
PR\1161004BG.docx PE625.524v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014-2019

Комисия по правни въпроси

2018/0114(COD)

21.8.2018

***I
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с 
презграничните преобразувания, сливания и разделяния
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Евелин Регнер



PE625.524v02-00 2/109 PR\1161004BG.docx

BG

PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.



PR\1161004BG.docx 3/109 PE625.524v02-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ......................................................................................105



PE625.524v02-00 4/109 PR\1161004BG.docx

BG



PR\1161004BG.docx 5/109 PE625.524v02-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните 
преобразувания, сливания и разделяния
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018– 2018/0114(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2018)0241),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграфи 1 и 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C8-0167/2018),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 
комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по заетост и 
социални въпроси (A8-0000/2018),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Директива (ЕС) 2017/1132 на 
Европейския парламент и на Съвета2 се 
уреждат презграничните сливания на 

(1) В Директива (ЕС) 2017/1132 на 
Европейския парламент и на Съвета2 се 
уреждат презграничните сливания на 
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дружества с ограничена отговорност. 
Тези правила представляват важен етап 
за подобряване на функционирането на 
единния пазар за дружествата и им 
дават възможност да се възползват от 
свободата на установяване. Оценката на 
тези правила показва обаче, че е 
необходимо правилата за 
презграничните сливания да бъдат 
изменени. Освен това е добре да бъдат 
въведени правила за уреждане на 
презграничните преобразувания и 
разделяния.

дружества с ограничена отговорност. 
Тези правила представляват важен етап 
за подобряване на функционирането на 
единния пазар за дружествата и им 
дават възможност да се възползват от 
свободата на установяване, както и да 
гарантират необходимата защита на 
всички заинтересовани страни. 
Оценката на тези правила показва обаче, 
че е необходимо правилата за 
презграничните сливания да бъдат 
изменени. Освен това е добре да бъдат 
въведени правила за уреждане на 
презграничните преобразувания и 
разделяния.

__________________ __________________

2 Директива (ЕС) 2017/1132 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2017 г. относно някои аспекти 
на дружественото право (кодифициран 
текст) (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46).

2 Директива (ЕС) 2017/1132 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2017 г. относно някои аспекти 
на дружественото право (кодифициран 
текст) (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46).

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Това развитие на съдебната 
практика разкри нови възможности пред 
дружествата на единния пазар с цел 
стимулиране на икономическия растеж, 
ефективната конкуренция и 
производителността. Същевременно 
целта за единен пазар без вътрешни 
граници за дружествата трябва да бъде 
съгласувана с други цели на 
европейската интеграция, като 
социалната защита (по-специално 
защитата на работниците и 
служителите), защитата на кредиторите 
и защитата на съдружниците или 
акционерите. При липсата на 

(4) Това развитие на съдебната 
практика разкри нови възможности пред 
дружествата на единния пазар с цел 
стимулиране на икономическия растеж, 
ефективната конкуренция и 
производителността. Същевременно 
целта за единен пазар без вътрешни 
граници за дружествата трябва да бъде 
съгласувана с други цели на 
европейската интеграция, като 
социалната защита, в съответствие с 
член 3, параграф 3 от Договора за 
Европейския съюз, както и 
членове 151 и 152 от Договора за 
функционирането на Европейския 
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хармонизирани правила, по-конкретно 
за презграничните преобразувания, 
държавите членки се стремят към 
постигането на такива цели чрез редица 
разновидни правни разпоредби и 
административни практики. В резултат 
на това, въпреки че дружествата вече 
могат да извършват презгранични 
сливания, те се сблъскват с редица 
правни и практически трудности, когато 
желаят да извършат презгранично 
преобразуване. Освен това в 
националното законодателство на много 
държави членки се предвижда 
процедура за преобразуване на 
национално равнище, без да се 
предвижда еквивалентна процедура за 
презгранично преобразуване.

съюз, Европейския стълб на 
социалните права и Хартата на 
основните права на ЕС (по-специално 
защитата на работниците и 
служителите), защитата на кредиторите 
и защитата на съдружниците или 
акционерите. При липсата на 
хармонизирани правила, по-конкретно 
за презграничните преобразувания, 
държавите членки се стремят към 
постигането на такива цели чрез редица 
разновидни правни разпоредби и 
административни практики. В резултат 
на това, въпреки че дружествата вече 
могат да извършват презгранични 
сливания, те се сблъскват с редица 
правни и практически трудности, когато 
желаят да извършат презгранично 
преобразуване. Освен това в 
националното законодателство на много 
държави членки се предвижда 
процедура за преобразуване на 
национално равнище, без да се 
предвижда еквивалентна процедура за 
презгранично преобразуване.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Затова е целесъобразно да бъдат 
въведени процесуални и 
материалноправни норми за 
презграничните преобразувания, които 
биха допринесли за премахване на 
ограниченията на свободата на 
установяване и същевременно биха 
осигурили адекватна и 
пропорционална защита на 
заинтересованите страни, като например 
работниците и служителите, 
кредиторите и миноритарните 

(6) Затова е целесъобразно да бъдат 
въведени процесуални и 
материалноправни норми за 
презграничните преобразувания, които 
биха улеснили свободата на 
установяване, като същевременно 
гарантират стабилна защита на 
заинтересованите страни, като например 
работниците и служителите, 
кредиторите и миноритарните 
съдружници или акционери.
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съдружници или акционери.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) По-нататъшното развитие на 
вътрешния пазар трябва да бъде 
разумно балансирано, като се 
поддържат основополагащите 
ценности, на които се основават 
нашите общества, и се гарантира, че 
всички граждани ще се 
облагодетелстват от 
икономическото развитие.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Навременната информация, 
консултациите и участието на 
работниците и служителите е 
предпоставка за успеха на 
преструктурирането и адаптирането 
на предприятията към новите 
условия, създадени от единния пазар и 
глобализацията на икономиката.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) При определени обстоятелства 
правото на преобразуване на 
съществуващо дружество, учредено в 
държава членка, в дружество съгласно 
правото на друга държава членка може 
да се използва с цел злоупотреби, като 
например за заобикаляне на трудовите 
стандарти, на осигурителните
плащания, на данъчни задължения, на 
правата на кредиторите, на правата на 
миноритарните съдружници или 
акционери или на правилата относно 
участието на работниците и 
служителите. С цел борба с възможните 
такива злоупотреби, като общ принцип 
на правото на Съюза от държавите 
членки се изисква да гарантират, че 
дружествата не използват 
процедурата за презгранично 
преобразуване за създаване на 
изкуствени конструкции, насочени към 
получаването на неоправдани данъчни 
предимства или към неправомерно 
накърняване на законовите или 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или 
членовете. Доколкото представлява 
изключение от основна свобода, борбата 
със злоупотребите трябва да се тълкува 
стриктно и да се основава на 
индивидуална преценка на всички 
релевантни обстоятелства. Следва да 
бъде въведена процесуална и 
материалноправна уредба, която 
очертава свободата на преценка и 
предвижда многообразие в подхода, 
допустим за държавите членки, като 
същевременно установява изискванията 
за рационализиране на действията, 
които националните органи трябва да 
предприемат за борба със злоупотребите 
съгласно правото на Съюза.

(7) При никакви обстоятелства 
правото на преобразуване на 
съществуващо дружество, учредено в 
държава членка, в дружество съгласно 
правото на друга държава членка не
може да се използва с цел злоупотреби, 
като например за заобикаляне на 
трудовите стандарти, на осигурителните 
плащания, на данъчни задължения, на 
правата на кредиторите, на правата на 
миноритарните съдружници или 
акционери или на правилата относно 
участието на работниците и 
служителите, например посредством 
фиктивно предприятие, което не 
осъществява никаква реална 
стопанска дейност на територията 
на приемащата държава членка, по-
специално в случай на дъщерно 
дружество „пощенска кутия“ или 
дъщерно дружество параван. С цел 
борба с възможните такива 
злоупотреби, като общ принцип на 
правото на Съюза от държавите членки 
се изисква да гарантират, че 
фирмените преобразувания и 
сливания се отнасят за 
действителни предприятия, които 
възнамеряват да извършват реална 
стопанска дейност в приемащата 
държава членка, и не използват 
процедурата за презгранично 
преобразуване за създаване на 
изкуствени конструкции, които не 
отговарят на икономическата 
действителност и имат за цел 
избягване на обикновено дължимия 
данък върху реализираната печалба и 
на осигурителните плащания, както 
и заобикаляне или нарушаване на 
законовите или договорните права на 
работниците и служителите, 
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кредиторите или членовете. Доколкото 
представлява изключение от основна 
свобода, борбата със злоупотребите 
трябва да се тълкува стриктно и да се 
основава на индивидуална преценка на 
всички релевантни обстоятелства. 
Следва да бъде въведена процесуална и 
материалноправна уредба, която 
очертава свободата на преценка и 
предвижда многообразие в подхода, 
допустим за държавите членки, като 
същевременно установява изискванията 
за рационализиране на действията, 
които националните органи трябва да 
предприемат за борба със злоупотребите 
съгласно правото на Съюза.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Всяко изключение от основно 
право или свобода трябва да се 
тълкува стриктно и да се основава на 
индивидуална преценка на всички 
релевантни обстоятелства. Следва 
да бъде въведена процесуална и 
материалноправна уредба, която 
очертава свободата на преценка и 
предвижда многообразие в подхода, 
допустим за държавите членки, като 
същевременно установява 
изискванията за рационализиране на 
действията, които националните 
органи трябва да предприемат за 
борба със злоупотребите съгласно 
правото на Съюза.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) За оценката на доброто име, 
честността и почтеността на 
директорите на дружествата, 
извършващи презгранично 
преобразуване или сливане, следва да 
се вземат под внимание съответните 
регистри за съдимост и 
административни записи, без да се 
засяга никое основно право. Във връзка 
с това се взема под внимание видът на 
присъдата или обвинителния акт, 
ролята на участващото физическо 
лице, получената санкция, етапът, на 
който се намира съдебният процес, и 
всички влезли в сила мерки за 
възстановяване. Следва да се вземат 
предвид съпътстващите 
обстоятелства, включително 
смекчаващите обстоятелства, 
сериозността на всяко съответно 
нарушение или административно или 
надзорно действие, изминалото време 
от извършването на нарушението, 
поведението на лицето от 
извършването на нарушението или 
действието насам и относимостта 
на нарушението или действието към 
ролята на лицето. Следва да се 
вземат под внимание всички 
съответни регистри за съдимост и 
административни записи, като се 
отчетат действащите давностни 
срокове в националното право. Без да 
се засяга презумпцията за невинност, 
приложима за наказателните 
производства, нито други основни 
права, в оценката следва да се вземат 
под внимание най-малко следните 
фактори: присъди или текущи 
наказателни преследвания за 
извършено престъпление, по-
специално за нарушения на 
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законодателството, което урежда 
банковите, финансовите, свързаните 
с ценни книжа и застрахователните 
дейности, или нарушения, свързани с 
пазарите на ценни книжа или с 
финансови или платежни 
инструменти, включително 
законодателството относно 
изпирането на пари, корупцията, 
манипулирането на пазара или 
търговията с вътрешна информация 
и лихварството; непочтени 
практики, измами или финансови 
престъпления; данъчни престъпления 
или други нарушения на 
законодателството, свързано с 
дружествата, включително 
трудовото право, законодателството 
относно фалита, 
несъстоятелността или защитата 
на потребителите.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да може в процедурата за 
извършване на презграничното 
преобразуване да бъдат взети предвид 
законните интереси на всички 
заинтересованите страни, дружеството 
следва да оповести плана за 
презграничното преобразуване, 
съдържащ най-важната информация за 
предлаганото презгранично 
преобразуване, включително 
планираната нова форма на 
дружеството, учредителния акт и 
предлагания график за извършване на 
преобразуването. Членовете, 
кредиторите и работниците и 
служителите на дружеството, което е в 

(10) За да може в процедурата за 
извършване на презграничното 
преобразуване да бъдат взети предвид 
законните интереси на всички 
заинтересованите страни, дружеството 
следва да оповести плана за 
презграничното преобразуване, 
съдържащ най-важната информация за 
предлаганото презгранично 
преобразуване, включително 
планираната нова форма на 
дружеството, учредителния акт и 
предлагания график за извършване на 
преобразуването. Членовете, 
кредиторите и работниците и 
служителите на дружеството, което е в 
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процес на презграничното 
преобразуване, следва да бъдат 
уведомени, така че да могат да 
представят забележки във връзка с 
предлаганото преобразуване.

процес на презграничното 
преобразуване, следва да бъдат 
уведомени своевременно и по начин, 
който да им позволи да се срещнат с 
представители на дружеството и да 
формулират своето становище, за да 
представят забележки във връзка с 
предлаганото преобразуване. 
Участието на работниците и 
служителите трябва да отговаря на 
стандартите, определени в 
Директива 2002/14/ЕО1a на 
Европейския парламент и на Съвета, 
както и в Директива 2009/38/ЕО1б и 
Директива 2001/86/ЕО1в, когато е 
приложимо. 

__________________

1a Директива 2002/14/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 март 2002 г. за създаване на 
обща рамка за информиране и 
консултиране на работниците и 
служителите в Европейската 
общност (ОВ L 80, 23.3.2002 г., 
стр. 29).

1бДиректива 2009/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 май 2009 г. за създаване на 
европейски работнически съвет или 
на процедура за информиране и 
консултации с работниците и 
служителите в предприятия с 
общностно измерение и групи 
предприятия с общностно измерение 
(преработена) (ОВ L 122, 16.5.2009 г., 
стр. 28 – 44).

1в Директива 2001/86/ЕО на Съвета 
от 8 октомври 2001 г. за допълнение 
на Устава на европейското 
дружество по отношение на 
участието на заетите лица (ОВ 
L 294, 10.11.2001 г., стр. 22 – 32).

Or. en
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Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да предостави информация на 
членовете си, дружеството, което е в 
процес на презгранично преобразуване, 
следва да изготви доклад. Докладът 
следва да разяснява и обосновава 
правните и икономическите аспекти на 
предлаганото презгранично 
преобразуване, по-специално 
последиците от презграничното 
преобразуване за членовете във връзка с 
бъдещата дейност на дружеството и 
стратегическия план на управителния 
орган. Той следва да включва и 
възможните средства за защита, с които 
разполагат членовете, в случай че не са 
съгласни с решението за извършване на 
презгранично преобразуване. Този 
доклад следва да бъде предоставен също 
на работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване.

(11) За да предостави информация на 
членовете си, дружеството, което е в 
процес на презгранично преобразуване, 
следва да изготви доклад. Докладът 
следва да разяснява и обосновава 
правните и икономическите аспекти на 
предлаганото презгранично 
преобразуване, по-специално 
последиците от презграничното 
преобразуване за членовете във връзка с 
бъдещата дейност на дружеството и 
стратегическия план на управителния 
орган. Той следва да включва и 
възможните средства за защита, с които 
разполагат членовете, в случай че не са 
съгласни с решението за извършване на 
презгранично преобразуване. Този 
доклад следва да бъде предоставен също 
на работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, както и 
на европейския работнически съвет, 
когато е приложимо.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да предостави информация на 
работниците и служителите си, 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, следва да 
изготви доклад, разясняващ 
последиците от предлаганото 
презгранично преобразуване за 

(12) За да предостави информация на 
работниците и служителите си, 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, следва да 
изготви доклад, разясняващ 
последиците от предлаганото 
презгранично преобразуване за 
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работниците и служителите. Докладът 
следва да разяснява по-конкретно 
последиците от предлаганото 
презгранично преобразуване за 
запазването на работните места на 
работниците и служителите, дали ще 
има съществена промяна в трудовите 
правоотношения и местонахождението 
на местата на дейност на дружествата и 
как всеки от тези фактори би се отнасял 
до евентуалните дъщерни дружества. 
Това изискване обаче не следва да се 
прилага, когато единствените 
служители на дружеството са в 
неговия административен орган.
Предоставянето на доклада не следва да 
засяга приложимите процедури за 
информиране и консултиране, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
Директива 2002/14/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета4 или на 
Директива 2009/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета5.

работниците и служителите и 
съдържащ информация относно 
процедурите, съгласно които се 
определят условията за включване на 
работниците и служителите в 
определянето на техните права на 
участие в преобразуваното 
дружество, и относно възможните 
варианти за тези условия. Докладът 
следва да разяснява по-конкретно 
последиците от предлаганото 
презгранично преобразуване за 
запазването на работните места на 
работниците и служителите, дали ще 
има съществена промяна в трудовите 
правоотношения и в прилагането на 
колективните трудови договори, 
както и в местонахождението на 
централните управления на 
дружествата или местата на
стопанските обекти на дейност на 
дружествата и как всеки от тези фактори 
би се отнасял до евентуалните дъщерни 
дружества. Предоставянето на доклада 
следва да се извършва своевременно и 
по начин, който да позволява на 
работниците и служителите да се 
срещнат с представители на 
дружеството, да формулират 
становището си и да потърсят съвет 
от външни експерти, без да се засягат
приложимите процедури за 
информиране и консултиране, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
Директива 2002/14/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета4 или на 
Директива 2009/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета5.

__________________ __________________

4 Директива 2002/14/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март 
2002 г. за създаване на обща рамка за 
информиране и консултиране на 
работниците и служителите в 
Европейската общност (ОВ L 80, 
23.3.2002 г., стр. 29).

4 Директива 2002/14/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 март
2002 г. за създаване на обща рамка за 
информиране и консултиране на 
работниците и служителите в 
Европейската общност (ОВ L 80, 
23.3.2002 г., стр. 29).

5 Директива 2009/38/ЕО на Европейския 5 Директива 2009/38/ЕО на Европейския 
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парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. 
за създаване на европейски
работнически съвет или на процедура за 
информиране и консултации с 
работниците и служителите в 
предприятия с общностно измерение и 
групи предприятия с общностно 
измерение (преработена) (ОВ L 122, 
16.5.2009 г., стр. 28).

парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. 
за създаване на европейски 
работнически съвет или на процедура за 
информиране и консултации с 
работниците и служителите в 
предприятия с общностно измерение и 
групи предприятия с общностно 
измерение (преработена) (ОВ L 122, 
16.5.2009 г., стр. 28).

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се прецени точността 
на информацията, съдържаща се в 
плана за преобразуването и в 
докладите до членовете и 
работниците и служителите, и да се 
предоставят фактическите 
елементи, необходими, за да се 
прецени дали предлаганото 
преобразуване представлява 
изкуствена конструкция, следва да се 
изиска изготвяне на доклад от 
независим експерт с цел да се извърши 
оценка на предлаганото презгранично 
преобразуване. С цел да се гарантира 
независимостта на експерта, той 
следва да бъде назначен от 
компетентния орган след молба от 
стана на дружеството. В този 
контекст докладът на експерта 
следва да представя цялата 
релевантна информация, за да може 
компетентният орган в изходната 
държава членка да вземе 
информирано решение за това дали да 
издаде или не сертификата преди 
преобразуване. За тази цел следва 
експертът да може да получи цялата 
релевантна информация и документи 

заличава се
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за дружеството и да извърши всички 
необходими проучвания, за да събере 
всички необходими доказателства. 
Експертът следва да използва 
информацията (по-специално нетния 
оборот и печалбите или загубите, 
броя на работниците и служителите 
и структурата на баланса), събрана 
от дружеството с цел изготвяне на 
финансовите отчети в съответствие 
с правото на Съюза и правото на 
държавите членки. За да бъде всяка
поверителна информация защитена 
обаче, включително търговските 
тайни на дружеството, такава 
информация не следва да бъде част от 
окончателния доклад на експерта, 
тъй като до него ще има публичен 
достъп.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел да се избегнат 
прекомерните разходи и тежести за 
по-малките дружества, които са в 
процес на презгранично преобразуване, 
микропредприятията и малките 
предприятия съгласно определението 
в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията6 следва да бъдат 
освободени от изискването да 
представят доклад от независим 
експерт. Тези дружества могат обаче 
да прибегнат до доклад от независим 
експерт с цел да избегнат разноските 
за съдебни спорове с кредиторите.

заличава се

__________________

6 Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
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определението за микро-, малки и 
средни предприятия (ОВ L 124, 
20.5.2003 г., стр. 36).

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Въз основа на плана за 
преобразуването и докладите общото 
събрание на членовете на дружеството 
следва да вземе решение дали да одобри 
този план или не. Важно е изискваното 
мнозинство за гласуването на това 
решение да бъде достатъчно високо, за 
да се гарантира, че решението за 
преобразуване е взето колективно. 
Освен това членовете също следва да 
имат право на глас по отношение на 
всички договорености във връзка с 
участието на работниците и 
служителите, ако са запазили това 
право по време на общото събрание.

(15) Въз основа на плана за 
преобразуването и докладите общото 
събрание на членовете на дружеството 
следва да вземе решение дали да одобри 
този план или не. Важно е изискваното 
мнозинство за гласуването на това 
решение да бъде достатъчно високо, за 
да се гарантира, че решението за 
преобразуване е взето колективно.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се гарантира, че 
правото на участие на работниците 
и служителите не се накърнява 
неправомерно в резултат на
презграничното преобразуване, когато 
в изходната държава членка в 
дружеството, което е в процес на 

(19) Основен принцип и ясно заявена 
цел на настоящата директива е да се 
гарантират правата на участие на 
работниците и служителите. С цел 
да се отрази презграничното естество 
на преобразуването, сливането или 
разделянето на дружествата, трябва 
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презгранично преобразуване, 
функционира система за участие на 
работниците и служителите, то в 
държавата членка по 
местоназначение дружеството 
следва да бъде задължено да приеме 
правна форма, която позволява 
упражняване на правото на участие, 
включително чрез присъствието на 
представители на работниците и 
служителите в подходящия 
управителен или надзорен орган на 
дружеството. Освен това, в такъв 
случай между дружеството и 
неговите работници и служители 
следва да се проведат добросъвестни 
преговори, подобно на процедурата, 
предвидена в Директива 2001/86/ЕО, с 
цел намиране на решение по взаимно 
съгласие за съвместяване на правото 
на дружеството да извърши 
презгранично преобразуване с правото 
на работниците и служителите на 
участие. В резултат от тези 
преговори следва да се прилагат 
mutatis mutandis специално изготвено 
за целта и съгласувано решение или, 
при липса на съгласие —
стандартните правила, предвидени в 
приложението към 
Директива 2001/86/ЕО. С цел да се 
защити или съгласуваното решение, 
или прилагането на тези стандартни 
правила, дружеството следва да не 
може да се освободи от правата на 
участие чрез извършването на 
последващо преобразуване, сливане
или разделяне на национално равнище
или презгранични такива в срок от 
три години.

да се гарантират правата на 
информиране и консултиране на 
национално равнище. Следователно в 
дружеството, образувано в резултат 
на презграничното преобразуване или 
сливане, следва да продължи да се 
прилага най-малко същото равнище 
на всички елементи на правата на 
участие на работниците и 
служителите.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)



PE625.524v02-00 20/109 PR\1161004BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Следва да се съблюдава и 
признае голямото разнообразие на 
съществуващите правила и практики 
в държавите членки по отношение на 
начина, по който представителите 
на работниците и служителите 
участват в процеса на вземане на 
решения в дружествата.

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 19б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Процедурите за информиране и 
консултиране на национално и 
транснационално равнище следва 
въпреки това да бъдат гарантирани 
във всички дружества, образувани в 
резултат на презгранично 
преобразуване или сливане.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 19в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19в) С цел да се гарантира, че 
правото на участие на работниците 
и служителите не се накърнява в 
резултат на презграничното 
преобразуване, когато в изходната 
държава членка в дружеството, 
което е в процес на презгранично 
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преобразуване, функционира система 
за участие на работниците и 
служителите, то в държавата 
членка по местоназначение 
дружеството следва да бъде 
задължено да приеме правна форма, 
която позволява непрекъснато 
упражняване на правото на участие, 
включително чрез присъствието на 
представители на работниците и 
служителите в подходящия 
управителен или надзорен орган на 
дружеството. Освен това в такъв 
случай между дружеството и 
неговите работници и служители 
следва да се проведат добросъвестни 
преговори, подобно на процедурата, 
предвидена в Директива 2001/86/ЕО1a, 
с цел да се гарантират правата на 
информиране и консултиране на 
работниците и служителите на 
национално и транснационално 
равнище, както и правото на участие. 
В резултат от тези преговори следва 
да се прилагат mutatis mutandis 
специално изготвено за целта и 
съгласувано решение или, при липса на 
съгласие – стандартните правила, 
предвидени в приложението към 
Директива 2001/86/ЕО.1б

Дружеството информира работната 
си сила за резултатите от тези 
преговори или прилагането на 
стандартните правила, предвидени в 
приложението към 
Директива 2001/86/ЕО1в. С цел да се 
защити или съгласуваното решение, 
или прилагането на тези стандартни 
правила, дружеството следва да не 
може да се освободи от правата на 
участие или да ги намали чрез 
извършването на последващо 
преобразуване, сливане или разделяне 
на национално равнище или 
презгранични такива в срок от 
10 години. 

__________________

1a Директива 2001/86/ЕО на Съвета 
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от 8 октомври 2001 г. за допълнение 
на Устава на европейското 
дружество по отношение на 
участието на заетите лица (ОВ 
L 294, 10.11.2001 г., стр. 22 – 32).

1б Директива 2001/86/ЕО на Съвета 
от 8 октомври 2001 г. за допълнение 
на Устава на европейското 
дружество по отношение на 
участието на заетите лица (ОВ 
L 294, 10.11.2001 г., стр. 22 – 32).

1в Директива 2001/86/ЕО на Съвета 
от 8 октомври 2001 г. за допълнение 
на Устава на европейското 
дружество по отношение на 
участието на заетите лица (ОВ 
L 294, 10.11.2001 г., стр. 22 – 32).

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се предотврати 
заобикалянето на правата на участие 
на работниците и служителите чрез 
презгранично преобразуване, 
дружеството, което е в процес на 
преобразуване и е вписано в държава 
членка, чието законодателство 
предвижда права на участие на 
работниците и служителите, следва да 
не може да извърши презгранично 
преобразуване, без преди това да 
започне преговори с работниците и 
служителите или с техните 
представители, когато средният брой на 
работниците и служителите, наети на 
работа от дружеството, е равен на 
четири пети от националния праг, при 
който се задейства такова право на 
участие на работниците и служителите.

(20) Дружеството следва да не 
може да заобикаля правата на участие 
на работниците и служителите чрез 
презгранично преобразуване.
Дружеството, което е в процес на 
преобразуване и е вписано в държава 
членка, чието законодателство 
предвижда права на участие на 
работниците и служителите, следва да 
не може да извърши презгранично 
преобразуване, без преди това да 
започне преговори с работниците и 
служителите или с техните 
представители, когато средният брой на 
работниците и служителите, наети на 
работа от дружеството, е равен на две 
трети от националния праг, при който 
се задейства такова право на участие на 
работниците и служителите.
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Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Издаването на сертификата 
преди преобразуване от изходната 
държава членка следва да бъде 
подложено на контрол, за да се осигури 
законосъобразността на презграничното 
преобразуване на дружеството. 
Компетентният орган на изходната 
държава членка следва да вземе 
решение относно издаването на 
сертификата преди преобразуване в 
срок от един месец от подаването на 
молба от дружеството, освен ако 
няма сериозни опасения относно 
съществуването на изкуствена 
конструкция, насочена към 
получаването на неоправдани данъчни 
предимства или към неправомерно 
накърняване на законовите или 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или 
членове. В такъв случай 
компетентният орган следва да 
извърши задълбочена оценка. Тази 
задълбочена оценка обаче не следва да 
се извършва систематично, а следва 
да се прави за всеки отделен случай, 
когато са налице сериозни опасения 
относно съществуването на 
изкуствена конструкция. За своята 
оценка компетентните органи следва 
да вземат предвид поне няколко от 
факторите, посочени в настоящата 
директива, които обаче следва да се 
приемат само като примерни 
фактори при цялостната оценка и да 
не се разглеждат поотделно. За да не 
се затормозяват дружествата с 
твърде дълга процедура, тази 

(22) Издаването на сертификата 
преди преобразуване от изходната 
държава членка следва да бъде 
подложено на контрол, за да се осигури 
законосъобразността на презграничното 
преобразуване на дружеството. С цел да 
се прецени точността на
информацията, съдържаща се в плана 
за преобразуването и в докладите до 
членовете и работниците и 
служителите, и да се предоставят 
фактическите елементи, необходими, 
за да се прецени дали предлаганото 
преобразуване представлява 
изкуствена конструкция, от 
компетентния орган следва да се 
изиска да извърши оценка на 
предлаганото презгранично 
преобразуване или сливане. В този 
контекст дружеството следва да 
представи цялата релевантна 
информация, за да може 
компетентният орган в изходната 
държава членка да вземе
информирано решение за това дали да 
издаде или не сертификата преди 
преобразуване. За тази цел органът 
следва да може да получи цялата 
релевантна информация и документи 
за дружеството и да извърши всички 
необходими проучвания, за да събере 
всички необходими доказателства. В 
тази връзка компетентният орган в 
изходната държавата членка може 
също така да задава въпроси на 
компетентния орган в държавата 
членка по местоназначение. Органът
следва да използва информация, 
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задълбочена оценка следва във всеки 
случай да приключи в срок от два 
месеца от момента, в който 
дружеството е било информирано, че 
ще бъде извършена такава 
задълбочена оценка.

включително относно намерението, 
сектора, инвестициите, нетния 
оборот и печалбите или загубите, 
броя на работниците и 
служителите, структурата на 
баланса, данъчната регистрация, 
активите и тяхното 
местоположение, обичайното място 
на работа на работниците и 
служителите и на специфични групи 
работници и служители, мястото, 
където се дължат 
социалноосигурителните вноски или 
данъчните задължения, и 
търговските рискове, поети от 
преобразуваното дружество в 
държавата членка по 
местоназначение и в изходната 
държава членка, в съответствие с 
правото на Съюза и на държавите 
членки. За да бъде всяка поверителна 
информация защитена обаче, 
включително търговските тайни на 
дружеството, тя не следва да е 
публично достъпна, но въпреки това 
следва да е на разположение на 
компетентния орган, както и на 
представителите на работниците и 
служителите, при определени условия 
на поверителност. Преди издаването 
на сертификата преди преобразуване 
компетентният орган също така 
проверява дали са приключили
окончателните договорености по 
отношение на всички приложими 
права на участие на работниците и 
служителите в съответствие с 
националното право и практика.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 22a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Компетентният орган на 
изходната държава членка следва да 
вземе решение относно издаването на 
сертификата преди преобразуване в 
срок от три месеца от подаването на 
молба от дружеството, освен ако 
няма опасения относно 
съществуването на изкуствена 
конструкция. В такъв случай 
компетентният орган следва да 
извърши задълбочена оценка. Тази 
задълбочена оценка обаче не следва да 
се извършва систематично, а следва 
да се прави за всеки отделен случай, 
когато са налице опасения относно 
съществуването на изкуствена 
конструкция. За своята оценка 
компетентните органи следва да 
вземат предвид поне няколко от 
факторите, посочени в настоящата 
директива, които обаче следва да се 
приемат само като обективни 
фактори при цялостната оценка и да 
не се разглеждат поотделно. За да не 
се затормозяват дружествата с 
твърде дълга процедура, тази 
задълбочена оценка следва във всеки 
случай да приключи в срок от пет 
месеца от момента, в който 
дружеството е било информирано, че 
ще бъде извършена такава 
задълбочена оценка.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) След като получат сертификат 
преди преобразуване и след като 

(23) След като получат сертификат 
преди преобразуване и след като 
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проверят дали изискванията за 
учредяване в държавата членка по 
местоназначение са изпълнени, 
компетентните органи на държавата 
членка по местоназначение следва да 
впишат дружество в бизнес регистъра 
на тази държавата членка. Само след 
такова вписване компетентният орган на 
изходната държава членка следва да 
заличи дружеството от собствения си 
регистър. Не следва да бъде възможно 
компетентният орган на държавата 
членка по местоназначение да оспорва
точността на информация, съдържаща 
се в сертификата преди преобразуване. 
В резултат от презграничното 
преобразуване преобразуваното 
дружество следва да запази своята 
правосубектност, своите активи и 
пасиви и всичките си права и 
задължения, включително правата и 
задълженията, произтичащи от 
договори, действия или бездействия.

проверят дали изискванията за 
учредяване в държавата членка по 
местоназначение са изпълнени, 
компетентните органи на държавата 
членка по местоназначение следва да 
впишат дружество в бизнес регистъра 
на тази държавата членка. Само след 
такова вписване компетентният орган на 
изходната държава членка следва да 
заличи дружеството от собствения си 
регистър. Следва да бъде възможно 
компетентният орган на държавата 
членка по местоназначение да изпраща 
въпроси до компетентния орган в 
изходната държава членка във връзка 
с точността на информация, съдържаща 
се в сертификата преди преобразуване, 
по-специално с цел избягването на 
изкуствена конструкция. 
Компетентният орган на изходната 
държава членка отговаря на тези 
въпроси незабавно. В резултат от 
презграничното преобразуване 
преобразуваното дружество следва да 
запази своята правосубектност, своите 
активи и пасиви и всичките си права и 
задължения, включително правата и 
задълженията, произтичащи от 
договори, действия или бездействия.

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Оценката на прилагането на 
правилата за презграничните сливания в 
държавите членки показа, че броят на 
презграничните сливания в Съюза 
значително се е увеличил. Тази оценка 
разкри обаче и някои недостатъци във 
връзка по-конкретно със защитата на 
кредиторите и защитата на 

(26) Оценката на прилагането на 
правилата за презграничните сливания в 
държавите членки показа, че броят на 
презграничните сливания в Съюза 
значително се е увеличил. Тази оценка 
разкри обаче и някои недостатъци във 
връзка по-конкретно със защитата на 
работниците и служителите,
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съдружниците и акционерите, както и с 
липсата на опростени процедури, което 
пречи на правилата за презграничните 
сливания да бъдат напълно ефективни и 
ефикасни.

кредиторите и съдружниците и 
акционерите, както и с липсата на 
опростени процедури, което пречи на 
правилата за презграничните сливания 
да бъдат напълно ефективни и 
ефикасни.

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Действащото право на Съюза 
не предвижда правна уредба на 
презграничните разделяния на 
дружествата, тъй като в глава III от 
Директива (ЕС) 2017/1132 се 
предвиждат правила само за 
разделянията на национално равнище 
на акционерни дружества.

заличава се

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Европейският парламент 
призова Комисията да приеме 
хармонизирани правила за 
презграничните разделяния. Тази 
хармонизирана правна уредба ще 
допринесе допълнително за 
премахване на ограниченията на 
свободата на установяване, като 
същевременно предостави адекватна 
защита на заинтересованите страни, 
като например работниците и 

заличава се
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служителите, кредиторите и 
членовете.

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) С настоящата директива се 
установяват правила за 
презграничните разделяния както за 
частичните, така и за пълните 
разделяния, но само чрез създаването 
на нови дружества. В настоящата 
директива не се предвижда обаче 
хармонизирана уредба на 
презграничните разделяния, при 
които дадено дружество прехвърля 
активи и пасиви на повече от едно 
съществуващо дружество, тъй като 
такива ситуации се смятат за много 
сложни, което изисква участието на 
компетентните органи от няколко 
държави членки и води до 
допълнителни рискове от измами и 
заобикаляне на тези правила.

заличава се

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) В случай на презгранично 
разделяне, в което участват 
новосъздадени дружества 
правоприемници, от тези дружества 
правоприемници, регулирани от 

заличава се
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законодателствата на други държави 
членки, а не от това на държавата 
членка на разделяното дружество, 
следва да се изисква да отговарят на 
изисквания за учредяване на тези 
други държави членки. Тези условия 
включват условията във връзка с 
лишаването от права на 
управителите и директорите.

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) При определени обстоятелства 
правото на дружествата да 
извършат презгранично разделяне 
може да се използва с цел 
злоупотреби, като например за 
заобикаляне на трудовите 
стандарти, на осигурителните 
плащания, на данъчни задължения, на 
правата на кредиторите или 
членовете или на правилата относно 
участието на работниците и 
служителите. С цел борба с такива 
злоупотреби, като общ принцип на 
правото на Съюза от държавите 
членки се изисква да гарантират, че 
дружествата не използват 
процедурата за презгранично 
разделяне за създаване на изкуствени 
конструкции, насочени към 
получаването на неоправдани данъчни 
предимства или към неправомерно 
накърняване на законовите или 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или 
членовете. Доколкото представлява 
изключение от основна свобода, 
борбата със злоупотребите трябва да 
се тълкува стриктно и трябва да се 
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основава на индивидуална преценка на 
всички релевантни обстоятелства. 
Следва да бъде въведена процесуална и 
материалноправна уредба, която 
очертава свободата на преценка и 
предвижда многообразие в подходите, 
допустими за държавите членки, 
като същевременно установява 
изискванията за рационализиране на 
действията, които националните 
органи трябва да предприемат за 
борба със злоупотребите съгласно 
правото на Съюза.

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Като се има предвид 
сложността на презграничните 
разделяния и многообразието на 
засегнатите интереси, целесъобразно 
е да се предвиди предварителен 
контрол, за да се създаде правна 
сигурност. За тази цел следва да се 
предвиди структурирана и 
многопластова процедура, съгласно 
която компетентните органи както 
на държавата членка на разделяното 
дружество, така и на държавата 
членка на дружествата 
правоприемници гарантират, че 
решението за одобряване на 
презграничното разделяне е взето по 
справедлив, обективен и
недискриминационен начин, въз 
основа на всички релевантни 
елементи и като се вземат предвид 
всички законни обществени интереси, 
по-специално защитата на 
работниците и служителите, 
съдружниците или акционерите и 
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кредиторите.

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) За да може да бъдат взети 
предвид законните интереси на 
всички заинтересованите страни, 
разделяното дружество следва да 
оповести плана за разделянето, 
съдържащ най-важната информация 
за предлаганото презгранично 
разделяне, включително планираното 
съотношение на замяна на ценните 
книжа или дяловете или акциите, 
учредителните актове на 
дружествата правоприемници и 
предлагания график за извършване на 
презграничното разделяне. Членовете, 
кредиторите и работниците и 
служителите на дружеството, 
което е в процес на презгранично 
разделяне, следва да бъдат уведомени, 
че могат да представят забележки 
във връзка с разделянето.

заличава се

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) За да предостави информация 
на членовете си, разделяното 
дружество следва да изготви доклад. 
Докладът следва да разяснява и 
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обосновава правните и 
икономическите аспекти на 
предлаганото презгранично разделяне, 
по-специално да разяснява 
последиците от презграничното 
разделяне за членовете във връзка с 
бъдещата дейност на дружеството и 
стратегическия план на 
управителните органи. Той следва 
също да включва разяснения относно 
съотношението на замяна, когато е 
приложимо, критериите за 
определяне на разпределението на 
дяловете или акциите и възможните 
средства за защита, с които 
разполагат членовете, в случай че не 
са съгласни с решението за 
извършване на презгранично 
разделяне.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) С цел да предостави 
информация на работниците и 
служителите си, разделяното 
дружество следва да изготви доклад, 
разясняващ последиците от 
предлаганото презгранично разделяне 
за работниците и служителите. 
Докладът следва да разяснява по-
конкретно последиците от 
предлаганото презгранично разделяне 
за запазването на работните места 
на работниците и служителите, 
дали ще има съществена промяна в 
условията на заетост и 
местонахождението на местата на 
дейност на дружествата и как всеки 
от тези фактори би се отнасял до 
евентуалните дъщерни дружества. 
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Предоставянето на доклада не следва 
да засяга приложимите процедури за 
информиране и консултиране, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
директиви 2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО или 
2009/38/ЕО.

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) С цел да се гарантира 
точността на информацията, 
съдържаща се в плана за разделянето 
и в докладите до членовете и 
работниците и служителите, и да се 
предоставят фактическите 
елементи, необходими, за да се 
прецени дали предлаганото разделяне 
представлява изкуствена 
конструкция, която не може да бъде 
разрешена, следва да се изиска 
изготвяне на доклад от независим 
експерт с цел извършване на оценка 
на плана за разделянето. С цел да се 
гарантира независимостта на 
експерта, той следва да бъде назначен 
от компетентния орган след молба 
от страна на дружеството. В този 
контекст докладът на експерта 
следва да представя цялата 
релевантна информация, за да може 
компетентният орган на държавата 
членка на разделяното дружество да 
вземе информирано решение за това 
дали да издаде или не сертификата 
преди разделяне. За тази цел следва 
експертът да може да получи цялата 
релевантна информация и документи 
за дружеството и да извърши всички 
необходими проучвания, за да събере 
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всички необходими доказателства. 
Експертът следва да използва 
информацията (по-специално нетния 
оборот и печалбите или загубите, 
броя на работниците и служителите 
и структурата на баланса), събрана 
от дружеството с цел изготвяне на 
финансовите отчети в съответствие 
с правото на Съюза и правото на 
държавите членки. За да бъде всяка 
поверителна информация защитена 
обаче, включително търговските 
тайни на дружеството, такава 
информация не следва да бъде част от 
окончателния доклад на експерта, 
тъй като до него ще има публичен 
достъп.

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) С цел да се избегнат 
прекомерните разходи и тежести за 
по-малките дружества, които са в 
процес на презгранично разделяне, 
микропредприятията и малките 
предприятия съгласно определението 
в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. следва да 
бъдат освободени от изискването да 
ангажират независим експерт.

заличава се
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Предложение за директива
Съображение 47
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Въз основа на плана за 
презграничното разделяне и 
докладите общото събрание на 
членовете на разделяното дружество 
следва да вземе решение дали да 
одобри този план или не. Важно е 
изискваното мнозинство за 
гласуването на това решение да бъде 
достатъчно високо, за да се 
гарантира, че решението за разделяне 
е взето колективно.

заличава се
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Изменение 36

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Целесъобразно е на членовете, 
които имат право на глас и не са 
гласували за одобряване на плана за 
презграничното разделяне, и на 
членовете без право на глас, които не 
са могли да представят своята 
позиция, да се предостави правото да 
напуснат дружеството. Тези членове 
следва да могат да напуснат 
дружеството и да получат парично 
обезщетение за своите дялове или 
акции, съответстващо на 
стойността на дяловете или 
акциите им. Освен това те следва да 
имат право да оспорят пред съда 
начина на изчисляване и 
адекватността на предложеното 
парично обезщетение, а така също и 
съотношението на замяна, когато 
желаят да останат членове на някое 
от дружествата правоприемници. 
Като част от това производство 
съдът следва да може да разпореди 
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всяко дружество, което участва в 
презгранично разделяне, да изплати 
допълнително парично обезщетение 
или да емитира допълнителни акции 
или дялове.

Or. en

Изменение 37

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Разделяното дружество следва 
да предложи в плана подходящо 
средство за защита на кредиторите с 
оглед на презграничното разделяне. 
Освен това, за да се повиши 
защитата на кредиторите в случай 
на несъстоятелност след 
презграничното разделяне, 
държавите членки следва да имат 
право да изискват от дружеството да 
представи декларация, в която 
заявява, че не са му известни никакви 
причини преобразуваното дружество 
да не бъде в състояние да изпълни 
задълженията си. Държавите членки 
следва да могат да предвидят 
управителният орган да носи лична 
отговорност за точността на 
изявлението. Тъй като правните 
традиции в отделните държави 
членки са различни, що се отнася до 
декларациите за платежоспособност 
и възможните им последици, следва 
да се остави на държавите членки да 
определят какви са подходящите 
последици от извършването на 
неверни или подвеждащи декларации, 
включително да налагат санкции и да 
търсят отговорност в съответствие 
с правото на Съюза.

заличава се

Or. en



PR\1161004BG.docx 37/109 PE625.524v02-00

BG

Изменение 38

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) С цел да се осигури подходяща 
защита на кредиторите в случаите, 
когато те не са удовлетворени от 
защитата, предложена от 
дружеството в общия план за 
презграничното разделяне, 
кредиторите, които са увредени от 
презграничното разделяне, могат да 
сезират компетентния съдебен или 
административен орган на 
държавата членка на разделяното 
дружество за получаване на 
гаранциите, които смятат за 
подходящи. С цел да се улесни 
оценката на вредата, следва да се 
въведат някои презумпции, съгласно 
които кредиторите няма да се 
смятат за увредени от дадено 
презгранично разделяне, когато 
рискът от загуба за даден кредитор е 
малък. Презумпция следва да се 
прилага, когато в доклада на 
независимия експерт се заключава, че 
не съществува разумна вероятност 
кредиторите да бъдат увредени, или 
когато им бъде предложено право да 
получат плащане от дружеството, 
образувано в резултат на 
разделянето, или от трето лице —
гарант, на стойност, равна на 
първоначалното вземане на 
кредитора, и което право може да 
бъде предявено пред същата 
юрисдикция, както и първоначалното 
вземане. Защитата на кредиторите, 
предвидена в настоящата директива, 
не следва да засяга националното 
законодателство на държавата 
членка на разделяното дружество във 
връзка с паричните задължения 
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спрямо публични органи, включително 
данъчното облагане или 
социалноосигурителните вноски.

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) С цел да се гарантира 
подходящо разпределение на задачите 
между държавите членки и ефикасен 
и ефективен предварителен контрол 
на презграничните разделяния, 
компетентният орган на държавата 
членка на разделяното дружество 
следва да има правомощието да 
издава сертификат преди разделяне, 
без който органите на държавите 
членки на дружествата 
правоприемници следва да не могат да 
изпълнят процедурата за 
презгранично разделяне.

заличава се
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Изменение 40

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Издаването на сертификата 
преди разделяне от държавата членка 
на разделяното дружество следва да 
бъде подложено на контрол, за да се 
осигури законосъобразността на 
презграничното разделяне. 
Компетентният орган следва да 
вземе решение относно издаването на 
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сертификата преди разделяне в срок 
от един месец от подаването на 
молба от дружеството, освен ако 
няма сериозни опасения относно 
съществуването на изкуствена 
конструкция, насочена към 
получаването на неоправдани данъчни 
предимства или към неправомерно 
накърняване на законовите или 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или 
членове. В такъв случай 
компетентният орган следва да 
извърши задълбочена оценка. Тази 
задълбочена оценка обаче не следва да 
се извършва систематично, а следва 
да се прави за всеки отделен случай, 
когато са налице сериозни опасения 
относно съществуването на 
изкуствена конструкция. За своята 
оценка компетентните органи следва 
да вземат предвид поне няколко от 
факторите, посочени в настоящата 
директива, които обаче следва да се 
приемат само като примерни 
фактори при цялостната оценка и да 
не се разглеждат поотделно. За да не 
се затормозяват дружествата с 
твърде дълга процедура, тази 
задълбочена оценка следва във всеки 
случай да приключи в срок от два 
месеца от момента, в който 
дружеството е било информирано, че 
ще бъде извършена такава 
задълбочена оценка.

Or. en

Изменение 41

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) След като получат 
сертификат преди разделяне и след 
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като проверят дали изискванията за 
учредяване на държавата членка на 
дружеството правоприемник или 
дружествата правоприемници са 
изпълнени, органите на държавите 
членки на дружествата 
правоприемници следва да впишат 
дружествата в бизнес регистрите на 
тази държавата членка. Само след 
такова вписване компетентният 
орган на държавата членка на 
разделяното дружество следва да 
заличи дружеството от собствения 
си регистър. Точността на 
информацията, съдържаща се в 
сертификата преди разделяне, не 
може да се оспорва от 
компетентните органи на 
държавите членки на дружествата 
правоприемници.

Or. en

Изменение 42

Предложение за директива
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) В резултат на презграничното 
разделяне активите и пасивите на 
разделяното дружество се 
прехвърлят на дружествата 
правоприемници в съответствие с 
разпределението, определено в плана 
за разделянето, и членовете на 
разделяното дружество стават 
членове на дружествата 
правоприемници или остават членове 
на разделяното дружество, или 
стават членове както на разделяното 
дружество, така и на дружествата 
правоприемници.
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Изменение 43

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) С цел да се гарантира, че 
правото на участие на работниците 
и служителите не се накърнява 
неправомерно в резултат на 
презграничното разделяне, когато в 
разделяното дружество функционира 
система за участие на работниците 
и служителите, то дружествата, 
образувани в резултат на 
разделянето, следва да бъдат 
задължени да приемат правна форма, 
която позволява упражняване на 
правото на участие, включително 
чрез присъствието на представители 
на работниците и служителите в 
подходящите управителни или 
надзорни органи на дружествата. 
Освен това, в такъв случай между 
дружеството и неговите работници 
и служители следва да се проведат 
добросъвестни преговори, подобно на 
процедурата, предвидена в 
Директива 2001/86/ЕО, с цел намиране 
на решение по взаимно съгласие за
съвместяване на правото на 
дружеството да извърши 
презгранично разделяне с правото на 
работниците и служителите на 
участие. В резултат от тези 
преговори следва да се прилагат 
mutatis mutandis специално изготвено 
за целта и съгласувано решение или, 
при липса на съгласие —
стандартните правила, предвидени в 
приложението към 
Директива 2001/86/ЕО. С цел да се 
защити или съгласуваното решение, 
или прилагането на тези стандартни 
правила, дружеството следва да не 
може да се освободи от правата на 

заличава се
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участие чрез извършването на 
последващи преобразувания, сливания 
или разделяния на национално 
равнище или презгранични такива в 
срок от 3 години.

Or. en

Изменение 44

Предложение за директива
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) С цел да се предотврати 
заобикалянето на правата на участие 
на работниците и служителите чрез 
презгранично разделяне, 
дружеството, което е в процес на 
разделяне и е вписано в държава 
членка, чието законодателство 
предвижда права на участие на 
работниците и служителите, следва 
да не може да извърши презгранично 
разделяне, без преди това да започне 
преговори с работниците и 
служителите или с техните 
представители, когато средният 
брой на работниците и 
служителите, наети на работа от 
дружеството, е равен на четири пети 
от националния праг, при който се 
задейства такова право на участие на 
работниците и служителите.

заличава се

Or. en

Изменение 45

Предложение за директива
Съображение 58
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Разпоредбите на настоящата 
директива не засягат правните или 
административните разпоредби, 
включително прилагането на данъчните 
правила в случай на презгранични 
преобразувания, сливания и 
разделяния, предвидени в националното 
право във връзка с данъчното облагане 
на държавите членки или на техните 
териториални или административни 
подразделения.

(58) Разпоредбите на настоящата 
директива не засягат правните или 
административните разпоредби, 
включително прилагането на данъчните 
правила в случай на презгранични 
преобразувания и сливания, предвидени 
в националното право във връзка с 
данъчното облагане на държавите 
членки или на техните териториални 
или административни подразделения.

Or. en

Изменение 46

Предложение за директива
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Доколкото целите на настоящата 
директива — да се улеснят и уредят 
презграничните сливания, разделяния и 
преобразувания — не могат да бъдат 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки, а могат да бъдат по-
добре постигнати на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

(60) Доколкото целите на настоящата 
директива – да се улеснят и уредят 
презграничните преобразувания и 
сливания – не могат да бъдат постигната 
в достатъчна степен от държавите 
членки, а могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз.. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

Or. en
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Изменение 47

Предложение за директива
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

(61) Настоящата директива зачита 
основните права и принципите, 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз, по-специално 
свободата на стопанската 
инициатива (член 16), правото на 
информиране и консултиране на 
работниците в предприятието 
(член 27), правото на колективни 
преговори и действия (член 28), 
защитата при неоснователно 
уволнение (член 30), справедливи и 
равни условия на труд (член 31), 
правото на ефективни правни 
средства за защита и на справедлив 
съдебен процес (член 47), и трябва да 
се прилага в съответствие с 
посочените права и принципи.

Or. en

Изменение 48

Предложение за директива
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Комисията следва да извърши 
оценка на настоящата Директива. 
Съгласно точка 22 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. между 
Европейския парламент, Съвета на 
Европейския съюз и Европейската 
комисия за по-добро законотворчество13

тази оценка следва да се извършва въз 
основа на петте критерия —
ефикасност, ефективност, важност, 
съгласуваност и добавена стойност, и 

(63) Комисията следва да извърши 
оценка на настоящата директива. По-
специално Комисията следва да 
извърши проверка на въздействието 
на директивата върху 
упражняването на правата на 
работниците, по-конкретно правата 
на участие на работниците и 
служителите. Съгласно точка 22 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. между 
Европейския парламент, Съвета на 
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следва да служи като база за оценки на 
въздействието на евентуални по-
нататъшни мерки.

Европейския съюз и Европейската 
комисия за по-добро законотворчество13

тази оценка следва да се извършва въз 
основа на петте критерия – ефикасност, 
ефективност, важност, съгласуваност и 
добавена стойност, и следва да служи 
като база за оценки на въздействието на 
евентуални по-нататъшни мерки.

__________________ __________________

13 OВ L 123, 12.5. 2016 г., стр. 1. 13 OВ L 123, 12.5. 2016 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 49

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Преди член 1 се добавя 
следният член -1а:

Член 1a (нов)

Интерес на дружеството

Управителният или 
административният орган на 
дружеството поема пълна 
отговорност за неговото управление в 
най-добрия интерес на дружеството, 
което означава, че отчита 
потребностите на съдружниците и 
акционерите, на работниците и 
служителите и на други 
заинтересовани страни, с цел 
устойчиво създаване на стойност.

Or. en
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Изменение 50

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1a (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(- 2) След член 1 се добавя следният
член 1а (нов):

Член 1a (нов)

Определения

За целите на настоящата директива:

(1) „дружество с ограничена 
отговорност“ в дял II, глава I и 
глава II, наричано по-долу 
„дружество“, означава:

а) дружество, видът на което е 
посочен в приложение II;

б) в дял II, глава II дружество с 
дялов капитал и правосубектност, 
което притежава отделни активи, 
служещи единствено за покритие на 
задълженията му, и което трябва да 
спазва, съгласно националното 
законодателство, което го регулира, 
условията във връзка с гаранциите за 
защита на интересите на членовете 
и на трети лица, уредени в дял I, 
глава II, раздел 2 и дял I, глава III, 
раздел 1;

(2) „презгранично преобразуване“ 
означава операция, при която едно 
дружество, без да е прекратено, 
ликвидирано или в процес на 
ликвидация, преобразува правната 
форма, под която е вписано в 
изходната държава членка, в правна 
форма на дружество от държавата 
членка по местоназначение и 
прехвърля поне седалището си в 
държавата членка по 
местоназначение, като същевременно 
запазва своята правосубектност;
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(3) „изходна държава членка“ 
означава държава членка, в която 
дадено дружество е вписано с 
правната си форма отпреди 
презграничното преобразуване;

(4) „държава членка по 
местоназначение“ означава държава 
членка, в която дадено дружество се 
вписва в резултат на презгранично 
преобразуване;

(5) „регистър“ означава 
централен, търговски или 
дружествен регистър, посочен в 
член 16, параграф 1;

(6) „преобразувано дружество“ 
означава новосъздаденото дружество 
в държавата членка по 
местоназначение от датата, на 
която презграничното преобразуване 
е породило действие;

(7) „сливане чрез придобиване“ в 
дял II, глава I означава операцията, 
при която едно или няколко 
дружества се прекратяват без 
ликвидация и прехвърлят на друго 
дружество всичките си активи и 
пасиви срещу предоставяне на акции в 
придобиващото дружество на 
акционерите на придобиваното 
дружество или дружества, а ако това 
се предвижда – и на парична сума в 
размер, не по-висок от 10 % от 
номиналната стойност на така 
предоставените акции или, ако те 
нямат номинална стойност – от 
счетоводната им стойност.

Законодателството на дадена 
държава членка може да предвиди, че 
сливане чрез придобиване може да се 
осъществи и когато едно или няколко 
от придобиваните дружества са в 
ликвидация, при условие че тази 
възможност е ограничена до 
дружества, които още не са 
започнали да разпределят активите 
си между своите акционери.
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(8) „сливане чрез учредяване на 
ново дружество“ в дял II, глава I 
означава операцията, при която 
няколко дружества се прекратяват 
без ликвидация и прехвърлят на 
дружество, учредено от тях, 
всичките си активи и пасиви срещу 
предоставянето на акции в новото 
дружество на техните акционери, а 
ако това се предвижда – и на парична 
сума в размер, не по-висок от 10% от 
номиналната стойност на така 
предоставените акции или, ако те 
нямат номинална стойност – от 
счетоводната им стойност.

Законодателството на дадена 
държава членка може да предвижда, 
че сливане чрез учредяване на ново 
дружество може да се извърши и 
когато едно или няколко дружества, 
които са в процес на прекратяване, са 
в ликвидация, при условие че тази 
възможност е ограничена до 
дружества, които още не са 
започнали да разпределят активите 
си между своите акционери.

(9) „сливане“ в дял II, глава II 
означава операция, при която:

а) едно или повече дружества 
прехвърлят, към момента на 
прекратяване на дейността и без да 
се ликвидират, активите и пасивите 
си на друго съществуващо дружество 
– приобретател, срещу предоставяне 
на техните членове на ценни книжа 
или акции от капитала на 
последното дружество и, ако е 
приложимо, срещу плащане в брой, 
което не превишава 10 % от 
номиналната стойност или, при 
липса на номинална стойност, 
балансовата стойност на тези ценни 
книжа или акции; или

б) две или повече дружества
прехвърлят, към момента на 
прекратяване на дейността и без да 
се ликвидират, активите и пасивите 
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си на създадено от тях ново 
дружество срещу предоставяне на 
техните членове на ценни книжа или 
акции от капитала на новото 
дружество и, ако е приложимо, срещу
плащане в брой, което не превишава 
10 % от номиналната стойност или, 
при липса на номинална стойност, 
балансовата стойност на тези ценни 
книжа или акции; или

в) дружество прехвърля към 
момента на прекратяване на 
дейността и без да се ликвидира, 
активите и пасивите си на 
дружество, което притежава всички 
ценни книжа или акции от капитала 
на първото.

(9) „представители на 
работниците и служителите“ 
означава представители на 
работниците и служителите според 
правото на Съюза и националното 
право и/или практика;

(10) „участие на работници и 
служители“ означава всеки 
механизъм, включително 
информиране, консултиране и 
участие, чрез който представители 
на работниците и служителите 
могат да упражняват влияние върху 
вземаните в дружеството решения;

(11) „информиране“ означава 
информирането на представителния 
орган на работниците и 
служителите и/или 
представителите на работниците и 
служителите от страна на 
компетентния орган на дружеството 
по въпроси, които се отнасят до 
самото дружество и до всяко от 
неговите дъщерни дружества или 
предприятия, намиращи се в друга 
държава членка, или които 
надхвърлят правомощията на 
органите по вземане на решения в 
отделна държава членка по време, по 
начин и със съдържание, които дават 
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възможност на представителите на 
работниците и служителите да 
направят задълбочена оценка на 
възможното въздействие и когато е 
подходящо, да извършат консултации 
с компетентния орган на 
дружеството;

(12) „консултиране“ означава 
установяването на диалог и обмен на 
мнения между представителния 
орган на работниците и 
служителите и/или 
представителите на работниците и 
служителите и компетентния орган 
на дружеството по време, по начин и 
със съдържание, които дават 
възможност на представителите на 
работниците и служителите да 
изразят въз основа на предоставената 
информация становище по 
предвижданите от компетентния 
орган мерки, което може да се вземе 
предвид в процеса на вземане на 
решения в дружеството;

(13) „участие“ означава влиянието 
на представителния орган на 
работниците и служителите и/или 
представителите на работниците и 
служителите върху дейността на 
дружеството чрез: упражняване на 
правото да избират или назначават 
част от членовете на надзорните или 
административните органи на 
дружеството или правото да 
препоръчват и/или да поискат отвод 
на някои или всички членове на 
надзорния или административния 
орган на дружеството;

(14) „изкуствена конструкция“ 
означава структура на дружество, 
създадено с цел извършване на 
злоупотреби, което се възползва от 
разпоредбите в правото на Съюза и 
националното право по неправилен 
начин или с измамна цел, като 
например за заобикаляне на 
законовите или договорните права на 
работниците и служителите, 
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кредиторите или миноритарните 
съдружници или акционери, за 
избягване на правилата относно 
участието на работниците и 
служителите, на осигурителните 
плащания или на обикновено 
дължимия данък върху реализираната 
печалба, например посредством 
създаване на фиктивно предприятие, 
което не осъществява никаква 
съществена стопанска дейност, 
извършвана с помощта на персонал, 
оборудване, активи и помещения, по-
специално в случай на дъщерно 
дружество „пощенска кутия“ или 
дъщерно дружество параван.

Or. en

Изменение 51

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
решат да не прилагат настоящата 
глава за презгранични преобразувания, 
в които участват кооперации, дори и 
когато последните биха попаднали в 
рамките на определението на 
„дружество с ограничена 
отговорност“ съгласно член 86а, 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 52

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86б заличава се

Определения

За целите на настоящата глава:

(1) „дружество с ограничена 
отговорност“, наричано по-долу 
„дружество“, означава дружество от 
някой от видовете в приложение II;

(2) „презгранично преобразуване“ 
означава операция, при която едно 
дружество, без да е прекратено, 
ликвидирано или в процес на 
ликвидация, преобразува правната 
форма, под която е вписано в 
изходната държава членка, в правна 
форма на дружество от държавата 
членка по местоназначение и 
прехвърля поне седалището си в 
държавата членка по 
местоназначение, като същевременно 
запазва своята правосубектност;

(3) „изходна държава членка“ 
означава държава членка, в която 
дадено дружество е вписано с 
правната си форма отпреди 
презграничното преобразуване;

(4) „държава членка по 
местоназначение“ означава държава 
членка, в която дадено дружество се 
вписва в резултат на презгранично 
преобразуване;

(5) „регистър“ означава 
централен, търговски или 
дружествен регистър, посочен в 
член 16, параграф 1;

(6) „преобразувано дружество“ 
означава новосъздаденото дружество 
в държавата членка по 
местоназначение от датата, на 
която презграничното преобразуване 
е породило действие.
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Or. en

Изменение 53

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато дадено дружество възнамерява да 
извърши презгранично преобразуване, 
изходната държава членка и държавата 
членка по местоназначение проверяват 
дали презграничното преобразуване 
отговаря на условията, предвидени в 
параграф 2.

1. Държавите членки гарантират, че 
когато дадено дружество възнамерява да 
извърши презгранично преобразуване, 
съдът, нотариусите или друг 
компетентен орган на изходната 
държава членка и държавата членка по 
местоназначение проверяват дали 
презграничното преобразуване отговаря 
на условията, предвидени в параграф 2.

Or. en

Изменение 54

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86в – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) дружеството е предмет на 
производство, свързано със социални 
измами или нарушаване на правата на 
работниците и служителите, или 
когато има съмнение, че е 
извършената такава измама или 
нарушение;

Or. en
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Изменение 55

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86в – параграф 2 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) дружеството е обект на 
проверки, инспекции или разследвания, 
предвидени в глава VI от 
Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета1a

или в Директива 2014/67/ЕС на 
Европейският парламент и на 
Съвета1б;

__________________

1a Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно 
услугите на вътрешния пазар, ОВ 
L 376, 27.12.2006 г., стр. 36 – 68.
1б Директива 2014/67/ЕС на 
Европейският парламент и на Съвета 
от 15 май 2014 г. за осигуряване на 
изпълнението на Директива 96/71/ЕО 
относно командироването на 
работници в рамките на 
предоставянето на услуги и за 
изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1024/2012 относно 
административно сътрудничество 
посредством Информационната 
система за вътрешния пазар 
(„Регламент за ИСВП“), ОВ L 159, 
28.5.2014 г., стр. 11 – 31.

Or. en

Изменение 56

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86в – параграф 2 – буква гб (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) без да се засяга презумпцията 
за невинност, приложима за 
наказателните производства, нито 
други основни права, всички 
директори на дружеството са 
предмет на дисциплинарни 
производства, наказателни санкции 
или лишаване от правото да заемат 
длъжността директор във всяка друга 
държава членка, в която 
дружеството осъществява дейност. 
Във връзка с това се взема предвид 
следното:

i) присъди или текущи наказателни 
преследвания за извършено 
престъпление, по-специално за 
нарушения на законодателството, 
което урежда банковите, 
финансовите, свързаните с ценни 
книжа и застрахователните 
дейности, или нарушения, свързани с 
пазарите на ценни книжа или с 
финансови или платежни 
инструменти, включително 
законодателството относно 
изпирането на пари, корупцията, 
манипулирането на пазара или 
търговията с вътрешна информация 
и лихварството;

ii) непочтени практики, измами или 
финансови престъпления;

iii) данъчни престъпления; както и

iv) други нарушения на 
законодателството, свързано с 
дружествата, включително 
законодателството относно фалита, 
несъстоятелността или защитата 
на потребителите;

v) всички относими текущи или 
предишни мерки, предприети от 
който да е регулаторен или 
професионален орган, за неспазване на 
съответните разпоредби, регулиращи 
банковите, финансовите, свързаните 
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с ценни книжа и застрахователните 
дейности.

Or. en

Изменение 57

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86в – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) националните органи са взели 
превантивни мерки за избягване на 
образуването на производствата, 
посочени в букви а), б) или г).

д) националните органи са взели
превантивни мерки за избягване на 
образуването на производствата, 
посочени в букви а), б), в) или г).

Or. en

Изменение 58

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86в – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган на изходната 
държава членка не разрешава 
презграничното преобразуване, когато 
този орган установи, след като е 
разгледал конкретния случай и е взел 
предвид всички релевантни факти и 
обстоятелства, че преобразуването 
представлява изкуствена конструкция, 
насочена към получаването на 
неоправдани данъчни предимства или 
към неправомерно накърняване на 
законовите или договорните права на 
работниците и служителите, 
кредиторите или членовете.

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган на изходната 
държава членка не разрешава 
презграничното преобразуване, когато 
този орган установи, след като е 
разгледал конкретния случай и е взел 
предвид всички релевантни факти и 
обстоятелства, че преобразуването 
представлява изкуствена конструкция. 
Дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, доказва 
въз основа на установими обективни 
фактори, че предприятието е 
действително и извършва реална 
стопанска дейност в държавата 
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членка по местонахождение за 
неопределен период.

Дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, по 
презумпция има действително 
предприятие и извършва реална 
стопанска дейност в държавата 
членка по местоназначение, когато 
може да докаже, че притежава 
постоянен обект в тази държава, 
който изглежда постоянен, разполага 
с управителен орган и е материално 
обезпечен, за да влиза в търговски 
отношения с трети страни, така че 
последните да не трябва да се 
обръщат непосредствено към 
установеното в чужбина дружество 
майка, а да могат да сключват сделки 
в обекта, представляващ мястото на 
дейност.

Or. en

Изменение 59

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86г – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният или 
административният орган на 
дружеството, което възнамерява да 
извърши презгранично преобразуване, 
изготвя плана за презграничното 
преобразуване. Планът за 
презграничното преобразуване включва 
най-малко следното:

1. Управителният или 
административният орган на 
дружеството, което възнамерява да 
извърши презгранично преобразуване, 
изготвя плана за презграничното 
преобразуване. Планът за 
презграничното преобразуване. Ако 
работниците и служителите са 
представени на равнище управителен 
съвет в дружеството, този 
управителен съвет се включва в 
решението относно плана в 
съответствие с националното право 
и практика. Планът за 
презграничното преобразуване
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включва най-малко следното:

Or. en

Изменение 60

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86г – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правната форма, фирмата и
седалището на дружеството в изходната 
държава членка;

а) правната форма, фирмата, 
местонахождението на седалището на 
дружеството в изходната държава 
членка;

Or. en

Изменение 61

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86г – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) подробна информация за 
преместването на централното 
управление или основното място на 
дейност;

Or. en

Изменение 62

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86г – параграф 1 – буква з
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) всички специални предимства, 
предоставени на членовете на 
административния, управителния, 
надзорния или контролния орган на 
преобразуваното дружество;

з) всички допълнителни заплати, 
бонуси, свързани с преобразуването, 
или други специални предимства, 
предоставени на членовете на 
административния, управителния, 
надзорния или контролния орган на 
преобразуваното дружество;

Or. en

Изменение 63

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86г – параграф 1 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) последствията от 
презграничното преобразуване за 
работниците и служителите, 
включително вероятните промени в 
структурата на работната сила или 
в длъжностната характеристика 
или местоработата за определени 
длъжности, както и последствията 
за работниците и служителите, 
изпълняващи тези длъжности, 
включително в дъщерните дружества 
и клоновете, които са процес на 
презгранично преобразуване, 
разположени в държавите членки;

Or. en

Изменение 64

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86г – параграф 1 – буква к
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Текст, предложен от Комисията Изменение

к) когато е приложимо, 
информация относно процедурите, 
съгласно които в съответствие с 
член 86л се определят условията за 
включване на работниците и 
служителите в определянето на техните 
права на участие в преобразуваното 
дружество, и относно възможните 
варианти за тези условия.

к) вероятните отражения на 
презграничното преобразуване върху 
заетостта, информация относно 
процедурите, съгласно които в 
съответствие с член 86л се определят 
условията за включване на работниците 
и служителите в определянето на 
техните права на информиране, 
консултиране и участие в 
преобразуваното дружество, и относно 
възможните варианти за тези условия.

Or. en

Изменение 65

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86г – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Преди управителният или 
административният орган да вземе 
решение относно плана за 
презграничното преобразуване, 
европейският работнически съвет и 
представителите на работниците и 
служителите на дружеството, 
което е в процес на презгранично 
преобразуване, или ако няма такива 
представители, самите работници и 
служители и представените 
профсъюзи следва да бъдат 
информирани и консултирани по 
предложеното преместване в 
съответствие с член 4 от 
Директива 2002/14/EO1a.

__________________

1a Директива 2002/14/EO на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 март 2002 г. за създаване на 
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обща рамка за информиране и 
консултиране на работниците и 
служителите в Европейската 
общност – Съвместна декларация на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 
представителството на 
работниците и служителите, ОВ 
L 80, 23.3.2002 г., стр. 29 – 34.

Or. en

Изменение 66

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86д – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на членовете поне два 
месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 86и. 
Докладът се предоставя също така по 
подобен начин на разположение на 
представителите на работниците и 
служителите на дружеството, което е в 
процес на презгранично преобразуване, 
или, когато няма такива представители, 
на самите работници и служители.

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на членовете поне два 
месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 86и. 
Докладът се предоставя също така 
едновременно и по подобен начин на 
разположение на европейския 
работнически съвет и представителите 
на работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, или, 
когато няма такива представители, на 
самите работници и служители и на 
профсъюзите в дружеството.

Or. en

Изменение 67

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86д – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Докладът обаче не необходим, 
ако всички членове на дружеството, 
което е процес на преобразуване, са се 
съгласили това изискване да отпадне.

заличава се

Or. en

Изменение 68

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86е – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) последиците от презграничното 
преобразуване за защитата на 
трудовите правоотношения;

б) последиците от презграничното 
преобразуване на трудовите 
правоотношения и участието на 
работниците и служителите, както 
и мерките, които да бъдат 
предприети с цел тяхната защита;

Or. en

Изменение 69

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86е – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всички съществени промени в 
условията на заетост и в 
местонахождението на местата на 
дейност на дружеството;

в) всички съществени промени в 
условията на заетост, включително 
чрез колективните трудови договори,
и в местонахождението на местата на 
дейност на дружеството;

Or. en
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Изменение 70

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86е – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дали факторите, посочени в 
букви а), б) и в), също се отнасят до 
дъщерни дружества на дружеството.

г) дали факторите, посочени в 
букви а), б) и в), също се отнасят до 
дъщерни дружества или клонове на 
дружеството.

Or. en

Изменение 71

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86е – параграф 2 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) информация относно 
процедурите, съгласно които се 
определят правата на информиране, 
консултиране и участие на 
работниците и служителите в 
образуваното в резултат на 
преобразуването дружество, в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 72

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86е – параграф 2 – буква гб (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) последиците от 
презграничното преобразуване за 
бъдещата стопанска дейност на 
дружеството и за стратегическия 
план на ръководството;

Or. en

Изменение 73

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86е – параграф 2 – буква гв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) правата и средствата за 
защита, с които разполагат 
членовете, противопоставящи се на 
преобразуването;

Or. en

Изменение 74

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 86е – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Преди управителният или 
административният орган да вземе 
решение относно доклада за 
членовете, представителите на 
работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, или ако 
няма такива представители, самите 
работници и служители следва да 
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бъдат информирани и консултирани 
по предложеното преместване в 
съответствие с член 4 от 
Директива 2002/14/EO1a.

__________________

1a Директива 2002/14/EO на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 март 2002 г. за създаване на 
обща рамка за информиране и 
консултиране на работниците и 
служителите в Европейската 
общност – Съвместна декларация на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 
представителството на 
работниците и служителите, ОВ 
L 80, 23.3.2002 г., стр. 29 – 34.

Or. en

Изменение 75

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86е – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на представителите на 
работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, или, 
когато няма такива представители, на 
самите работници и служители, поне 
два месеца преди датата на общото 
събрание, посочено в член 86и. Този 
доклад също така се предоставя по 
подобен начин на разположение на 
членовете на дружеството, което е в 
процес на презгранично преобразуване.

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на европейския 
работнически съвет и представителите 
на работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, или, 
когато няма такива представители, на 
самите работници и служители, поне 
два месеца преди датата на общото 
събрание, посочено в член 86и. Този 
доклад също така се предоставя по 
подобен начин на разположение на 
профсъюзите, представени в 
дружеството, както и на членовете на 
дружеството, което е в процес на 
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презгранично преобразуване.

Or. en

Изменение 76

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86е – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, получи 
своевременно становище от 
представителите на неговите работници 
и служители или, когато няма такива 
представители, от самите работници и 
служители, в съответствие с 
националното право, членовете биват 
информирани за становището и то се 
добавя към доклада.

4. Управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, иска 
представяне на становище от 
представителите на неговите работници 
и служители в срок от един месец или, 
когато няма такива представители, от 
самите работници и служители, в 
съответствие с националното право.
Членовете биват информирани за 
становището и то се добавя към 
доклада.

Or. en

Изменение 77

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86ж – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86ж Член 86ж

Проверка от независим експерт Проверка от компетентния орган

Or. en
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Изменение 78

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86ж – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При спазване на предвиденото в 
параграф 6 от настоящия член 
държавите членки гарантират, че 
дружеството, което в процес на 
преобразуване, подава молба до 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, 
поне два месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 86и, за
назначаване на експерт, който да 
извърши проверка и оценка на плана за 
презграничното преобразуване и на 
докладите, посочени в членове 86д и 
86е.

1. При спазване на предвиденото в 
параграф 6 от настоящия член 
държавите членки гарантират, че 
дружеството, което е в процес на 
преобразуване, подава молба до 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, 
поне два месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 86и, за 
извършване на проверка и оценка на 
плана за презграничното преобразуване 
и на докладите, посочени в членове 86д 
и 86е, от този орган.

Or. en

Изменение 79

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86ж – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към молбата за назначаване на 
експерт се прилагат следните 
документи:

Към молбата за извършването на 
оценка се прилагат следните документи:

Or. en

Изменение 80

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86ж – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган 
назначава независим експерт в срок 
от пет работни дни от получаването 
на молбата, посочена в параграф 1, 
плана и докладите. Експертът е 
независим от дружеството, което е в 
процес на презгранично преобразуване, 
и може да бъде физическо или 
юридическо лице в зависимост от 
законодателството на изходната 
държава членка. При оценката на 
независимостта на експерта 
държавите членки вземат предвид 
рамката, установена в членове 22 и 
22б от Директива 2006/43/ЕО.

заличава се

Or. en

Изменение 81

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86ж – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Експертът изготвят писмен 
доклад, съдържащ най-малко следното:

3. След консултиране на трети 
страни, които проявяват обоснован 
интерес към преобразуването на 
дружеството, компетентният орган 
изготвя писмен доклад, съдържащ най-
малко следното:

Or. en

Изменение 82

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86ж – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
независимият експерт има право да 
получи от дружеството, което е в процес 
на презгранично преобразуване, цялата 
релевантна информация и всички 
документи и да извършва всички 
необходими проучвания за проверка на 
всички елементи на плана или 
докладите на ръководството. 
Експертът има също така право да 
получава забележки и становища от 
представителите на работниците и 
служителите на дружеството, или, 
когато няма такива представители, от 
самите работници и служители, както и 
от кредиторите и членовете на 
дружеството.

4. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган има право да 
получи от дружеството, което е в процес 
на презгранично преобразуване, цялата 
релевантна информация и всички 
документи и да извършва всички 
необходими проучвания за проверка на 
всички елементи на плана или 
докладите на ръководството. Освен 
това компетентният орган може, 
когато е необходимо, да задава 
въпроси на компетентния орган на 
държавата членка по 
местоназначение, както и има право 
да получава забележки и становища от 
представителите на работниците и 
служителите на дружеството, или, 
когато няма такива представители, от 
самите работници и служители, както и 
от кредиторите и членовете на 
дружеството.

Or. en

Изменение 83

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86ж – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
информацията, предоставена на 
независимия експерт, може да бъде 
използвана само за целите на 
изготвянето на неговия доклад и че 
поверителна информация, включително 
търговски тайни, не се разкрива. 
Когато е целесъобразно, експертът 
може да представи отделен 

5. Държавите членки гарантират, че 
информацията, предоставена на 
компетентния орган, може да бъде 
използвана само за целите на 
изготвянето на неговия доклад и че 
поверителна информация, включително 
търговски тайни, не се разкрива, освен 
на представители на работниците и
служителите в съответствие с 
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документ, съдържащ всякаква такава 
поверителна информация, на 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, 
като този отделен документ се 
предоставя на разположение само на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, и не се 
разкрива на никакви други лица.

националното право и практика.

Or. en

Изменение 84

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86ж – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки 
освобождават микро- и малките 
предприятия съгласно определението 
в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията (**) от действието на
разпоредбите на настоящия член.

заличава се

Or. en

Изменение 85

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86жa (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86жa (нов)

Недопускане на изключване

Решението за издаване на 
сертификат преди преобразуване от 
компетентния орган на изходната 
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държава или всяко одобрение от 
равностоен орган в държавата по 
местоназначение не изключва 
последващите процедури или решения 
на органите в тези държави във 
връзка например с данъчното 
облагане.

Or. en

Изменение 86

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86з – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обявление, с което се 
информират членовете, кредиторите и 
работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, че преди 
датата на общото събрание те могат да 
представят на дружеството и на 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, 
забележки по документите, посочени в 
букви а) и б) от първата алинея.

в) обявление, с което се 
информират членовете, кредиторите и 
работниците и служителите на 
дружеството или профсъюзите, което е 
в процес на презгранично 
преобразуване, че преди датата на 
общото събрание те могат да представят 
на дружеството и на компетентния 
орган, определен в съответствие с 
член 86м, параграф 1, забележки по 
документите, посочени в букви а) и б) 
от първата алинея.

Or. en

Изменение 87

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86з – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче могат в случаи 
на реално съмнение за измама, 

Държавите членки обаче могат в случаи 
на съмнение за измама, почиващо на 
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почиващо на разумни основания, да 
изискват физическо присъствие пред 
компетентен орган.

разумни основания, да изискват 
физическо присъствие пред 
компетентен орган.

Or. en

Изменение 88

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86и – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като се запознае съобразно 
случая с докладите, посочени в 
членове 86д, 86е и 86ж, общото 
събрание на дружеството, което е в 
процес на преобразуване, взема решение 
дали да одобри плана за презграничното 
преобразуване. Дружеството уведомява 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, за 
решението на общото събрание.

1. След като се запознае съобразно 
случая с докладите, посочени в 
членове 86д, 86е и 86ж, общото 
събрание на дружеството, което е в 
процес на преобразуване, взема решение 
дали да одобри плана за презграничното 
преобразуване. Преди да бъде взето 
решение, представителите на 
работниците и служителите в 
дружеството трябва да са били 
информирани и консултирани 
своевременно, което би позволило да 
се вземе под внимание становището 
им, в съответствие с 
Директива 2002/14/EO1a и, когато е 
приложимо, с Директива 2009/98/ЕО1б

и Директива 2001/86/ЕO1в.
Дружеството уведомява компетентния 
орган, определен в съответствие с 
член 86м, параграф 1, за решението на 
общото събрание.

__________________

1a Директива 2002/14/EO на
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 март 2002 г. за създаване на 
обща рамка за информиране и 
консултиране на работниците и 
служителите в Европейската 
общност – Съвместна декларация на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 



PR\1161004BG.docx 73/109 PE625.524v02-00

BG

представителството на 
работниците и служителите, ОВ 
L 80, 23.3.2002 г., стр. 29 – 34.
1бДиректива 2009/98/ЕО на 
Комисията от 4 август 2009 г. за 
изменение на Директива 98/8/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
за включване в приложение I към нея 
на борния оксид като активно 
вещество, ОВ L 203, 1.8.2009 г., стр. 58 
– 61.

1в Директива 2001/86/ЕО на Съвета 
от 8 октомври 2001 г. за допълнение 
на Устава на европейското 
дружество по отношение на 
участието на заетите лица, ОВ 
L 294, 10.11.2001 г., стр. 22 – 32.

Or. en

Изменение 89

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86л Член 86л

Участие на работниците и служителите Информиране, консултиране и 
участие на работниците и служителите

Or. en

Изменение 90

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л – параграф -1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Когато управителните или 
административните органи на 
участващите дружества разработят 
план за извършване на преобразуване, 
във възможно най-кратки срокове 
след публикуването на плана за 
преобразуването те предприемат 
необходимите мерки, включително 
предоставяне на информация за 
идентичността на участващите 
дружества, съответните дъщерни 
дружества или предприятия и броя на 
техните работници и служители, за 
започване на преговори с 
представителите на работниците и 
служителите в дружествата 
относно условията за тяхното 
участие в дружеството или 
дружествата, образувани в резултат 
на преобразуването.

Or. en

Изменение 91

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въпреки това действащите 
правила за участие на работниците и 
служителите, ако са налице такива 
правила, в държавата членка по 
местоназначение, не се прилагат, когато 
дружеството, което е в процес на 
преобразуване, в период от шест месеца 
преди публикуването на плана за 
презграничното преобразуване, посочен 
в член 86г от настоящата директива, има 
среден брой работници и служители, 
равен на четири пети от приложимия 

2. Въпреки това действащите 
правила за участие на работниците и 
служителите, ако са налице такива 
правила, в държавата членка по 
местоназначение, не се прилагат, когато 
дружеството, което е в процес на 
преобразуване, в период от шест месеца 
преди публикуването на плана за 
презграничното преобразуване, посочен 
в член 86г от настоящата директива, има 
среден брой работници и служители, 
равен на две трети от приложимия 
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праг, предвиден в правото на изходната 
държава членка и задействащ участието 
на работниците и служителите по 
смисъла на член 2, буква к) от 
Директива 2001/86/ЕО, или когато 
националното право на държавата 
членка по местоназначение:

праг, предвиден в правото на изходната 
държава членка и задействащ участието 
на работниците и служителите по 
смисъла на член 2, буква к) от 
Директива 2001/86/ЕО, или когато 
националното право на държавата 
членка по местоназначение:

Or. en

Изменение 92

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86а – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) не предвижда поне същото ниво 
на участие на работниците и 
служителите, както съществуващото в 
дружеството преди преобразуването, 
изразено като дела на представителите 
на работниците и служителите от 
членовете на административния или 
надзорния орган, на комитетите към тях 
или на управителния съвет, който 
отговаря за приходните звена на 
дружеството, когато съществува участие 
на работниците и служителите; или

а) не предвижда поне същото ниво 
и елементи на участие на работниците 
и служителите, както съществуващото в 
дружеството преди преобразуването, 
изразено като дела на представителите 
на работниците и служителите от 
членовете на административния или 
надзорния орган, на комитетите към тях 
или на управителния съвет, който 
отговаря за приходните звена на 
дружеството, когато съществува участие 
на работниците и служителите; или

Or. en

Изменение 93

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В посочените в параграф 2 от 
настоящия член случаи участието на 

3. Информирането, 
консултирането и участието на 
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работниците и служителите в 
преобразуваното дружество и 
включването им в процеса на 
определяне на тези права се регулира от 
държавите членки, mutatis mutandis и 
при спазване на параграфи 4—7 от
настоящия член, в съответствие с 
установените в член 12, параграфи 2, 3 и 
4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 
принципи и процедури, както и със 
следните разпоредби на 
Директива 2001/86/ЕО:

работниците и служителите в 
преобразуваното дружество и 
включването им в процеса на 
определяне на тези права и в
посочените в параграф 2 от настоящия 
член случаи участието на работниците и 
служителите в преобразуваното 
дружество и включването им в процеса 
на определяне на тези права се регулира 
от държавите членки, mutatis mutandis и 
при спазване на параграфи 4—7 от 
настоящия член, в съответствие с 
установените в член 12, параграфи 2, 3 и 
4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 
принципи и процедури, както и със 
следните разпоредби на 
Директива 2001/86/ЕО:

Or. en

Изменение 94

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) член 4, параграф 1, параграф 2, 
букви а) ж) и з), параграф 3 и 
параграф 4;

б) член 4, параграф 1, параграф 2, 
букви а) – д), ж) и з), параграф 3 и 
параграф 4;

Or. en

Изменение 95

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) част 3, буква а) от ж) приложението.
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приложението.

Or. en

Изменение 96

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При уреждането на принципите и 
процедурите, посочени в параграф 3, 
държавите членки:

4. При уреждането на принципите и 
процедурите, посочени в параграф 3, 
държавите членки гарантират, че 
правилата за участие на работниците и 
служителите, които са се прилагали 
преди презграничното преобразуване, 
продължават да се прилагат до датата, 
от която започват да се прилагат всички 
договорени впоследствие правила, или, 
при липса на договорени правила, до 
датата, от която започват да се прилагат 
правила по подразбиране в съответствие 
с част 3, буква а) от приложението.

а) дават право на специалния 
договарящ орган да реши, с 
мнозинство от две трети от 
членовете си, които представляват 
най-малко две трети от 
работниците и служителите, да не 
започва преговори или да прекрати 
преговорите, които вече са започнали, 
както и да се позовава на 
действащите правила за участие в 
държавата членка по 
местоназначение;

б) могат да решат в случая, в 
който стандартните правила за 
участие се прилагат след 
предварителни преговори, както и 
независимо от тези правила, да 
намалят дела на представителите на 
работниците и служителите в 
административния орган на 
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преобразуваното дружество. 
Независимо от това, ако 
представителите на работниците и 
служителите в дружеството, което 
е в процес на преобразуване, са 
съставлявали най-малко една трета 
от административния или надзорния
съвет, намаляването не трябва да 
води в никакъв случай до дял на 
представителите на работниците и 
служителите в административния 
орган, който е по-малък от една 
трета.

в) гарантират, че правилата за 
участие на работниците и служителите, 
които са се прилагали преди 
презграничното преобразуване, 
продължават да се прилагат до датата, 
от която започват да се прилагат всички 
договорени впоследствие правила, или, 
при липса на договорени правила, до 
датата, от която започват да се прилагат 
правила по подразбиране в съответствие 
с част 3, буква а) от приложението.

Or. en

Изменение 97

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако в преобразуваното 
дружество функционира система за 
участие на работниците и служителите, 
това дружество е задължено да 
предприеме мерки, за да гарантира, че 
правата на участие на работниците и 
служителите са защитени в случай на 
последващо презгранично или 
осъществено на национално равнище 
сливане, разделяне или преобразуване за 
период от три години след датата, от 

7. Ако в преобразуваното 
дружество функционира система за 
участие на работниците и служителите, 
това дружество е задължено да 
предприеме мерки, за да гарантира, че 
правата на участие на работниците и 
служителите са защитени и в случай на 
последващо презгранично или 
осъществено на национално равнище 
сливане, разделяне или преобразуване за 
период от десет години след датата, от 
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която презграничното преобразуване е 
породило действие, като установените в 
параграфи 1—6 правила се прилагат 
mutatis mutandis.

която презграничното преобразуване е 
породило действие, като установените в 
параграфи 1 – 3 правила се прилагат 
mutatis mutandis.

Or. en

Изменение 98

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. В съответствие с член 6 от 
Директива 2002/14/EO1a държавите 
членки гарантират, че при 
изпълнението на своите функции 
представителите на работниците и 
служителите се ползват от 
подходяща защита и гаранции, които 
им позволяват да изпълняват добре 
задълженията, които са им били 
възложени.

__________________

1a Директива 2002/14/EO на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 март 2002 г. за създаване на 
обща рамка за информиране и 
консултиране на работниците и 
служителите в Европейската 
общност – Съвместна декларация на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно 
представителството на 
работниците и служителите, ОВ 
L 80, 23.3.2002 г., стр. 29 – 34.

Or. en
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Изменение 99

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Държавите членки 
предвиждат подходящи мерки, в 
случай че преобразуваното дружество 
не спазва разпоредбите на настоящия 
член. По-специално, те гарантират 
наличието на подходящи 
административни и съдебни 
процедури, които да позволяват 
изпълнението на произтичащите от 
настоящия член задължения.

Or. en

Изменение 100

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л – параграф 8б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8б. Държавите членки 
предвиждат и подходящи санкции, 
които да се прилагат в случай на 
нарушаване на настоящия член от 
преобразуваното дружество. Тези 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Or. en

Изменение 101

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86л – параграф 8в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8в. Веднага щом като вследствие 
на прилагането на член 86л, 
параграф 3 се надвиши определеният 
от изходната държава членка праг, 
посочен в параграф 2, на първо място 
е необходимо да започнат нови 
преговори в съответствие с 
разпоредбите на настоящия член по-
долу. За разлика от посоченото в 
член 86л, параграф 5, стандартните 
правила се отнасят за равнището на 
участие на работниците и 
служителите, надвишаващо прага, 
който би бил предвиден по закон за 
дружеството в държавата на 
произход, ако то не беше претърпяло 
презгранично преобразуване.

Or. en

Изменение 102

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86м – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
органа, компетентен да контролира 
законосъобразността на презграничното 
преобразуване по отношение на тази 
част от процедурата, която се урежда от 
правото на изходната държава членка, и 
да издава сертификат преди 
преобразуване, удостоверяващ 
спазването на всички приложими 
условия и правилното изпълнение на 
всички процедури и формалности в 
изходната държава членка.

1. Държавите членки определят 
съда, нотариусите или друг орган, 
компетентен да контролира 
законосъобразността на презграничното 
преобразуване по отношение на тази 
част от процедурата, която се урежда от 
правото на изходната държава членка, и 
да издава сертификат преди 
преобразуване, удостоверяващ 
спазването на всички приложими 
условия и правилното изпълнение на 
всички процедури и формалности в 
изходната държава членка.
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Or. en

Изменение 103

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86м – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, в случаи на реално
съмнение за измама, почиващо на 
разумни основания, държавите членки 
могат да изискват физическо присъствие 
пред компетентен орган, когато е 
необходимо подаване на съответна 
информация и съответни документи.

Въпреки това, в случаи на съмнение за 
измама, почиващо на разумни 
основания, държавите членки могат да 
изискват физическо присъствие пред 
компетентен орган, когато е необходимо 
подаване на съответна информация и 
съответни документи.

Or. en

Изменение 104

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86м – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган извършва 
оценката в срок от един месец от 
получаването на информацията за 
одобрението на преобразуването от 
общото събрание на дружеството. 
Оценката завършва с един от следните 
резултати:

7. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган извършва 
оценката в срок от три месеца от 
получаването на информацията за 
одобрението на преобразуването от 
общото събрание на дружеството. 
Оценката завършва с един от следните 
резултати:

Or. en
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Изменение 105

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86м – параграф 7 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато компетентният орган има 
сериозни опасения, че презграничното 
преобразуване представлява изкуствена 
конструкция, посочена в член 86в, 
параграф 3, той може да реши да 
извърши задълбочена оценка в 
съответствие с член 86н и уведомява 
дружеството за своето решение да 
извърши такава оценка и за резултата от 
нея.

в) когато компетентният орган има 
сериозни опасения, че презграничното 
преобразуване представлява изкуствена 
конструкция, той извършва задълбочена 
оценка в съответствие с член 86н и 
уведомява дружеството за своето 
решение да извърши такава оценка и за 
резултата от нея.

Or. en

Изменение 106

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86н – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, за 
целите на извършването на оценка дали 
презграничното преобразуване 
представлява изкуствена конструкция 
по смисъла на член 86в, параграф 3, че 
компетентният орган на изходната 
държавата членка извършва 
задълбочена оценка на всички 
релевантни факти и обстоятелства и 
взема предвид най-малко следното: 
характеристиките на установяването в 
държавата членка по местоназначение, 
включително намерението, сектора, 
инвестициите, нетния оборот и 
печалбите или загубите, броя на 
работниците и служителите, 

1. Държавите членки гарантират, за 
целите на извършването на оценка, дали 
презграничното преобразуване 
представлява изкуствена конструкция, 
че компетентният орган на изходната 
държавата членка извършва 
задълбочена оценка на всички 
релевантни факти и обстоятелства и 
взема предвид най-малко следното: 
характеристиките на установяването в 
държавата членка по местоназначение, 
включително сектора, инвестициите, 
нетния оборот и печалбите или 
загубите, броя на работниците и 
служителите, структурата на баланса, 
данъчната регистрация, активите и 
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структурата на баланса, данъчната 
регистрация, активите и тяхното 
местоположение, обичайното място на 
работа на работниците и служителите и 
на специфични групи работници и 
служители, мястото, където се дължат 
социалноосигурителните вноски, и 
търговските рискове, поети от 
преобразуваното дружество в държавата 
членка по местоназначение и в 
изходната държава членка.

тяхното местоположение, обичайното 
място на работа на работниците и 
служителите и на специфични групи 
работници и служители, мястото, където 
се дължат социалноосигурителните 
вноски, и търговските рискове, поети от 
преобразуваното дружество в държавата 
членка по местоназначение и в 
изходната държава членка.

Or. en

Изменение 107

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86н – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентният орган, посочен в 
параграф 1, реши да извърши 
задълбочена оценка, той може да 
изслуша дружеството и всички страни, 
които са представили становища 
съгласно член 86з, параграф 1, буква в) 
в съответствие с националното право. 
Компетентните органи, посочени в 
параграф 1, могат също така да 
изслушат други заинтересовани трети 
лица в съответствие с националното 
право. Компетентният орган взема 
окончателното си решение относно 
издаването на сертификат преди 
преобразуване в срок от два месеца след 
началото на задълбочената оценка.

2. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентният орган, посочен в 
параграф 1, реши да извърши 
задълбочена оценка, той може да 
изслуша дружеството и всички страни, 
които са представили становища 
съгласно член 86з, параграф 1, буква в) 
в съответствие с националното право. 
Компетентните органи, посочени в 
параграф 1, могат също така да 
изслушат други заинтересовани трети 
лица в съответствие с националното 
право. Компетентният орган взема 
окончателното си решение относно 
издаването на сертификат преди 
преобразуване в срок от пет месеца 
след началото на задълбочената оценка.

Or. en
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Изменение 108

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86п – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
национален орган, компетентен да 
контролира законосъобразността на 
презграничното преобразуване по 
отношение на тази част от процедурата, 
която се урежда от правото на държава 
членка по местоназначение, и да 
одобрява преобразуването, когато то е в 
съответствие със всички приложими 
условия и с правилното изпълнение на 
всички процедури и формалности в 
държавата членка по местоназначение.

1. Държавите членки определят 
съда, нотариусите или друг
национален орган, компетентен да 
контролира законосъобразността на
презграничното преобразуване по 
отношение на тази част от процедурата, 
която се урежда от правото на държава 
членка по местоназначение, и да 
одобрява преобразуването, когато то е в 
съответствие със всички приложими 
условия и с правилното изпълнение на 
всички процедури и формалности в 
държавата членка по местоназначение.

Or. en

Изменение 109

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) № 2017/1132
Член 86п – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, в случаи на реално
съмнение за измама, почиващо на 
разумни основания, държавите членки 
могат да изискват физическо присъствие 
пред компетентен орган на държава 
членка, когато е необходимо подаване 
на съответна информация и съответни 
документи.

Въпреки това, в случаи на съмнение за 
измама, почиващо на разумни 
основания, държавите членки могат да 
изискват физическо присъствие пред 
компетентен орган на държава членка, 
когато е необходимо подаване на 
съответна информация и съответни 
документи.

Or. en
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Изменение 110

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86та (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86та (нов)

Гражданска отговорност на 
членовете на ръководните или 
управителните органи на 
преобразуващото се дружество

В законодателствата на държавите 
членки задължително се предвиждат 
правила, които уреждат 
гражданската отговорност на 
членовете на ръководните или 
управителните органи на 
преобразуващото се дружество 
спрямо акционерите на това 
дружество, за неправомерно 
поведение на членовете на тези 
органи при подготовката и 
извършването на преобразуването.

Or. en

Изменение 111

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86у

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86у заличава се

Отговорност на независимите 
експерти

Държавите членки установяват 
правила, които уреждат най-малкото 
гражданската отговорност на 
независимите експерти, отговарящи 
за изготвянето на докладите, 
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посочени в член 86ж и член 86k, 
параграф 2, по отношение 
включително на неправомерно 
поведение на тези експерти при 
изпълнението на задълженията им.

Or. en

Изменение 112

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3a (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Член 89 се заличава.

Or. en

Изменение 113

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3б (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Член 90 се заличава.

Or. en

Изменение 114

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 119
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В член 119 точка 2 се изменя, 
както следва:

(4) Член 119 се заличава.

а) в края на буква в) се добавя 
следното “; или";

б) добавя се следната буква г):

„г) едно или повече дружества към 
момента на прекратяването им без 
ликвидация прехвърлят всички свои 
активи и пасиви на друго 
съществуващо дружество, 
придобиващото дружество, без това 
дружество да създава нови дялове или 
акции, при условие че едно лице 
притежава пряко или непряко всички 
дялове или акции в сливащите се 
дружества или членовете на 
сливащите се дружества 
притежават своите дялове или акции 
в същото съотношение във всички 
сливащи се дружества.; “

Or. en

Изменение 115

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4a (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В член 120 параграф 2 се 
заличава.

Or. en

Изменение 116

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 120 – параграф 4 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) дружеството е предмет на 
производство, свързано със социални 
измами или нарушаване на правата на 
работниците и служителите, или 
когато има съмнение, че е 
извършената такава измама или 
нарушение;

Or. en

Изменение 117

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 120 – параграф 4 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) дружеството е обект на 
проверки, инспекции или разследвания, 
предвидени в глава VI от 
Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
или;

Or. en

Изменение 118

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 120 – параграф 4 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) Без да се засяга презумпцията 
за невинност, приложима за 
наказателните производства, нито 
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други основни права, всички 
директори на дружеството са 
предмет на дисциплинарни 
производства, наказателни санкции 
или лишаване от правото да заемат 
длъжността директор във всяка друга 
държава членка, в която 
дружеството осъществява дейност. 
Във връзка с това се взема предвид 
следното:

i) присъди или текущи наказателни 
преследвания за извършено 
престъпление, по-специално за 
нарушения на законодателството, 
което урежда банковите, 
финансовите, свързаните с ценни 
книжа и застрахователните 
дейности, или нарушения, свързани с 
пазарите на ценни книжа или с 
финансови или платежни 
инструменти, включително 
законодателството относно 
изпирането на пари, корупцията, 
манипулирането на пазара или 
търговията с вътрешна информация 
и лихварството;

ii) непочтени практики, измами или 
финансови престъпления;

iii) данъчни престъпления; както и

iv) други нарушения на 
законодателството, свързано с 
дружествата, включително 
законодателството относно фалита, 
несъстоятелността или защитата 
на потребителите;

v) всички относими текущи или 
предишни мерки, предприети от 
който да е регулаторен или 
професионален орган, за неспазване на
съответните разпоредби, регулиращи 
банковите, финансовите, свързаните 
с ценни книжа и застрахователните 
дейности.

Or. en
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Изменение 119

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 122

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Член 122 се изменя, както следва: (7) Член 122 се изменя, както следва:

Първа алинея се заменя със следното:

Управителният или 
административният орган на всяко 
от сливащите се дружества изготвя 
общ план на презграничното сливане. 
Ако работниците и служителите са 
представени на равнище управителен 
съвет в дружеството, този 
управителен съвет се включва в 
решението относно плана в 
съответствие с националното право 
и практика. Общият план на 
презграничното сливане включва най-
малко следните подробности:

а) буква а) се заменя със следния 
текст:

а) „правната форма, фирмата и 
местонахождението на седалището 
на сливащите се дружества, както и 
предложените форма, фирма и 
местонахождение на седалището за 
формираното в резултат на 
презграничното сливане дружество;

б) след буква а) се добавя следната 
буква:

аа) (нова) когато е целесъобразно, 
подробна информация за 
преместването на централното 
управление или основното място на 
дейност:“

в) след буква г) се добавя следната 
буква:

„га) (нова) изчерпателни цифрови 
данни за работната сила в 
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дружеството, включително в 
неговите дъщерни дружества и 
клонове, разположени в рамките на 
държавите членки, което е в процес 
на презгранично сливане;“

а) буква и) се заменя със следното: г) буква и) се заменя със следното:

„и) учредителния акт или учредителните 
актове на дружеството, образувано в 
резултат на презграничното сливане“;

„и) учредителния акт или учредителните 
актове на дружеството, образувано в 
резултат на презграничното сливане“;

буква й) се заменя със следното:

„информация за процедурите, 
съгласно които в съответствие с 
член 133 се определят условията за 
включване на работниците и 
служителите в определянето на 
техните права на информиране, 
консултиране и участие в 
дружеството, образувано в резултат 
на презграничното сливане;“

б) добавят се следните букви м) и 
н):

д) добавят се следните букви м) и 
н):

„м) подробна информация относно 
предложението за парично обезщетение 
на членовете, противопоставящи се на 
презграничното сливане, в съответствие 
с член 126а;

„м) подробна информация относно 
предложението за парично обезщетение 
на членовете, противопоставящи се на 
презграничното сливане, в съответствие 
с член 126а;

н) подробна информация относно 
гаранциите, предложени на 
кредиторите.“;

н) подробна информация относно 
гаранциите, предложени на 
кредиторите.“;

в) добавя се следната втора алинея: е) добавя се следната втора алинея:

„В допълнение към официалния език на 
отделните държави членки на 
сливащите се дружества държавите 
членки разрешават на сливащите се 
дружества да използват език, обичайно 
използван в сферата на международния 
бизнес и финанси, за изготвянето на 
общия план за презгранично сливане, 
както и на всички други свързани 
документи. Държавите членки 
определят кой език ще има предимство 
в случай на несъответствия между 
различните езикови версии на тези 
документи.“;

„В допълнение към официалния език на 
отделните държави членки на 
сливащите се дружества държавите 
членки разрешават на сливащите се 
дружества да използват език, обичайно 
използван в сферата на международния 
бизнес и финанси, за изготвянето на 
общия план за презгранично сливане, 
както и на всички други свързани 
документи. Държавите членки 
определят кой език ще има предимство 
в случай на несъответствия между 
различните езикови версии на тези 
документи.“;
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добавя се следната алинея:

2. Преди управителният или 
административният орган да е взел 
решение относно плана за 
презграничното сливане, 
представителите на работниците и 
служителите и европейският 
работнически съвет на дружеството, 
което е в процес на презгранично 
сливане, или ако няма такива 
представители, самите работници и 
служители и представените 
профсъюзи, следва да бъдат 
информирани и консултирани по 
предложеното сливане в 
съответствие с член 4 от 
Директива 2002/14/EO.

Or. en

Изменение 120

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 123 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче могат в случаи 
на реално съмнение за измама, 
почиващо на разумни основания, да 
изискват физическо присъствие пред 
компетентен орган.

Държавите членки обаче могат в случаи 
на съмнение за измама, почиващо на 
разумни основания, да изискват 
физическо присъствие пред 
компетентен орган.

Or. en

Изменение 121

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладът се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на членовете на всяко от 
сливащите се дружества поне един 
месец преди датата на общото събрание, 
посочено в член 126. Докладът се 
предоставя също така по подобен начин 
на разположение на представителите на 
работниците и служителите на всяко от 
сливащите се дружества, или, когато 
няма такива представители, на самите 
работници и служители. Когато обаче в 
съответствие с член 126, параграф 3 не 
се изисква одобрение на сливането от 
общото събрание на придобиващото 
дружество, докладът се предоставя най-
малко един месец преди датата на 
общото събрание на другото сливащо се 
дружество или другите сливащи се 
дружества.

3. Докладът се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на членовете на всяко от 
сливащите се дружества поне един 
месец преди датата на общото събрание, 
посочено в член 126. Докладът се 
предоставя също така едновременно и
по подобен начин на разположение на 
европейския работнически съвет и
представителите на работниците и 
служителите на всяко от сливащите се 
дружества, или, когато няма такива 
представители, на самите работници и 
служители и представените 
профсъюзи. Когато обаче в 
съответствие с член 126, параграф 3 не 
се изисква одобрение на сливането от 
общото събрание на придобиващото 
дружество, докладът се предоставя най-
малко един месец преди датата на 
общото събрание на другото сливащо се 
дружество или другите сливащи се 
дружества.

Or. en

Изменение 122

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Докладът, посочен в параграф 
1, обаче не необходим, ако всички 
членове на сливащите се дружества 
са се съгласили това изискване да 
отпадне.“;

заличава се

Or. en
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Изменение 123

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124а – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) последиците от презграничното 
сливане за защитата на трудовите 
правоотношения;

б) последиците от презграничното 
сливане за трудовите правоотношения и 
участието на работниците и 
служителите, както и мерките, 
които да бъдат предприети с цел 
тяхната защита;

Or. en

Изменение 124

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124а – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всички съществени промени в 
условията на заетост и в 
местонахождението на местата на 
дейност на дружествата;

в) всички съществени промени в 
условията на заетост, включително 
чрез колективните трудови договори,
и в местонахождението на местата на 
дейност на дружеството;

Or. en

Изменение 125

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124а – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) информация относно 
процедурите, съгласно които се 
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определят правата на информиране, 
консултиране и участие на 
работниците и служителите в 
образуваното в резултат на 
презграничното сливане дружество, в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 126

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива (ЕС) 2017/1132
Член124а – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дали факторите, посочени в 
букви а), б) и в), също се отнасят до 
дъщерни дружества на сливащите се 
дружества.

г) дали факторите, посочени в 
букви а), б), в) и ва) (нова), също се 
отнасят до клоновете или дъщерни 
дружества на сливащите се дружества.

Or. en

Изменение 127

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124a – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя най-
малкото по електронен път на 
разположение на представителите на 
работниците и служителите на всяко от 
сливащите се дружества или, когато 
няма такива представители, на самите 
работници и служители, поне един 
месец преди датата на общото събрание, 
посочено в член 126. Докладът също 

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя най-
малкото по електронен път на 
разположение на европейския 
работнически съвет, представителите 
на работниците и служителите на всяко 
от сливащите се дружества или, когато 
няма такива представители, на самите 
работници и служители, поне един 
месец преди датата на общото събрание, 
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така се предоставя по подобен начин на 
разположение на членовете на всяко от 
сливащите се дружества.

посочено в член 126. Докладът също 
така се предоставя по подобен начин на 
разположение на представените 
профсъюзи, както и на членовете на 
всяко от сливащите се дружества.

Or. en

Изменение 128

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 125 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В член 125, параграф 1 се добавя 
следната втора алинея:

(11) В член 125 параграф 1 се изменя, 
както следва:

а) първият параграф се заменя със 
следното:

1. За всяко сливащо се дружество 
се съставя доклад от независим 
експерт, който е предназначен за 
членовете, но се предоставя и за 
информация на представителите на 
работниците и служителите, не по-
късно от един месец преди датата на 
общото събрание, посочено в член 126. 
Експертите могат да бъдат 
физически или юридически лица 
съгласно националното 
законодателство на всяка държава 
членка.

б) добавя се следната втора алинея:

„При оценката на независимостта на 
експерта държавите членки вземат 
предвид рамката, установена в членове 
22 и 22б от Директива 2006/43/ЕО.“;

„При оценката на независимостта на 
експерта държавите членки вземат 
предвид рамката, установена в членове 
22 и 22б от Директива 2006/43/ЕО, 
както и дали на сливащите се 
дружества вече е предоставена 
данъчна консултация от независимия 
експерт или неговия работодател.“;
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Or. en

Изменение 129

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква а
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 127 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 1 се добавят следните 
алинеи:

а) в параграф 1 се добавят следните 
алинеи:

„Държавите членки гарантират, че 
сливащите се дружества могат да 
подадат молбата за получаване на 
сертификат преди сливане, включително 
всякаква информация или документи, 
изцяло онлайн, без да е необходимо 
лично явяване пред компетентния орган, 
посочен в параграф 1.

„Държавите членки гарантират, че 
сливащите се дружества могат да 
подадат молбата за получаване на 
сертификат преди сливане, включително 
всякаква информация или документи, 
изцяло онлайн, без да е необходимо 
лично явяване пред компетентния орган, 
посочен в параграф 1.

Въпреки това, в случаи на реално
съмнение за измама, почиващо на 
разумни основания, държавите членки 
могат да изискват физическо присъствие 
пред компетентен орган, когато е 
необходимо подаване на съответна 
информация и съответни документи.”;

Въпреки това, в случаи на съмнение за
измама, почиващо на разумни 
основания, държавите членки могат да 
изискват физическо присъствие пред 
компетентен орган, когато е необходимо 
подаване на съответна информация и 
съответни документи.”;

Or. en

Изменение 130

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 128 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка гарантира, 
че всяко от сливащите се дружества 
може да подаде молбата, включително 
всякаква информация и документи, за 
изпълнение на процедурата, посочена в 

3. Всяка държава членка гарантира, 
че всяко от сливащите се дружества 
може да подаде молбата, включително 
всякаква информация и документи, за 
изпълнение на процедурата, посочена в 
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параграф 1, изцяло онлайн, без да е 
необходимо лично явяване пред
компетентен орган.

параграф 1, изцяло онлайн, без да е 
необходимо лично явяване пред 
компетентен орган.

В случаи на реално съмнение за измама, 
почиващо на разумни основания, 
държавите членки могат обаче да вземат 
мерки, съгласно които е възможно да се 
изисква физическо присъствие пред 
компетентен орган на държава членка, в 
която е необходимо да се подадат 
съответната информация и съответните 
документи.

В случаи на съмнение за измама, 
почиващо на разумни основания, 
държавите членки могат обаче да вземат 
мерки, съгласно които е възможно да се 
изисква физическо присъствие пред 
компетентен орган на държава членка, в 
която е необходимо да се подадат 
съответната информация и съответните 
документи.

Or. en

Изменение 131

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Член 133 се изменя, както следва: (18) Член 133 се изменя, както следва:

-a) Заглавието се променя на: 
Информиране, консултиране и 
участие на работниците и 
служителите

-аа) добавя се нов параграф -1 (нов):

- 1. Когато управителните или 
административните органи на 
участващите дружества разработят 
план за извършване на сливане, във 
възможно най-кратки срокове след 
публикуването на плана за сливането 
те предприемат необходимите мерки, 
включително предоставяне на 
информация за идентичността на 
участващите дружества, 
съответните дъщерни дружества 
или предприятия и броя на техните 
работници и служители, за започване 
на преговори с представителите на 
работниците и служителите в 
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дружествата относно условията за 
тяхното участие в дружеството или 
дружествата, образувани в резултат 
на сливането. 

-аб) параграф 2 се изменя, както 
следва:

2. Независимо от това 
действащите в държавата членка, в 
която се намира седалището на 
образуваното в резултат на 
презграничното сливане дружество, 
правила относно участието на 
работниците и служителите, ако са 
налице такива, не се прилагат, ако 
поне едно от сливащите се 
дружества има в рамките на 
шестмесечния период преди 
публикуването на плана за 
презграничното сливане, посочен в 
член 123, среден брой работници и 
служители, равен на двете трети от 
приложимия праг, определен в 
законодателството на изходната 
държава членка, при който се 
задейства правото на участие на 
работниците и служителите и 
който функционира съгласно система 
за участие на работниците и 
служителите по смисъла на член 2, 
буква к) от Директива 2001/86/ЕО1a, 
или когато в националното 
законодателство, приложимо за 
образуваното в резултат на 
презграничното сливане дружество, 
не се поставя такъв праг:

-ав) Параграф 3 се изменя, както 
следва:

а) член 3, параграф 1, параграф 2, 
буква а), подточка i) и буква б), 
параграф 3, параграф 4, първа алинея, 
първо тире и втора алинея, 
параграф 5, параграф 6, трета алинея 
и параграф 7;

-аг) Параграф 3, буква б) се изменя, 
както следва:

б) член 4, параграф 1, параграф 2, 
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букви а), ж) и з), параграф 3 и 
параграф 4;

-ад) Параграф 3 да се чете, както 
следва:

д) член 7, параграф 1, алинея първа

-ае) Параграф 3, буква е) се изменя, 
както следва:

е) членове 8, 9, 10 и 12;

-аж) параграф 3, буква ж) се изменя, 
както следва: 

з) Приложение

-аз) параграф 4 се заменя със 
следното:

При уреждането на принципите и 
процедурите, посочени в параграф 3, 
държавите членки: гарантират, че 
правилата за участие на 
работниците и служителите, които 
са се прилагали преди презграничното 
сливане, продължават да се прилагат 
до датата, от която започват да се 
прилагат всички договорени 
впоследствие правила, или, при липса 
на договорени правила, до датата, от 
която започват да се прилагат 
правила по подразбиране в 
съответствие с част 3, буква а) от 
приложението.

а) параграф 7 се заменя със 
следното:

а) параграф 7 се заменя със 
следното:

„7. Ако в образуваното в резултат на 
презграничното сливане дружество 
функционира система за участие на 
работниците и служителите, това 
дружество е задължено да предприеме 
мерки, за да гарантира, че правата на 
участие на работниците и служителите 
са защитени в случай на последващи 
презгранични или осъществени на 
национално равнище сливания, 
разделяния или преобразувания за 
период от три години след датата, от 
която презграничното сливане е 
породило действие, като установените в 

„7. Ако в образуваното в резултат на 
презграничното сливане дружество 
функционира система за участие на 
работниците и служителите, това 
дружество е задължено да предприеме 
мерки, за да гарантира, че правата на
участие на работниците и служителите 
са защитени в случай на последващи 
презгранични или осъществени на 
национално равнище сливания, 
разделяния или преобразувания за 
период от десет години след датата, от 
която презграничното сливане е 
породило действие, като установените в 
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параграфи 1—6 правила се прилагат 
mutatis mutandis.“;

параграфи 1 – 6 правила се прилагат 
mutatis mutandis.“;

б) добавя се следният параграф 8: б) добавя се следният параграф 8:

„8. Съответното дружество съобщава на 
работниците и служителите си дали то 
избира да прилага стандартните правила 
за участие, посочени в параграф 3, буква 
з), или дали то влиза в преговори със 
специалния договарящ орган. В 
последния случай дружеството 
съобщава своевременно на своите 
работници и служители резултата от 
преговорите.“;

„8. Съответното дружество съобщава на 
работниците и служителите си дали то 
избира да прилага стандартните правила 
за участие, посочени в параграф 3, буква 
з), или дали то влиза в преговори със 
специалния договарящ орган. В 
последния случай дружеството 
съобщава своевременно на своите 
работници и служители резултата от 
преговорите.“;

ба) добавя се нов параграф 9:

9. Държавите членки предвиждат 
подходящи мерки, в случай че 
образуваното в резултат на 
презграничното сливане дружество не 
спазва разпоредбите на настоящия 
член. По-специално, те гарантират 
наличието на подходящи 
административни и съдебни 
процедури, които да позволяват 
изпълнението на произтичащите от 
настоящия член задължения.

бб) добавя се нов параграф 10:

(10) Държавите членки предвиждат и 
подходящи санкции, които да се 
прилагат в случай на нарушаване на 
настоящия член от образуваното в 
резултат на презграничното сливане 
дружество. Тези санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

бв) добавя се нов параграф 11:

8в (нов) Веднага щом като при 
прилагането на член 86л, параграф 3 
се надвиши определеният от 
изходната държава членка праг, 
посочен в параграф 2, на първо място 
е необходимо да започнат нови 
преговори в съответствие с 
разпоредбите на настоящия член по-
долу. За разлика от посоченото в 
член 86л, параграф 5, стандартните 
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правила се отнасят за равнището на 
участие на работниците и 
служителите, надвишаващо прага, 
който би бил предвиден по закон за 
дружеството в държавата на 
произход, ако то не е претърпяло 
презгранично сливане.

__________________

1a Директива 2001/86/ЕО на Съвета 
от 8 октомври 2001 г. за допълнение 
на Устава на европейското 
дружество по отношение на 
участието на заетите лица, ОВ 
L 294, 10.11.2001 г., стр. 22 – 32.

Or. en

Изменение 132

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Глава IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В дял II се добавя следната 
глава IV: 

заличава се

„ГЛАВА IV 

[…]“

Or. en

Изменение 133

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, не по-късно от пет
години след [OP please insert the date of 
the end of the transposition period of this 
Directive], извършва оценка на 

1. Комисията, не по-късно от три
години след [OP please insert the date of 
the end of the transposition period of this 
Directive], извършва оценка на 
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настоящата директива и представя 
доклад за направените констатации на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Европейския икономически и социален 
комитет, придружен, ако е необходимо, 
от законодателно предложение. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на посочения доклад, по-
специално като предоставят данни за 
броя на презграничните сливания
преобразувания, сливания и 
разделяния, тяхната продължителност и 
свързаните с тях разходи.

настоящата директива и представя 
доклад за направените констатации на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Европейския икономически и социален 
комитет, придружен, ако е необходимо, 
от законодателно предложение. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на посочения доклад, по-
специално като предоставят данни за 
броя на презграничните преобразувания
и сливания, тяхната продължителност и 
свързаните с тях разходи.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация за предложената директива 

Предложението на Комисията за директива относно презграничните преобразувания, 
сливания и разделяния беше публикувано в края на април 2018 г. То беше представено 
заедно с Директивата във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в 
областта на дружественото право, както и очаквания от 2017 г. „Пакет в областта на 
дружественото право: Мобилност“ за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 относно 
някои аспекти на дружественото право. Инициативите за преразглеждане на 
Директивата за сливанията, за осигуряване на възможност за презгранични разделяния 
и за определяне на правила за преместването на седалища на дружествата бяха 
предвидени в Плана за действие на Комисията от 2012 г., озаглавен „Европейско 
дружествено право и корпоративно управление – модерна правна рамка за по-
ангажирани акционери и по-устойчиви предприятия“1. Тъй като през 2017 г. някои 
аспекти на дружественото право бяха кодифицирани и слети с Директива 
(ЕС) 2017/1132, в предложението се въвежда нова глава относно презграничните 
преобразувания, изменя се главата за презграничните сливания и се включва нова глава 
за презграничните разделяния. Въпреки че в Работната програма на Комисията за 
2017 г.2 вече са предвидени мерки за презграничните сливания и разделяния, 
решението на Съда на ЕС по дело Polbud-Wykonastwo (C-106/16) налага 
необходимостта от преразглеждане и адаптиране на пакета в областта на 
дружественото право, за да се включат законодателни разпоредби относно 
презграничните преобразувания. В най-новата съдебна практика свободата на 
установяване включва и правото на презгранично преобразуване в друга правна форма 
съгласно националното дружествено право на друга държава членка. Европейският 
парламент няколко пъти отправи призив да се предложи директива за преместването на 
седалищата на дружествата, останал в миналото3. 

Съдебна практика на Съда на ЕС

От 30 години въпросите относно корпоративната мобилност на дружествата се решават 
чрез съдебната практика на Съда на Европейския съюз, която определя дали и до каква 
степен корпоративните презгранични операции са обхванати от свободата на 
установяване (членове 49 и 54 от ДФЕС). Съдът на ЕС тълкуваше свободата на 
установяване при липса на хармонизация на приложимото право и на допълнително 
вторично право, определящо правилата за презграничните операции, с 
основопологащите съдебни решения по дело Daily Mail и General Trust plc (C-81/87), 
последвано от делата Centros (C-212/91), Überseering (C-208/00), Inspire Art (C-167/01), 
Cadburry Schweppes (C-196/04), Sevic (C-411/03), Cartesio (C-201/06), VALE (C-210/06), 

                                               
1 COM(2012) 740 final.
2 COM(2016) 710 final. 
3 Lehne – Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно презгранично преместване на седалища 
на дружества  (2008/2196(INI)); Regner – Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно 
Четиринадесета директива в областта на дружественото право относно трансграничното прехвърляне на 
седалища на дружества (2011/2046(INI)).
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National Grid Indus (C-371/10). По-широкото тълкуване доведе до това дружествата да 
се ползват от свободата на преместване в друга държава членка чрез вписване на 
дъщерно дружество (пощенска кутия) в регистъра на друга държава членка, дори ако не 
извършват никаква стопанска дейност в съответната държава членка, а го правят само с 
цел да се възползват от по-благоприятното законодателство.

Необходимостта от установяване на ясни правила за презграничните 
операции/преместване на дружествата

Дружествата се сблъскват с трудности при упражняването на своите права, 
предоставени им от свободата на установяване. Що се отнася до корпоративната 
мобилност, липсата на разпоредби, ясни процеси и подходяща защита на 
заинтересованите страни от десетилетия създават правна несигурност, а законодателите 
в ЕС проявяват пасивност и вместо това използват старите решения на Съда на ЕС.

Равнището на хармонизиране на дружественото право в Европа като цяло е ниско. 
Държавите членки спазват свой собствен подход в националното дружествено право, а 
участващите държави членки не разполагат с подходящи инструменти за контрол и 
оценка на презграничните операции или за защита на интересите на основните 
заинтересовани страни от националното им право, когато става въпрос за корпоративна 
трансгранична мобилност. Поради презграничния си характер правото на дружествата 
на преместване в чужбина трябва да бъде съчетано със силни гаранции и защитата на 
заинтересованите страни. 

Данъчните скандали през последните години, свързани с изтичането на информация, 
започвайки от Суис лийкс и Люкс лийкс, последвани от разкритията в Досиетата от 
Панама, Бахама лийкс и Досиетата от рая, показаха нагледно как дружествата 
създават корпоративни структури чрез презгранични операции и „възстановителни“ 
мерки, , включително изкуствени конструкции, с цел да избегнат или заобиколят 
националното данъчно право. Създаването на изкуствени конструкции като т.нар. 
дружества „пощенски кутии“, фиктивни дружества или дъщерни дружества параван 
трябва да се предотвратява. Условията за създаване на дружествата „пощенски кутии“ 
се крият в дружественото право, което следователно е подходящото и най-добро място 
за противодействие на тяхното формиране. Те се създават чрез регистриране в една 
държава членка, докато осъществят стопанската си дейност в друга държава членка, с 
цел да се избегне националното законодателство в областта на данъчното облагане, 
социалноосигурителните вноски, колективните трудови договори и законите относно 
участието на работниците и служителите или други засегнати национални закони. В 
някои сектори, като например в сектора на автомобилния транспорт, дружествата 
„пощенски кутии“, които не извършват никаква или извършват много малка стопанска 
дейност в държавата по местоназначение, често се използват с главната цел за 
изпращане на работници в чужбина, наричани понякога за краткост „командировани 
работници“. 

При регистрирането на седалището в друга държава членка се променя не само 
националността на дружеството, но и приложимите закони и подзаконови актове. 
Преструктурирането и преместването на дружеството оказва огромно въздействие 
върху правата на работниците, положението с работните им места и договорните права. 
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Основата на тяхното съществуване зависи от работните им места, които се застрашават, 
когато дружествата преструктурират и преместват стопанската си дейност. 
Работниците и служителите са заинтересованите страни, които най-много си струва да 
бъдат защитавани. Те имат действителен интерес от устойчивостта и дългосрочния 
успех на дружествата, тъй като работните им места зависят от този успех. В светлината 
на Европейския стълб на социалните права законите трябва да насърчават и укрепват 
позицията и защитата на работниците и служителите. 

Сега е ред на съзаконодателите да действат и да установят ясни процедури и 
обвързващи правила за презграничните операции на дружествата, осигуряващи силни 
гаранции за всички заинтересовани страни и защита на работниците и служителите и 
техните права. 

Основни точки от предложението за директива:

Предложената директива допълва разпокъсаната картина на трансграничната 
мобилност в рамките на европейския единен пазар. Комисията предлага две нови глави 
за трансграничната мобилност на дружествата, като същевременно предвижда защита 
на заинтересованите страни, по-конкретно на работниците и служителите, кредиторите 
и миноритарните съдружници или акционери. И двете участващи държави (изходна 
държава и държава по местоназначение) се включват в презграничните операции. 
Въпреки че изходната държава членка ще трябва да издаде сертификат преди 
преобразуване или преди разделяне, за да контролира презграничните операции, тя е 
компетентна да контролира законосъобразността на презграничните операции по 
отношение на онази част от процедурата, която се урежда от нейното национално 
законодателство.

Преобразувания
Въз основа на решението по дело Polbud-Wykonastwo (C-106/16) предложението 
включва нова глава за презграничното преобразуване, в която се въвежда процедурата 
за преобразуване на дружествата през граница в друга правна форма съгласно 
дружественото право на съответната държава членка. Новите правила позволяват на 
дружествата да преместват своите седалища от изходната в друга (по местоназначение) 
държава членка в рамките на ЕС, като не губят правосубектност, запазват своите 
контакти и упражняват свободата си на установяване, за да се местят в рамките на 
вътрешния пазар. Процедурата по преобразуване се придружава от гаранции за 
държавите членки с цел защита на обществения интерес, което включва защита на 
работниците и служителите, кредиторите и миноритарните съдружници или акционери. 

Сливания
Главата относно презграничните сливания е преразгледана и актуализирана с оглед на 
осигуряването на гаранции за кредиторите и миноритарните съдружници или 
акционери, както е предвидено за преобразуванията и разделянията. За разлика от 
презграничните преобразувания и разделяния правата на участие на работниците и 
служителите не са засегнати и в резултат на това са на по-ниско равнище, отколкото 
при преобразуванията и разделянията. 

Разделяния
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Предлага се нова глава за презграничните разделяния, която обхваща процедурата за 
презграничните разделяния на дружествата, желаещи да се разделят на две или повече 
новосъздадени дружества. Изключват се други разделяния. Съгласно предложението 
заинтересованите страни на разделящото се дружество ще се ползват със същите права 
и защита като предвидените за преобразуванията. 

Основни точки от промените на докладчиците:

Избягване на изкуствени конструкции – т.нар. дружества „пощенски кутии“
Най-ефикасният и устойчив начин за избягване на изкуствените конструкции е да се 
изисква извършване на реална стопанска дейност на мястото на регистрация на 
дружеството. Поради това докладчикът въвежда изискването за извършване на реална 
стопанска дейност в държавата членка, в която дружеството се премества. Също така в 
решението си по дело Cadburry Schweppes (C-196/04) Съдът на ЕС счита, че свободата 
на установяване изисква трайно и продължително участие в икономическия живот на 
дадена държава членка, различна от държавата на произход. Следователно дадено 
дружество не може да се позове на свободата на установяване в друга държава 
членка с единствената цел да се възползва от по-благоприятното законодателство, 
освен ако установяването в другата държава членка се извършва с намерението за 
осъществяване на реална стопанска дейност. Според Съда на ЕС ограничаване на 
свободата на установяване следователно е възможно в случаите на дружества 
„пощенски кутии“ или дъщерни дружества параван. Директивата трябва да 
предотврати всеки т.нар. „Делауеър ефект“ и режимен арбитраж в рамките на Съюза. 
Мобилността на дружествата следва да не води до търсене на най-благоприятната 
правна система от тях, тъй като ефектът от това е потенциалното създаване на 
напрежение между държавите членки. Освен ако няма споразумение относно подхода 
за действителното седалище, при който седалището и централата трябва да са на едно и 
също място, докладчикът счита, че изискването за осъществяване на реална стопанска 
дейност в държавата членка по местоназначение може да предотврати създаването на 
дружества „пощенска кутия“ чрез презгранични операции. 

Засилване на участието на работниците и служителите
С цел да се защитят интересите на работниците и служителите, по-специално 
представителството на работниците на равнище управителен съвет, които съществуват 
под различни форми в националното законодателство на 17 държави членки, 
докладчикът предлага по-силна защита на правата на участие, информираност и 
консултиране на работниците и служителите и допълва правилното позоваване въз 
основа на Регламент (ЕО) № 2157/2001, Директива 2002/14/EO и други. 
Презграничните операции на дадено дружество следва да не водят до загубата на 
придобитите права на работниците в Европа. 

Опростяване на процедурите и намаляване на разходите за дружествата
По отношение на икономическите интереси на дружествата процедурите по 
преобразуване и сливане трябва да са ясни и прости. Компетентният национален орган 
отговаря за вземането на решения относно презграничните операции. Той преценява 
дали да изисква повече информация и да се консултира с независим експерт. 
Задължението това да се прави във всички случаи би утежнило директивата, поради 
което докладчикът заличава изискването за консултиране с независим експерт при 
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извършването на задълбочена оценка и поставя акцент върху засилването на обмена на 
информация между националните органи.

Липса на добавена стойност за разделянията
Предложението е приложимо само за малък брой презгранични разделяния. Поради 
това докладчикът предлага да се заличи главата относно презграничните разделяния. 
При липсата на правила за презгранично преместването на седалищата, дружествата се 
възползват от възможността за национални разделения, комбинирани с презгранично 
сливане. Предвид създаването на ясни правила за презграничните преобразувания, 
добавената стойност за отделна глава за разделянията не е доказана.

Поясняване на терминологията и определенията 
За да се установят правно сигурни правила и да се създаде ясна процедура за всички 
презгранични преобразувания и сливания в Европа, докладчикът внася пояснение в 
тълкуването на терминологията и допълва съответните определения.
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