração 320
Kosma Złotowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 86.º-E Artigo 86.º-E

Relatório do órgão de direção ou de 
administração aos sócios

Relatório do órgão de direção ou de 
administração

Or. en

Alteração 321
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss



PE627.948v01-00 128/147 AM\1163559PT.docx

PT

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que explique e 
justifique os aspetos jurídicos e 
económicos da transformação 
transfronteiriça.

1. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que explique e 
justifique os aspetos jurídicos e 
económicos da transformação 
transfronteiriça, bem como as implicações 
da transformação para os trabalhadores.

Or. en

Alteração 322
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que explique e 
justifique os aspetos jurídicos e 
económicos da transformação 
transfronteiriça.

1. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que explique e 
justifique os aspetos jurídicos e 
económicos da transformação 
transfronteiriça, bem como as implicações 
para os trabalhadores da sociedade.

Or. en

Alteração 323
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
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Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que explique e 
justifique os aspetos jurídicos e 
económicos da transformação 
transfronteiriça.

1. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que explique e 
justifique os aspetos jurídicos e 
económicos da transformação 
transfronteiriça aos sócios e aos 
trabalhadores.

Or. fr

Justificação

.

Alteração 324
Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Os motivos que justificam a 
transformação transfronteiriça;

Or. en

Alteração 325
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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(a-A) Os motivos que justificam a 
transformação;

Or. en

Alteração 326
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os direitos e recursos de que 
dispõem os sócios que se opõem à 
transformação transfronteiriça, em 
conformidade com o disposto no artigo 
86.º-J;

(c) Os direitos e recursos de que 
dispõem os sócios que se opõem à 
transformação transfronteiriça, em 
conformidade com o disposto no artigo 
86.º-J, se existirem;

Or. en

Alteração 327
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As implicações da transformação 
transfronteiriça para a manutenção das 
relações de trabalho;

Or. en

Alteração 328
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
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Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As implicações da transformação 
transfronteiriça para a manutenção das 
relações de trabalho;

Or. en

Alteração 329
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-E – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As implicações da transformação 
transfronteiriça para a manutenção das 
relações de trabalho;

Or. fr

Alteração 330
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Quaisquer alterações importantes 
das condições de trabalho e dos locais em 
que a sociedade exerce a sua atividade;

Or. en



PE627.948v01-00 132/147 AM\1163559PT.docx

PT

Alteração 331
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Quaisquer alterações importantes 
das condições de trabalho e dos locais em 
que a sociedade exerce a sua atividade;

Or. en

Alteração 332
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-E – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Quaisquer alterações importantes 
das condições de trabalho e dos locais em 
que a sociedade exerce a sua atividade;

Or. fr

Alteração 333
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 2 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Se os fatores mencionados nas 
alíneas a), d) e e) dizem igualmente 
respeito a qualquer das filiais da 
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sociedade;

Or. en

Alteração 334
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 2 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Se os fatores mencionados nas 
alíneas a), d) e e) dizem igualmente 
respeito a qualquer das filiais da 
sociedade.

Or. en

Alteração 335
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-E – n.º 2 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Se os fatores mencionados nas 
alíneas a), d) e e) dizem respeito a 
qualquer das filiais da sociedade.

Or. fr

Alteração 336
Kosma Złotowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
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Artigo 86 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O relatório a que se refere o n.º 1 
do presente artigo deve ser acompanhado 
por uma declaração do órgão de direção 
ou de administração da sociedade relativa 
aos locais de atividade após a 
transformação transfronteiriça, incluindo 
informações sobre a realização parcial ou 
total de atividades no Estado-Membro de 
partida e, em circunstâncias adequadas, 
assinalando que as futuras operações 
serão efetuadas apenas no Estado-
Membro de partida.

Or. en

Alteração 337
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório a que se refere o n.º 1 
deve ser posto, pelo menos 
eletronicamente, à disposição dos sócios 
com uma antecedência mínima de dois 
meses relativamente à data da assembleia 
geral a que se refere o artigo 86.º-I. O 
relatório deve ser posto igualmente à 
disposição dos representantes dos 
trabalhadores da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça ou, não 
existindo tais representantes, aos próprios 
trabalhadores.

3. O relatório a que se refere o n.º 1 
deve ser posto, pelo menos 
eletronicamente, à disposição dos sócios e 
dos representantes dos trabalhadores da 
sociedade que efetua a transformação 
transfronteiriça ou, quando esses 
representantes não existam, dos próprios 
trabalhadores, com uma antecedência 
mínima de dois meses relativamente à data 
da assembleia geral a que se refere o artigo 
86.º-I. O relatório deve ser posto 
igualmente à disposição dos representantes 
dos trabalhadores da sociedade que efetua 
a transformação transfronteiriça ou, não 
existindo tais representantes, aos próprios 
trabalhadores.

Or. en
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Alteração 338
Pascal Durand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório a que se refere o n.º 1 
deve ser posto, pelo menos 
eletronicamente, à disposição dos sócios 
com uma antecedência mínima de dois 
meses relativamente à data da assembleia 
geral a que se refere o artigo 86.º-I. O 
relatório deve ser posto igualmente à 
disposição dos representantes dos 
trabalhadores da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça ou, não 
existindo tais representantes, aos próprios 
trabalhadores.

3. O relatório a que se refere o n.º 1 
deve ser posto, pelo menos 
eletronicamente, à disposição dos sócios 
com uma antecedência mínima de dois 
meses relativamente à data da assembleia 
geral a que se refere o artigo 86.º-I. O 
relatório deve ser posto igualmente à 
disposição dos representantes dos 
trabalhadores da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça ou, não 
existindo tais representantes, aos próprios 
trabalhadores e ao Conselho de Empresa 
Europeu, se for caso disso.

Or. en

Alteração 339
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório a que se refere o n.º 1 
deve ser posto, pelo menos 
eletronicamente, à disposição dos sócios 
com uma antecedência mínima de dois 
meses relativamente à data da assembleia 
geral a que se refere o artigo 86.º-I. O 
relatório deve ser posto igualmente à 
disposição dos representantes dos 

3. O relatório a que se refere o n.º 1 
deve ser posto, pelo menos 
eletronicamente, à disposição dos sócios 
com uma antecedência mínima de dois 
meses relativamente à data da assembleia 
geral a que se refere o artigo 86.º-I. O 
relatório deve ser posto igualmente à 
disposição dos representantes dos 
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trabalhadores da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça ou, não 
existindo tais representantes, aos próprios 
trabalhadores.

trabalhadores da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça ou, não 
existindo tais representantes, aos próprios 
trabalhadores e aos sindicatos 
representados na sociedade.

Or. en

Alteração 340
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório a que se refere o n.º 1 
deve ser posto, pelo menos 
eletronicamente, à disposição dos sócios 
com uma antecedência mínima de dois 
meses relativamente à data da assembleia 
geral a que se refere o artigo 86.º-I. O 
relatório deve ser posto igualmente à 
disposição dos representantes dos 
trabalhadores da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça ou, não 
existindo tais representantes, aos próprios 
trabalhadores.

3. O relatório a que se refere o n.º 1 
deve ser posto, pelo menos 
eletronicamente, à disposição dos sócios e
dos representantes dos trabalhadores da 
sociedade que efetua a transformação 
transfronteiriça ou, não existindo tais 
representantes, aos próprios trabalhadores, 
com a antecedência mínima de dois meses 
relativamente à data da assembleia geral 
a que se refere o artigo 86.º-I.

Or. en

Alteração 341
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-E – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório a que se refere o n.º 1 
deve ser posto, pelo menos 

3. O relatório a que se refere o n.º 1 
deve ser posto, pelo menos 
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eletronicamente, à disposição dos sócios 
com uma antecedência mínima de dois 
meses relativamente à data da assembleia 
geral a que se refere o artigo 86.º-I. O 
relatório deve ser posto igualmente à 
disposição dos representantes dos 
trabalhadores da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça ou, não 
existindo tais representantes, aos próprios 
trabalhadores.

eletronicamente, à disposição dos sócios e
dos representantes dos trabalhadores da 
sociedade que realiza a transformação 
transfronteiriça ou, não existindo tais 
representantes, aos próprios trabalhadores, 
com uma antecedência mínima de dois 
meses relativamente à data da assembleia 
geral a que se refere o artigo 86.º-I.

Or. fr

Alteração 342
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o órgão de direção ou de 
administração da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça receber 
em tempo útil um parecer dos 
representantes dos trabalhadores ou, não 
existindo esses representantes, dos 
próprios trabalhadores, nos termos do 
direito nacional, devem os sócios ser 
informados desse facto e esse parecer 
anexado ao relatório.

Or. en

Alteração 343
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o órgão de direção ou de 
administração da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça receber 
em tempo útil um parecer dos 
representantes dos trabalhadores ou, não 
existindo esses representantes, dos 
próprios trabalhadores, nos termos do 
direito nacional, devem os sócios ser 
informados desse facto e esse parecer 
anexado ao relatório.

Or. en

Alteração 344
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-E – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o órgão de direção ou de 
administração da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça receber 
em tempo útil um parecer dos 
representantes dos trabalhadores ou, não 
existindo esses representantes, dos 
próprios trabalhadores, nos termos do 
direito nacional, devem os sócios ser 
informados desse facto e esse parecer 
anexado ao relatório.

Or. fr

Alteração 345
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-F – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. O Conselho de Empresa Europeu, 
se for caso disso, as instâncias nacionais 
de representação dos trabalhadores e os 
sindicatos representados na sociedade 
devem dispor dos recursos necessários 
para efetuar uma análise do relatório.

Or. en

Alteração 346
Kosma Złotowski

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Porém, o relatório não será 
exigível se todos os sócios da sociedade 
que realiza a transformação 
transfronteiriça tiverem concordado em 
renunciar a este requisito.

Suprimido

Or. en

Alteração 347
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Porém, o relatório não será 
exigível se todos os sócios da sociedade 
que realiza a transformação 
transfronteiriça tiverem concordado em 
renunciar a este requisito.

Suprimido
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Or. en

Alteração 348
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Porém, o relatório não será exigível 
se todos os sócios da sociedade que realiza 
a transformação transfronteiriça tiverem 
concordado em renunciar a este requisito.

4. Porém, o disposto nas alíneas b) e 
c) do relatório não será exigível se todos os 
sócios da sociedade que realiza a 
transformação transfronteiriça tiverem 
concordado em renunciar a este requisito. 
Se a sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça, e 
eventuais filiais, não tiverem outros 
trabalhadores além dos que fazem parte 
do órgão de direção ou de administração, 
as informações a que se refere o n.º 1, 
alíneas d), e) e f), não serão exigíveis.

Or. en

Alteração 349
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Porém, o relatório não será exigível 
se todos os sócios da sociedade que realiza 
a transformação transfronteiriça tiverem 
concordado em renunciar a este requisito.

4. Porém, o relatório não será exigível 
se pelo menos dois terços dos sócios da 
sociedade que realiza a transformação 
transfronteiriça tiverem concordado em 
renunciar a este requisito, não sendo 
exigíveis as informações a que se refere o 
n.º 1, alíneas b) e c) do presente artigo

.
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Or. en

Alteração 350
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-E – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Porém, o relatório não será exigível 
se todos os sócios da sociedade que realiza 
a transformação transfronteiriça tiverem 
concordado em renunciar a este requisito.

4. Porém, o relatório não será exigível 
se pelo menos dois terços dos sócios da 
sociedade que realiza a transformação 
transfronteiriça tiverem concordado em 
renunciar a este requisito.

Or. fr

Alteração 351
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-E – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Porém, se a sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça, e 
eventuais filiais, não tiverem outros 
trabalhadores além dos que fazem parte 
do órgão de direção ou de administração, 
o relatório a que se refere o n.º 1 não é 
exigível.

Or. fr

Alteração 352
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
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Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-F – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se a sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça, e 
eventuais filiais, não tiverem outros 
trabalhadores além dos que fazem parte 
do órgão de direção ou de administração, 
as informações a que se refere o n.º 1, 
alíneas d), e) e f), não serão exigíveis.

Or. en

Alteração 353
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-F – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O disposto nos n.os 1 a 4 não 
prejudica os direitos de informação e de 
consulta nem os procedimentos instituídos 
ao nível nacional por via da transposição 
das Diretivas 2002/14/CE e 2009/38/CE.

Or. en

Alteração 354
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-E – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O disposto nos n.os 1 a 6 não 
prejudica os direitos de informação e de 
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consulta nem os procedimentos instituídos 
ao nível nacional por via da transposição 
das Diretivas 2002/14/CE e 2009/38/CE.

Or. fr

Alteração 355
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-F – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O disposto nos n.os 1 a 4-A não 
prejudica os direitos de informação e de 
consulta nem os procedimentos instituídos 
ao nível nacional por via da transposição 
das Diretivas 2002/14/CE e 2009/38/CE.

Or. en

Alteração 356
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-F – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 86.º-F Suprimido

Relatório do órgão de direção ou de 
administração aos trabalhadores

Or. fr

Alteração 357
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-F – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 86.º-F
Relatório do órgão de direção ou de 
administração aos trabalhadores

Suprimido

Or. en

Alteração 358
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-F – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 86.º-F
Relatório do órgão de direção ou de 
administração aos trabalhadores

Suprimido

Or. en

Alteração 359
Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que se 
expliquem as implicações desta para os 

Suprimido
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trabalhadores.

Or. fr

Alteração 360
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1131
Artigo 86-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade que efetua a 
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que se 
expliquem as implicações desta para os 
trabalhadores.

Suprimido

Or. en

Alteração 361
Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O órgão de direção ou de 
administração da sociedade que efetua a
transformação transfronteiriça deve 
elaborar um relatório em que se 
expliquem as implicações desta para os 
trabalhadores.

Suprimido

Or. en

Alteração 362
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Geoffroy Didier

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86.º-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em particular, o relatório a que se 
refere o n.º 1 deve explicar:

Suprimido

(a) As implicações da transformação 
transfronteiriça na atividade futura da 
sociedade e no plano estratégico da 
gestão;

(b) As implicações da transformação 
transfronteiriça para a manutenção das 
relações de trabalho;

(c) Quaisquer alterações importantes das 
condições de trabalho e dos locais em que 
a sociedade exerce a sua atividade;

(d) Se os fatores mencionados nas alíneas 
a), b) e c) dizem igualmente respeito a 
qualquer das filiais da sociedade.

Or. fr

Alteração 363
Luis de Grandes Pascual, Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Diretiva (UE) 2017/1132
Artigo 86-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em particular, o relatório a que se 
refere o n.º 1 deve explicar:

Suprimido

(a) As implicações da transformação 
transfronteiriça na atividade futura da 
sociedade e no plano estratégico da 
gestão;

(b) As implicações da transformação 
transfronteiriça para a manutenção das 
relações de trabalho;
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(c) Quaisquer alterações importantes das 
condições de trabalho e dos locais em que 
a sociedade exerce a sua atividade;

(d) Se os fatores mencionados nas alíneas 
a), b) e c) dizem igualmente respeito a 
qualquer das filiais da sociedade.

Or. en


	1163559PT.docx

