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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, 
sulautumisten ja jakautumisten osalta
(COM(2018)0241 – C8–0167/2018 – 2018/0114(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0241),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 50 artiklan 1 ja 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0167/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja lisäksi talous- ja raha-
asioiden valiokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot 
(A8-0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausumansa;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä (EU) 2017/113241 säännellään 
pääomayhtiöiden rajatylittäviä 
sulautumisia. Nämä säännöt ovat 

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä (EU) 2017/113241 säännellään 
pääomayhtiöiden rajatylittäviä 
sulautumisia. Nämä säännöt ovat 
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parantaneet huomattavasti 
sisämarkkinoiden toimivuutta yhtiöiden 
kannalta ja helpottaneet 
sijoittautumisvapauden hyödyntämistä. 
Sääntöjen arvioinnin yhteydessä on 
kuitenkin käynyt ilmi, että rajatylittäviä 
sulautumisia koskevia sääntöjä on tarpeen 
muuttaa. Lisäksi on aiheellista antaa 
rajatylittäviä yhtiömuodon muutoksia ja 
jakautumisia koskevat säännöt.

parantaneet huomattavasti 
sisämarkkinoiden toimivuutta yhtiöiden 
kannalta ja helpottaneet 
sijoittautumisvapauden hyödyntämistä 
sekä kaikkien sidosryhmien 
asianmukaisen suojaamisen 
varmistamista. Sääntöjen arvioinnin 
yhteydessä on kuitenkin käynyt ilmi, että 
rajatylittäviä sulautumisia koskevia 
sääntöjä on tarpeen muuttaa. Lisäksi on 
aiheellista antaa rajatylittäviä yhtiömuodon 
muutoksia ja jakautumisia koskevat 
säännöt.

__________________ __________________

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1132, annettu 
14 päivänä kesäkuuta 2017, tietyistä 
yhtiöoikeuden osa-alueista (kodifikaatio) 
(EUVL L 169, 30.6.2017, s. 46.)

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1132, annettu 
14 päivänä kesäkuuta 2017, tietyistä 
yhtiöoikeuden osa-alueista (kodifikaatio) 
(EUVL L 169, 30.6.2017, s. 46.)

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tämä oikeuskäytännön kehitys on 
avannut sisämarkkinoilla toimiville 
yhtiöille uusia mahdollisuuksia edistää 
talouskasvua, tehokasta kilpailua ja 
tuottavuutta. Samaan aikaan tavoitteena 
olevat yhtiöihin sovellettavat sisämarkkinat 
ilman sisärajoja on sovitettava yhteen myös 
muiden Euroopan yhdentymistä koskevien 
tavoitteiden, kuten sosiaalisen suojelun 
(erityisesti työntekijöiden suojaamisen) 
sekä velkojien ja osakkeenomistajien 
suojaamisen kanssa. Koska sääntöjä ei ole 
yhdenmukaistettu varsinkaan 
rajatylittävien yhtiömuodon muutosten 
osalta, jäsenvaltiot pyrkivät tällaisiin 
tavoitteisiin moninaisten säännösten ja 
hallinnollisten käytäntöjen välityksellä. 

(4) Tämä oikeuskäytännön kehitys on 
avannut sisämarkkinoilla toimiville 
yhtiöille uusia mahdollisuuksia edistää 
talouskasvua, tehokasta kilpailua ja 
tuottavuutta. Samaan aikaan tavoitteena 
olevat yhtiöihin sovellettavat sisämarkkinat 
ilman sisärajoja on sovitettava yhteen myös 
muiden Euroopan yhdentymistä koskevien 
tavoitteiden kanssa, esimerkiksi Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 
3 kohdan sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 151 ja 
152 artiklan, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaisen sosiaalisen 
suojelun (erityisesti työntekijöiden 
suojaamisen) sekä velkojien ja 



PR\1161004FI.docx 7/99 PE625.524v02-00

FI

Yhtiöt voivat jo sulautua yli rajojen, mutta 
niiden halutessa toteuttaa rajatylittävän 
yhtiömuodon muutoksen ne kohtaavat 
nykyisen tilanteen vuoksi monia 
oikeudellisia ja käytännön ongelmia. 
Lisäksi monien jäsenvaltioiden 
kansallisessa lainsäädännössä säädetään 
menettelystä kotimaisen yhtiömuodon 
muutoksen toteuttamiseksi mutta ei tarjota 
vastaavaa menettelyä rajatylittävää 
yhtiömuodon muutosta varten.

osakkeenomistajien suojaamisen kanssa. 
Koska sääntöjä ei ole yhdenmukaistettu 
varsinkaan rajatylittävien yhtiömuodon 
muutosten osalta, jäsenvaltiot pyrkivät 
tällaisiin tavoitteisiin moninaisten 
säännösten ja hallinnollisten käytäntöjen 
välityksellä. Yhtiöt voivat jo sulautua yli 
rajojen, mutta niiden halutessa toteuttaa 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen ne 
kohtaavat nykyisen tilanteen vuoksi monia 
oikeudellisia ja käytännön ongelmia. 
Lisäksi monien jäsenvaltioiden 
kansallisessa lainsäädännössä säädetään 
menettelystä kotimaisen yhtiömuodon 
muutoksen toteuttamiseksi mutta ei tarjota 
vastaavaa menettelyä rajatylittävää 
yhtiömuodon muutosta varten.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Sen vuoksi on aiheellista säätää 
rajatylittäviä yhtiömuodon muutoksia 
koskevista menettelysäännöistä ja 
aineellisoikeudellisista säännöistä, joilla 
edistettäisiin sijoittautumisvapauden 
rajoitusten poistamista ja tarjottaisiin
samalla riittävä ja oikeasuhteinen suoja 
sidosryhmille, kuten työntekijöille, 
velkojille ja 
vähemmistöosakkeenomistajille.

(6) Sen vuoksi on aiheellista säätää 
rajatylittäviä yhtiömuodon muutoksia 
koskevista menettelysäännöistä ja 
aineellisoikeudellisista säännöistä, joilla 
helpotettaisiin sijoittautumisvapautta ja 
varmistettaisiin samalla vahva suoja 
sidosryhmille, kuten työntekijöille, 
velkojille ja 
vähemmistöosakkeenomistajille.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Sisämarkkinoita on kehitettävä 
edelleen tasapainoisesti niin, että 
säilytetään yhteiskunnan perusarvot ja 
varmistetaan, että kaikki kansalaiset 
hyötyvät taloudellisesta kehityksestä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Jotta yritysten uudelleenjärjestelyt 
ja mukautuminen sisämarkkinoiden ja 
talouden globalisaation luomiin uusiin 
oloihin voivat onnistua, työntekijöille on 
tiedotettava asioista oikea-aikaisesti ja 
heitä on kuultava ja osallistettava.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Oikeutta muuttaa jossakin 
jäsenvaltiossa perustettu olemassa oleva 
yhtiö toisen jäsenvaltion oikeuden 
soveltamisalaan kuuluvaksi yhtiöksi 
voidaan tietyissä olosuhteissa käyttää 
väärinkäyttöön liittyviin tarkoituksiin, 
kuten työelämän normien, 
sosiaaliturvamaksujen, verovelvoitteiden, 

(7) Oikeutta muuttaa jossakin 
jäsenvaltiossa perustettu olemassa oleva 
yhtiö toisen jäsenvaltion oikeuden 
soveltamisalaan kuuluvaksi yhtiöksi ei voi 
missään olosuhteissa käyttää 
väärinkäyttöön liittyviin tarkoituksiin, 
kuten työelämän normien, 
sosiaaliturvamaksujen, verovelvoitteiden, 
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velkojien tai 
vähemmistöosakkeenomistajien oikeuksien 
taikka henkilöstön osallistumista koskevien 
sääntöjen kiertämiseen. Tällaisten 
mahdollisten väärinkäytösten torjumiseksi 
unionin lainsäädännön yleisen periaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioiden on 
varmistettava, etteivät yhtiöt käytä 
rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista 
koskevaa menettelyä siten, että luodaan 
keinotekoisia järjestelyjä, joiden 
tarkoituksena on saada perusteettomia 
veroetuja tai oikeudettomasti rajoittaa
työntekijöiden, velkojien tai jäsenten 
lakisääteisiä tai sopimusperusteisia 
oikeuksia. Siltä osin kuin väärinkäytösten 
torjunta muodostaa poikkeuksen 
perusvapaudesta, sitä on tulkittava 
suppeasti ja sen on perustuttava kaikkien 
merkityksellisten olosuhteiden 
tapauskohtaiseen arviointiin. Olisi 
vahvistettava menettelyllinen ja 
aineellisoikeudellinen kehys, jossa 
kuvataan harkintavalta ja sallitaan 
jäsenvaltioiden erilaiset lähestymistavat 
mutta samalla asetetaan vaatimukset niiden 
toimien järkeistämiseksi, joita kansallisten 
viranomaisten on toteutettava 
väärinkäytösten torjumiseksi unionin 
oikeuden mukaisesti.

velkojien tai 
vähemmistöosakkeenomistajien oikeuksien 
taikka henkilöstön osallistumista koskevien 
sääntöjen kiertämiseen esimerkiksi 
perustamalla kuvitteellinen yhtiö, joka ei 
tosiasiallisesti harjoita taloudellista 
toimintaa vastaanottajana olevan 
jäsenvaltion alueella, erityisesti 
”postilaatikkona” tai ”bulvaanina” 
toimivan tytäryhtiön tapauksessa. 
Tällaisten mahdollisten väärinkäytösten 
torjumiseksi unionin lainsäädännön yleisen 
periaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että yhtiömuodon 
muutokset ja sulautumiset ovat todellista 
asettautumista, jonka tavoitteena on 
taloudellisen toiminnan tosiasiallinen 
harjoittaminen vastaanottajana olevassa 
jäsenvaltiossa, ja etteivät ne käytä 
rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista 
koskevaa menettelyä luodakseen 
keinotekoisia järjestelyjä, joilla ei ole 
taloudellista todellisuuspohjaa ja joilla 
pyritään kiertämään veroja, jotka olisi 
normaalisti maksettava syntyneistä 
voitoista, sekä sosiaaliturvamaksuja, ja/tai 
kiertämään tai rikkomaan työntekijöiden, 
velkojien tai jäsenten lakisääteisiä tai 
sopimusperusteisia oikeuksia. Siltä osin 
kuin väärinkäytösten torjunta muodostaa 
poikkeuksen perusvapaudesta, sitä on 
tulkittava suppeasti ja sen on perustuttava 
kaikkien merkityksellisten olosuhteiden 
tapauskohtaiseen arviointiin. Olisi 
vahvistettava menettelyllinen ja 
aineellisoikeudellinen kehys, jossa 
kuvataan harkintavalta ja sallitaan 
jäsenvaltioiden erilaiset lähestymistavat 
mutta samalla asetetaan vaatimukset niiden 
toimien järkeistämiseksi, joita kansallisten 
viranomaisten on toteutettava 
väärinkäytösten torjumiseksi unionin 
oikeuden mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kaikkia poikkeuksia 
perusoikeudesta tai -vapaudesta on 
tulkittava suppeasti, ja niiden on 
perustuttava kaikkien merkityksellisten 
olosuhteiden tapauskohtaiseen 
arviointiin. Olisi vahvistettava 
menettelyllinen ja aineellisoikeudellinen 
kehys, jossa kuvataan harkintavalta ja 
sallitaan jäsenvaltioiden erilaiset 
lähestymistavat mutta asetetaan samalla 
vaatimukset niiden toimien 
järkeistämiseksi, joita kansallisten 
viranomaisten on toteutettava 
väärinkäytösten torjumiseksi unionin 
oikeuden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Sanotun vaikuttamatta 
perusoikeuksiin kaikki asiaankuuluvat 
rikosrekisterit tai hallinnolliset rekisterit 
olisi otettava huomioon, kun arvioidaan 
rajatylittävää yhtiömuodon muutosta tai 
sulautumista toteuttavien yhtiöiden 
johtajien hyvää mainetta, rehellisyyttä ja 
lahjomattomuutta. Tässä yhteydessä on 
tarkasteltava tuomion tai 
syytteeseenpanon laatua, asianomaisen 
henkilön roolia, saatua rangaistusta, 
oikeusprosessissa saavutettua vaihetta ja 
kaikkia toteutettuja sopeuttamistoimia. 
Vallitsevat olosuhteet, kuten lieventävät 
tekijät, asiaan liittyvien rikosten 
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vakavuus, toteutetut hallinnolliset toimet 
tai valvontatoimet, rikoksen teosta 
kulunut aika, jäsenen käyttäytyminen 
rikoksen tai toiminnan jälkeen sekä 
toiminnan tai rikoksen merkityksellisyys 
jäsenen roolin kannalta, olisi otettava 
huomioon. Kaikki asiaankuuluvat 
rikosrekisterit tai hallinnolliset rekisterit 
ja niiden voimassa olevat 
vanhentumisajat kansallisessa 
lainsäädännössä olisi otettava huomioon. 
Sanotun vaikuttamatta 
syyttömyysolettamaan, jota sovelletaan 
rikosoikeudellisiin menettelyihin, ja 
muihin perusoikeuksiin arvioinnissa olisi 
tarkasteltava vähintään seuraavia 
tekijöitä: rikostuomiot tai meneillään 
olevat syytetoimet, erityisesti liittyen 
rikoksiin, joihin sovelletaan 
pankkitoimintaa, rahoitus-, arvopaperi- ja 
vakuutustoimintaa, 
arvopaperimarkkinoita tai rahoitus- tai 
maksuvälineitä koskevaa lainsäädäntöä, 
kuten rahanpesusta, lahjonnasta, 
markkinoiden manipuloinnista tai 
sisäpiirikaupoista ja koronkiskonnasta 
annettuja lakeja, epärehellisyys-, petos tai 
talousrikokset, verorikokset ja muut 
rikokset, joihin sovelletaan yrityksiin 
liittyvää lainsäädäntöä, kuten työ-, 
konkurssi-, maksukyvyttömyys- tai 
kuluttajansuojalainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta rajatylittäviä yhtiömuodon 
muutoksia koskevan menettelyn 
yhteydessä voitaisiin ottaa huomioon 
kaikkien sidosryhmien oikeutetut edut, 
yhtiön olisi julkistettava rajatylittävää 

(10) Jotta rajatylittäviä yhtiömuodon 
muutoksia koskevan menettelyn 
yhteydessä voitaisiin ottaa huomioon 
kaikkien sidosryhmien oikeutetut edut, 
yhtiön olisi julkistettava rajatylittävää 
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yhtiömuodon muuttamista koskeva 
suunnitelma, joka sisältää tärkeimmät 
tiedot ehdotetusta rajatylittävästä 
yhtiömuodon muutoksesta, kuten tiedon 
suunnitellusta uudesta yhtiömuodosta, 
perustamiskirjan ja yhtiömuodon 
muutoksen ehdotetun aikataulun. 
Rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttavan yhtiön jäsenille, velkojille ja 
työntekijöille olisi ilmoitettava asiasta, 
jotta ne voivat esittää huomautuksensa 
ehdotetusta yhtiömuodon muutoksesta.

yhtiömuodon muuttamista koskeva 
suunnitelma, joka sisältää tärkeimmät 
tiedot ehdotetusta rajatylittävästä 
yhtiömuodon muutoksesta, kuten tiedon 
suunnitellusta uudesta yhtiömuodosta, 
perustamiskirjan ja yhtiömuodon 
muutoksen ehdotetun aikataulun. 
Rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttavan yhtiön jäsenille, velkojille ja 
työntekijöille olisi ilmoitettava asiasta
oikea-aikaisesti ja siten, että he voivat 
tavata yhtiön edustajia, muodostaa 
mielipiteensä ja esittää sen mukaisesti 
huomautuksensa ehdotetusta yhtiömuodon 
muutoksesta. Työntekijöiden 
osallistumisen on soveltuvilta osin 
noudatettava normeja, jotka on 
vahvistettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/14/EY1 a sekä 
direktiiveissä 2009/38/EY1 b ja 
2001/86/EY1 c. 

__________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2002, työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan 
koskevista yleisistä puitteista Euroopan 
yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2009, eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta tai 
työntekijöiden tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta 
yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai 
yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto) 
(EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28–44).

1 c Neuvoston direktiivi 2001/86/EY, 
annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, 
eurooppayhtiön sääntöjen 
täydentämisestä henkilöstöedustuksen 
osalta (EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22–
32).

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön olisi 
laadittava kertomus tietojen antamiseksi 
jäsenilleen. Kertomuksessa olisi 
selostettava ja perusteltava ehdotetun 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat, 
erityisesti rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen vaikutukset jäsenten kannalta 
yhtiön tulevan liiketoiminnan ja 
johtoelimen strategisen suunnitelman 
osalta. Siihen olisi sisällytettävä myös 
mahdolliset oikeussuojakeinot, jotka ovat 
jäsenten käytettävissä, jos ne eivät hyväksy 
päätöstä toteuttaa rajatylittävä 
yhtiömuodon muutos. Kertomus olisi 
asetettava myös rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön 
työntekijöiden saataville.

(11) Rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön olisi 
laadittava kertomus tietojen antamiseksi 
jäsenilleen. Kertomuksessa olisi 
selostettava ja perusteltava ehdotetun 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat, 
erityisesti rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen vaikutukset jäsenten kannalta 
yhtiön tulevan liiketoiminnan ja 
johtoelimen strategisen suunnitelman 
osalta. Siihen olisi sisällytettävä myös 
mahdolliset oikeussuojakeinot, jotka ovat 
jäsenten käytettävissä, jos ne eivät hyväksy 
päätöstä toteuttaa rajatylittävä 
yhtiömuodon muutos. Kertomus olisi 
asetettava myös rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön 
työntekijöiden sekä tarvittaessa 
eurooppalaisen yritysneuvoston saataville.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön olisi 
tiedotettava asiasta työntekijöilleen 
laatimalla kertomus, jossa selostetaan 
ehdotetun rajaylittävän yhtiömuodon 
muutoksen seuraukset työntekijöiden 
kannalta. Kertomuksessa olisi selostettava 
erityisesti, mitkä ovat ehdotetun 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
vaikutukset työntekijöiden työpaikkojen 

(12) Rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön olisi 
tiedotettava asiasta työntekijöilleen 
laatimalla kertomus, jossa selostetaan 
ehdotetun rajaylittävän yhtiömuodon 
muutoksen seuraukset työntekijöiden 
kannalta, sekä antamalla tietoa 
menettelyistä, joilla määritetään 
järjestelyt työntekijöiden ottamiseksi 
mukaan heidän oikeuksiensa määrittelyyn 
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turvaamiseen, onko seurauksena 
työsuhteiden ja yhtiöiden toimipaikkojen 
olennaisia muutoksia sekä millä tavoin 
kukin näistä tekijöistä liittyy yhtiön 
mahdollisiin tytäryhtiöihin. Tätä 
vaatimusta ei kuitenkaan pitäisi soveltaa, 
jos yhtiön ainoat työntekijät kuuluvat sen 
hallintoelimeen. Kertomuksen antaminen
ei saisi vaikuttaa sovellettaviin 
tiedonsaanti- ja kuulemismenettelyihin, 
jotka on luotu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/14/EY43 tai 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/38/EY44 täytäntöönpanon 
johdosta kansallisella tasolla.

yhtiömuotoaan muuttaneessa yhtiössä, 
sekä näiden järjestelyjen mahdollisista 
vaihtoehdoista. Kertomuksessa olisi 
selostettava erityisesti, mitkä ovat 
ehdotetun rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen vaikutukset työntekijöiden 
työpaikkojen turvaamiseen ja seuraako 
siitä olennaisia muutoksia työsuhteisiin, 
työehtosopimusten soveltamiseen tai 
yhtiön keskushallinnon tai toimipaikkojen 
sijaintiin ja millä tavoin kukin näistä 
tekijöistä vaikuttaa yhtiön mahdollisiin 
tytäryhtiöihin. Kertomuksen antaminen 
olisi toteutettava oikea-aikaisesti ja siten, 
että työntekijät voivat tavata yhtiön 
edustajia, kertoa mielipiteensä ja pyytää 
neuvontaa ulkopuolisilta asiantuntijoilta, 
mikä ei saisi vaikuttaa sovellettaviin 
tiedonsaanti- ja kuulemismenettelyihin, 
jotka on luotu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/14/EY43 tai 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/38/EY44 täytäntöönpanon 
johdosta kansallisella tasolla.

__________________ __________________

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2002, työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan 
koskevista yleisistä puitteista Euroopan 
yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2002, työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan 
koskevista yleisistä puitteista Euroopan 
yhteisössä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29).

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2009, eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta tai 
työntekijöiden tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta 
yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai 
yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto) 
(EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28).

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/38/EY, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2009, eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta tai 
työntekijöiden tiedottamis- ja 
kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta 
yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai 
yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto) 
(EUVL L 122, 16.5.2009, s. 28).

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voitaisiin arvioida 
yhtiömuodon muuttamista koskevassa 
suunnitelmassa sekä jäsenille ja 
työntekijöille osoitetuissa kertomuksissa 
annettujen tietojen paikkansapitävyyttä ja 
esittää tosiseikkoja sen määrittämiseksi, 
onko ehdotettu yhtiömuodon muutos 
keinotekoinen järjestely, olisi edellytettävä 
riippumattoman asiantuntijan lausunnon 
laatimista ehdotetun rajatylittävän 
yhtiömuodon muutoksen arvioimiseksi. 
Asiantuntijan riippumattomuuden 
takaamiseksi toimivaltaisen viranomaisen 
olisi nimitettävä asiantuntija yhtiön 
hakemuksesta. Tässä yhteydessä 
asiantuntijan lausunnossa olisi esitettävä 
kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta 
lähtöjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen pystyy tekemään 
perustellun päätöksen siitä, antaako se 
yhtiömuodon muutosta edeltävän 
todistuksen. Tätä varten asiantuntijan 
olisi voitava saada kaikki asiaankuuluvat 
yhtiötä koskevat tiedot ja asiakirjat ja 
voitava suorittaa kaikki tarvittavat 
tutkimukset kaikkien tarvittavien 
todisteiden kokoamiseksi. Asiantuntijan 
olisi käytettävä tietoja, joita yhtiö on 
kerännyt tilinpäätöksen laatimiseksi 
unionin ja jäsenvaltioiden lainsäädännön 
mukaisesti, erityisesti nettoliikevaihtoa ja 
tulosta, työntekijöiden lukumäärää ja 
taseen sisältöä koskevia tietoja. 
Mahdollisten luottamuksellisten tietojen, 
kuten yhtiön liikesalaisuuksien, 
suojaamiseksi tällaisten tietojen ei 
kuitenkaan pitäisi kuulua asiantuntijan 
lopulliseen lausuntoon, jonka olisi oltava 
julkisesti saatavilla.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta vältettäisiin suhteettomien 
kustannusten ja rasitteiden aiheutumista 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttaville pienille yrityksille, komission 
suosituksessa 2003/361/EY45 määritellyt 
mikroyritykset ja pienet yritykset olisi 
vapautettava vaatimuksesta esittää 
riippumattoman asiantuntijan lausunto. 
Nämä yritykset voivat kuitenkin turvautua 
riippumattoman asiantuntijan lausuntoon 
estääkseen velkojiin liittyvät 
oikeudenkäyntikulut.

Poistetaan.

__________________

45 Komission suositus 2003/361/EY, 
annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
(EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhtiön jäsenten yhtiökokouksen 
olisi päätettävä yhtiömuodon muuttamista 
koskevan suunnitelman, kertomusten ja 
lausunnon perusteella, hyväksyykö se 
kyseisen suunnitelman. On tärkeää, että 
tällaista äänestystä koskeva 
enemmistövaatimus on riittävän korkea, 
jotta voidaan varmistaa, että päätös 
yhtiömuodon muutoksesta on 
kollektiivinen. Lisäksi jäsenillä olisi oltava 

(15) Yhtiön jäsenten yhtiökokouksen 
olisi päätettävä yhtiömuodon muuttamista 
koskevan suunnitelman, kertomusten ja 
lausunnon perusteella, hyväksyykö se 
kyseisen suunnitelman. On tärkeää, että 
tällaista äänestystä koskeva 
enemmistövaatimus on riittävän korkea, 
jotta voidaan varmistaa, että päätös 
yhtiömuodon muutoksesta on 
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oikeus äänestää henkilöstön 
osallistumista koskevista järjestelyistä, jos 
ne ovat varanneet itselleen tämän 
oikeuden yhtiökokouksen aikana.

kollektiivinen.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sen varmistamiseksi, että 
rajatylittävä yhtiömuodon muutos ei 
vaikuta kohtuuttomasti henkilöstön 
osallistumiseen, kun rajatylittävän 
yhtiömuodon muutoksen toteuttava yhtiö 
toimii lähtöjäsenvaltiossa sovellettavan 
henkilöstön osallistumista koskevan 
järjestelmän mukaisesti, yhtiön olisi 
oltava velvollinen valitsemaan 
oikeudellinen muoto, joka mahdollistaa 
tällaisen osallistumisen muun muassa 
siten, että työntekijöiden edustajat ovat 
läsnä yhtiön asianmukaisessa johto- tai 
valvontaelimessä määräjäsenvaltiossa. 
Lisäksi tällaisessa tapauksessa yhtiön ja 
sen työntekijöiden välillä olisi 
järjestettävä vilpittömässä mielessä 
käytävät neuvottelut 
direktiivissä 2001/86/EY säädetyn 
menettelyn tapaan, jotta löydettäisiin 
sopuratkaisu, jossa yhdistyvät yhtiön 
oikeus toteuttaa rajatylittävä yhtiömuodon 
muutos ja henkilöstön osallistumisoikeus. 
Neuvottelujen tuloksena olisi sovellettava 
joko räätälöityä ja sovittua ratkaisua tai, 
jos sopimukseen ei päästä, soveltuvin osin 
direktiivin 2001/86/EY liitteessä 
vahvistettuja toissijaisia sääntöjä. Sovitun 
ratkaisun tai kyseisten toissijaisten 
sääntöjen soveltamisen suojaamiseksi 
yhtiön ei pitäisi voida lakkauttaa 
osallistumisoikeuksia toteuttamalla 
myöhempiä kotimaisia tai rajatylittäviä 

(19) Työntekijöiden 
osallistumisoikeuden turvaaminen on 
tämän direktiivin perusperiaate ja tavoite.
Yhtiömuodon muutosten, sulautumisten 
tai jakautumisten rajatylittävän luonteen 
takia on turvattava kansalliset 
tiedonsaanti- ja kuulemisoikeudet. Tämän 
vuoksi rajatylittävien yhtiömuodon 
muutosten ja sulautumisten kautta 
muodostetussa yhtiössä olisi säilytettävä 
työntekijöiden osallistumisoikeudet 
kaikilta osin vähintään entisellä tasolla.
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yhtiömuodon muutoksia, sulautumisia tai 
jakautumisia seuraavien kolmen vuoden 
aikana.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltioiden moninaisia 
sääntöjä ja käytäntöjä, joita sovelletaan 
työntekijöiden edustajien osallistumiseen 
yhtiöiden päätöksentekoon, olisi 
kunnioitettava ja ne olisi tunnustettava.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Tiedottamista ja kuulemista 
koskevat kansalliset ja kansainväliset 
menettelyt olisi kuitenkin varmistettava 
kaikissa rajatylittävän muutoksen tai 
sulautumisen kautta muodostetuissa 
yhtiöissä.

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 c) Sen varmistamiseksi, että 
rajatylittävä yhtiömuodon muutos ei 
vaikuta henkilöstön osallistumiseen, kun 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttava yhtiö toimii lähtöjäsenvaltiossa 
sovellettavan henkilöstön osallistumista 
koskevan järjestelmän mukaisesti, yhtiön 
olisi oltava velvollinen valitsemaan 
oikeudellinen muoto, joka mahdollistaa 
tällaisen osallistumisen jatkumisen muun 
muassa siten, että työntekijöiden edustajat 
ovat läsnä yhtiön asianmukaisessa johto-
tai valvontaelimessä kohdejäsenvaltiossa. 
Lisäksi tällaisessa tapauksessa yhtiön ja 
sen työntekijöiden välillä olisi 
järjestettävä vilpittömässä mielessä 
käytävät neuvottelut 
direktiivissä 2001/86/EY1 a säädetyn 
menettelyn tapaan, jotta turvataan 
työntekijöiden kansalliset ja 
kansainväliset tiedonsaanti- ja 
kuulemisoikeudet sekä heidän 
osallistumisoikeutensa. Neuvottelujen 
tuloksena olisi sovellettava joko 
räätälöityä ja sovittua ratkaisua tai, jos 
sopimukseen ei päästä, soveltuvin osin 
direktiivin 2001/86/EY1 b liitteessä 
vahvistettuja toissijaisia sääntöjä. Yhtiön 
on tiedotettava työntekijöilleen näiden 
neuvottelujen tuloksesta tai 
direktiivin 2001/86/EY1 c liitteessä 
vahvistettujen toissijaisten sääntöjen 
soveltamisesta. Sovitun ratkaisun tai 
kyseisten toissijaisten sääntöjen 
soveltamisen suojaamiseksi yhtiön ei 
pitäisi voida lakkauttaa tai heikentää 
osallistumisoikeuksia toteuttamalla 
myöhempiä kotimaisia tai rajatylittäviä 
yhtiömuodon muutoksia, sulautumisia tai 
jakautumisia seuraavien kymmenen 
vuoden aikana.
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__________________

1 a Neuvoston direktiivi 2001/86/EY, 
annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, 
eurooppayhtiön sääntöjen 
täydentämisestä henkilöstöedustuksen 
osalta (EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22–
32).

1 b Neuvoston direktiivi 2001/86/EY, 
annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, 
eurooppayhtiön sääntöjen 
täydentämisestä henkilöstöedustuksen 
osalta (EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22–
32).

1 c Neuvoston direktiivi 2001/86/EY, 
annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, 
eurooppayhtiön sääntöjen 
täydentämisestä henkilöstöedustuksen 
osalta (EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22–
32).

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen estämiseksi, että henkilöstön 
osallistumisoikeuksia kierretään 
rajatylittävän yhtiömuodon muuttamisen 
välityksellä, yhtiömuotoaan muuttavan 
yhtiön, joka on rekisteröity siinä 
jäsenvaltiossa, jossa säädetään henkilöstön 
osallistumisoikeuksista, ei pitäisi voida 
toteuttaa rajatylittävää yhtiömuodon 
muutosta ilman että se ensin käynnistää 
neuvottelut työntekijöidensä kanssa, tai 
heidän edustajiensa kanssa, jos kyseisen 
yhtiön palveluksessa olevien 
työntekijöiden keskimääräinen määrä 
vastaa neljää viidesosaa kansallisesta 
kynnysarvosta, jonka täyttyminen johtaa 
tällaiseen henkilöstön osallistumiseen.

(20) Yhtiö ei saa kiertää henkilöstön 
osallistumisoikeuksia rajatylittävällä
yhtiömuodon muutoksella. Yhtiömuotoaan 
muuttavan yhtiön, joka on rekisteröity siinä 
jäsenvaltiossa, jossa säädetään henkilöstön 
osallistumisoikeuksista, ei pitäisi voida 
toteuttaa rajatylittävää yhtiömuodon 
muutosta ilman että se ensin käynnistää 
neuvottelut työntekijöidensä kanssa, tai 
heidän edustajiensa kanssa, jos kyseisen 
yhtiön palveluksessa olevien 
työntekijöiden keskimääräinen määrä 
vastaa kahta kolmasosaa kansallisesta 
kynnysarvosta, jonka täyttyminen johtaa 
tällaiseen henkilöstön osallistumiseen.
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Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Yhtiömuodon muutosta edeltävän 
todistuksen antamista lähtöjäsenvaltiossa 
olisi valvottava yhtiön rajatylittävän 
yhtiömuodon muutoksen lainmukaisuuden 
varmistamiseksi. Lähtöjäsenvaltion
toimivaltaisen viranomaisen olisi
päätettävä yhtiömuodon muutosta 
edeltävän todistuksen antamisesta 
kuukauden kuluessa yhtiön tekemästä 
hakemuksesta, paitsi jos sillä on vakavia 
epäilyjä siitä, että kyseessä on 
keinotekoinen järjestely, jolla pyritään 
saamaan perusteettomia veroetuja tai 
oikeudettomasti rajoittamaan 
työntekijöiden, velkojien tai jäsenten 
lakisääteisiä tai sopimusperusteisia 
oikeuksia. Tällaisessa tapauksessa 
toimivaltaisen viranomaisen olisi
suoritettava perusteellinen arviointi. Tätä 
perusteellista arviointia ei kuitenkaan 
pitäisi suorittaa järjestelmällisesti, vaan se
olisi tehtävä tapauskohtaisesti silloin, kun 
keinotekoisen järjestelyn olemassaolosta 
on vakavia epäilyjä. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava 
arvioinnissaan huomioon ainakin joitakin 
tässä direktiivissä vahvistettuja tekijöitä, 
joita olisi kuitenkin tarkasteltava 
kokonaisarvioinnissa ainoastaan 
suuntaa-antavina tekijöinä eikä 
käsiteltävä erillisinä. Jotta vältettäisiin 
liian pitkästä menettelystä yhtiöille 
aiheutuvaa rasitetta, tämä perusteellinen 
arviointi olisi joka tapauksessa saatettava 
päätökseen kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun yhtiölle ilmoitettiin 
perusteellisen arvioinnin toteuttamisesta.

(22) Yhtiömuodon muutosta edeltävän 
todistuksen antamista lähtöjäsenvaltiossa 
olisi valvottava yhtiön rajatylittävän 
yhtiömuodon muutoksen lainmukaisuuden 
varmistamiseksi. Jotta voitaisiin arvioida 
yhtiömuodon muuttamista koskevassa 
suunnitelmassa sekä jäsenille ja 
työntekijöille osoitetuissa kertomuksissa 
annettujen tietojen paikkansapitävyyttä ja 
esittää tosiseikkoja sen määrittämiseksi, 
onko ehdotettu yhtiömuodon muutos 
keinotekoinen järjestely, olisi edellytettävä
toimivaltaisen viranomaisen arviointia 
ehdotetusta rajatylittävästä yhtiömuodon 
muutoksesta tai sulautumisesta. Tässä 
yhteydessä yhtiön olisi esitettävä kaikki 
asiaankuuluvat tiedot, jotta 
lähtöjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen pystyy tekemään 
perustellun päätöksen siitä, antaako se
yhtiömuodon muutosta edeltävän 
todistuksen. Tätä varten viranomaisen olisi
voitava saada kaikki asiaankuuluvat 
yhtiötä koskevat tiedot ja asiakirjat ja 
voitava suorittaa kaikki tarvittavat 
tutkimukset kaikkien tarvittavien 
todisteiden kokoamiseksi. 
Lähtöjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi myös tähän liittyen 
esittää kysymyksiä kohdejäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Viranomaisen olisi käytettävä tietoja, 
erityisesti koskien tarkoitusta, toimialaa, 
investointia, nettoliikevaihtoa ja tulosta, 
työntekijöiden lukumäärää, taseen 
sisältöä, verotuksellista kotipaikkaa, 
varoja ja niiden sijaintipaikkaa, 
työntekijöiden ja työntekijöiden 
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erityisryhmien tavanomaista työpaikkaa, 
paikkaa, jossa sosiaaliturvamaksut tai 
verovelvoitteet maksetaan, ja 
yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön 
ottamia kaupallisia riskejä 
kohdejäsenvaltiossa ja 
lähtöjäsenvaltiossa, unionin ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
mukaisesti. Mahdollisten 
luottamuksellisten tietojen, kuten yhtiön 
liikesalaisuuksien, suojaamiseksi näitä 
tietoja ei kuitenkaan pitäisi asettaa 
julkisesti saataville, joskin niiden olisi
oltava toimivaltaisen viranomaisen ja 
työntekijöiden edustajien käytettävissä 
luottamuksellisuutta koskevien 
vaatimusten mukaisesti. Toimivaltaisen 
viranomaisen on myös ennen 
yhtiömuodon muutosta edeltävän 
todistuksen antamista tarkastettava, että 
työntekijöiden osallistumista koskeviin 
sovellettaviin oikeuksiin liittyvät lopulliset 
järjestelyt on toteutettu kansallisen 
sääntelyn ja käytäntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen olisi päätettävä 
yhtiömuodon muutosta edeltävän 
todistuksen antamisesta kolmen 
kuukauden kuluessa yhtiön tekemästä 
hakemuksesta, paitsi jos se epäilee, että 
kyseessä on keinotekoinen järjestely. 
Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen 
viranomaisen olisi suoritettava 
perusteellinen arviointi. Tätä 
perusteellista arviointia ei kuitenkaan 
pitäisi suorittaa järjestelmällisesti, vaan se 
olisi tehtävä tapauskohtaisesti silloin, kun 
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epäillään, että kyseessä on keinotekoinen 
järjestely. Toimivaltaisten viranomaisten 
olisi otettava arvioinnissaan huomioon 
ainakin joitakin tässä direktiivissä 
vahvistettuja tekijöitä, joita olisi kuitenkin 
tarkasteltava kokonaisarvioinnissa 
ainoastaan objektiivisina tekijöinä eikä 
käsiteltävä erillisinä. Jotta vältettäisiin 
liian pitkästä menettelystä yhtiöille 
aiheutuvaa rasitetta, tämä perusteellinen 
arviointi olisi joka tapauksessa saatettava 
päätökseen viiden kuukauden kuluessa 
siitä, kun yhtiölle ilmoitetaan 
perusteellisen arvioinnin toteuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Saatuaan yhtiömuodon muutosta 
edeltävän todistuksen ja tarkastettuaan, että 
yhtiön perustamista koskevat 
kohdejäsenvaltion vaatimukset täyttyvät, 
kohdejäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten olisi rekisteröitävä yhtiö 
kyseisen jäsenvaltion kaupparekisteriin. 
Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen olisi poistettava yhtiö omasta 
rekisteristään vasta tämän rekisteröinnin 
jälkeen. Kohdejäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen ei pitäisi olla mahdollista 
riitauttaa yhtiömuodon muutosta 
edeltävässä todistuksessa esitettyjen 
tietojen paikkansapitävyyttä. 
Yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön olisi 
säilytettävä rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen seurauksena 
oikeushenkilöllisyytensä, varansa ja 
vastuunsa ja kaikki oikeudet ja velvoitteet, 
mukaan lukien ne oikeudet ja velvoitteet, 
jotka johtuvat sopimuksista, toimista tai 
laiminlyönneistä.

(23) Saatuaan yhtiömuodon muutosta 
edeltävän todistuksen ja tarkastettuaan, että 
yhtiön perustamista koskevat 
kohdejäsenvaltion vaatimukset täyttyvät, 
kohdejäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten olisi rekisteröitävä yhtiö 
kyseisen jäsenvaltion kaupparekisteriin. 
Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen olisi poistettava yhtiö omasta 
rekisteristään vasta tämän rekisteröinnin 
jälkeen. Kohdejäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen pitäisi olla mahdollista 
esittää lähtöjäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle kysymyksiä yhtiömuodon 
muutosta edeltävässä todistuksessa 
esitettyjen tietojen paikkansapitävyydestä, 
erityisesti keinotekoisen järjestelyn 
estämiseksi. Lähtöjäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen vastaa 
näihin kysymyksiin viipymättä.
Yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön olisi 
säilytettävä rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen seurauksena 
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oikeushenkilöllisyytensä, varansa ja 
vastuunsa ja kaikki oikeudet ja velvoitteet, 
mukaan lukien ne oikeudet ja velvoitteet, 
jotka johtuvat sopimuksista, toimista tai 
laiminlyönneistä.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Arvioitaessa rajatylittäviä 
sulautumisia koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa on käynyt 
ilmi, että rajatylittävien sulautumisten 
lukumäärä unionissa on lisääntynyt 
huomattavasti. Tämä arviointi on kuitenkin 
tuonut esiin myös tiettyjä puutteita, jotka 
liittyvät erityisesti velkojien ja 
osakkeenomistajien suojaamiseen sekä 
yksinkertaistettujen menettelyjen 
puutteeseen ja jotka hankaloittavat näiden 
rajatylittäviä sulautumisia koskevien 
sääntöjen täyden vaikuttavuuden ja 
tehokkuuden saavuttamista.

(26) Arvioitaessa rajatylittäviä 
sulautumisia koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa on käynyt 
ilmi, että rajatylittävien sulautumisten 
lukumäärä unionissa on lisääntynyt 
huomattavasti. Tämä arviointi on kuitenkin 
tuonut esiin myös tiettyjä puutteita, jotka 
liittyvät erityisesti työntekijöiden,
velkojien ja osakkeenomistajien 
suojaamiseen sekä yksinkertaistettujen 
menettelyjen puutteeseen ja jotka 
hankaloittavat näiden rajatylittäviä 
sulautumisia koskevien sääntöjen täyden 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Unionin voimassa olevassa 
lainsäädännössä ei säädetä yhtiöiden 
rajatylittäviä jakautumisia koskevasta 
oikeudellisesta kehyksestä, sillä 
direktiivin (EU) 2017/1132 III luvussa 

Poistetaan.
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säädetään ainoastaan julkisten 
osakeyhtiöiden kotimaisista 
jakautumisista.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Euroopan parlamentti on 
kehottanut komissiota hyväksymään 
rajatylittäviä jakautumisia koskevat 
yhdenmukaistetut säännöt. 
Yhdenmukaistettu oikeudellinen kehys 
edistäisi osaltaan sijoittautumisvapauden 
rajoitusten poistamista ja tarjoaisi 
samalla riittävän suojan sidosryhmille, 
kuten työntekijöille, velkojille ja jäsenille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
säännöt, jotka koskevat rajatylittäviä, sekä 
osittaisia että täydellisiä jakautumisia, 
mutta ainoastaan uusia yhtiöitä 
perustamalla tapahtuvia jakautumisia. 
Direktiivissä ei vahvisteta yhdenmukaista 
kehystä sellaisille rajatylittäville 
jakautumisille, joissa yhtiö siirtää varansa 
ja vastuunsa useammalle kuin yhdelle
olemassa olevalle yhtiölle, sillä näiden 
tapausten on katsottu olevan erittäin 
monimutkaisia ja edellyttävän useiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

Poistetaan.
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viranomaisten osallistumista sekä 
sisältävän lisäriskejä, jotka liittyvät 
petoksiin ja kyseisten sääntöjen
kiertämiseen.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jos rajatylittävässä jakautumisessa 
on mukana äskettäin perustettuja 
vastaanottavia yhtiöitä, niiltä 
vastaanottavilta yhtiöiltä, joihin 
sovelletaan muiden jäsenvaltioiden kuin 
jakautuvan yhtiön jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, olisi edellytettävä 
kyseisissä jäsenvaltioissa sovellettavan 
yhtiön perustamista koskevan 
lainsäädännön noudattamista. Tällaisia 
ehtoja ovat muun muassa 
liiketoimintakiellossa oleviin johtajiin 
liittyvät ehdot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Yhtiöiden oikeutta toteuttaa 
rajatylittävä jakautuminen voidaan 
tietyissä olosuhteissa käyttää 
väärinkäyttöön liittyviin tarkoituksiin, 
kuten työelämän normien, 
sosiaaliturvamaksujen, verovelvoitteiden, 
velkojien tai jäsenten oikeuksien taikka 
henkilöstön osallistumista koskevien 

Poistetaan.
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sääntöjen kiertämiseen. Tällaisten 
väärinkäytösten torjumiseksi 
jäsenvaltioiden on unionin lainsäädännön 
yleisen periaatteen mukaisesti 
varmistettava, etteivät yhtiöt käytä 
rajatylittävää jakautumista koskevaa 
menettelyä siten, että luodaan 
keinotekoisia järjestelyjä, joiden 
tarkoituksena on saada perusteettomia 
veroetuja tai rajoittaa oikeudettomasti 
työntekijöiden, velkojien tai jäsenten 
lakisääteisiä tai sopimusperusteisia 
oikeuksia. Siltä osin kuin väärinkäytösten 
torjunta muodostaa poikkeuksen 
perusvapaudesta, sitä on tulkittava 
suppeasti ja sen on perustuttava kaikkien 
merkityksellisten olosuhteiden 
tapauskohtaiseen arviointiin. Olisi 
vahvistettava menettelyllinen ja 
aineellisoikeudellinen kehys, jossa 
kuvataan harkintavalta ja sallitaan 
jäsenvaltioiden erilaiset lähestymistavat 
mutta samalla asetetaan vaatimukset 
niiden toimien järkeistämiseksi, joita 
kansallisten viranomaisten on toteutettava 
väärinkäytösten torjumiseksi unionin 
oikeuden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Ottaen huomioon rajatylittävien 
jakautumisten monimutkaisuuden ja 
asiaan liittyvien etunäkökohtien 
moninaisuuden on aiheellista säätää 
oikeusvarmuuden luomiseksi 
toteutettavasta ennakkovalvonnasta. Tätä 
varten olisi vahvistettava jäsennelty ja 
monikerroksinen menettely, jonka 
yhteydessä sekä jakautuvan yhtiön 
jäsenvaltion että vastaanottavien 

Poistetaan.
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yhtiöiden jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset varmistavat, että 
rajatylittävän jakautumisen hyväksymistä 
koskeva päätös tehdään 
oikeudenmukaisesti, objektiivisesti ja 
syrjimättömästi kaikkien asiaan liittyvien 
näkökohtien perusteella ja ottaen 
huomioon kaikki oikeutetut yleiset edut, 
erityisesti työntekijöiden, 
osakkeenomistajien ja velkojien 
suojaaminen.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
kaikkien sidosryhmien oikeutetut edut, 
jakautuvan yhtiön olisi julkistettava 
jakautumista koskeva suunnitelma, joka 
sisältää tärkeimmät tiedot ehdotetusta 
rajatylittävästä jakautumisesta, kuten 
arvopaperien tai osakkeiden suunnitellun 
vaihtosuhteen, vastaanottavien yhtiöiden 
perustamiskirjat ja rajatylittävän 
jakautumisen ehdotetun aikataulun. 
Rajatylittävän jakautumisen toteuttavan 
yhtiön jäsenille, velkojille ja työntekijöille 
olisi ilmoitettava asiasta, jotta ne voivat 
esittää huomautuksensa jakautumisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(43) Jakautuvan yhtiön olisi laadittava 
kertomus tietojen antamiseksi jäsenilleen. 
Kertomuksessa olisi selostettava ja 
perusteltava ehdotetun rajatylittävän 
jakautumisen oikeudelliset ja taloudelliset 
näkökohdat, erityisesti rajatylittävän 
jakautumisen vaikutukset jäsenten 
kannalta yhtiön tulevan liiketoiminnan ja 
johtoelimen strategisen suunnitelman 
osalta. Siihen olisi myös sisällyttävä 
selostus vaihtosuhteesta, tarvittaessa 
osakejaon määrittämisessä käytetyt 
perusteet ja mahdolliset 
oikeussuojakeinot, jotka ovat jäsenten 
käytettävissä, jos ne eivät hyväksy 
päätöstä toteuttaa rajatylittävä 
jakautuminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Jakautuvan yhtiön olisi annettava 
tietoa työntekijöilleen laatimalla 
kertomus, jossa selitetään ehdotetun 
rajaylittävän jakautumisen seuraukset 
työntekijöiden kannalta. Kertomuksessa 
olisi selostettava erityisesti, mitkä ovat 
ehdotetun rajatylittävän jakautumisen 
vaikutukset työntekijöiden työpaikkojen 
turvaamiseen, onko seurauksena 
työehtojen ja yhtiöiden toimipaikkojen 
olennaisia muutoksia sekä millä tavoin 
kukin näistä tekijöistä liittyy yhtiön 
mahdollisiin tytäryhtiöihin. Kertomuksen 
antaminen ei saisi vaikuttaa sovellettaviin 
tiedonsaanti- ja kuulemismenettelyihin, 
jotka on luotu kansallisella tasolla 
direktiivien 2001/23/EY, 2002/14/EY 

Poistetaan.
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tai 2009/38/EY täytäntöönpanon 
seurauksena.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Jotta voitaisiin varmistaa 
jakautumissuunnitelmassa sekä jäsenille 
ja työntekijöille osoitetuissa 
kertomuksissa annettujen tietojen 
paikkansapitävyys ja esittää tosiseikkoja 
sen määrittämiseksi, onko ehdotettu 
jakautuminen keinotekoinen järjestely, 
jota ei voida hyväksyä, olisi edellytettävä 
riippumattoman asiantuntijan lausunnon 
laatimista jakautumissuunnitelman 
arvioimiseksi. Asiantuntijan 
riippumattomuuden takaamiseksi 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
nimitettävä asiantuntija yhtiön 
hakemuksesta. Tässä yhteydessä 
asiantuntijan lausunnossa olisi esitettävä 
kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella 
jakautuvan yhtiön jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi tehdä 
tietoon perustuvan päätöksen siitä, 
antaako se jakautumista edeltävän 
todistuksen. Tätä varten asiantuntijan 
olisi voitava saada kaikki asiaankuuluvat 
yhtiötä koskevat tiedot ja asiakirjat ja 
voitava suorittaa kaikki tarvittavat 
tutkimukset kaikkien tarvittavien 
todisteiden kokoamiseksi. Asiantuntijan 
olisi käytettävä tietoja, joita yhtiö on 
kerännyt tilinpäätöksen laatimiseksi 
unionin ja jäsenvaltioiden lainsäädännön 
mukaisesti, erityisesti nettoliikevaihtoa ja 
tulosta, työntekijöiden lukumäärää ja 
taseen sisältöä koskevia tietoja. 
Mahdollisten luottamuksellisten tietojen, 
kuten yhtiön liikesalaisuuksien, 

Poistetaan.
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suojaamiseksi tällaisten tietojen ei 
kuitenkaan pitäisi kuulua asiantuntijan 
lopulliseen lausuntoon, jonka olisi oltava 
julkisesti saatavilla.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Jotta vältettäisiin suhteettomien 
kustannusten ja rasitteiden aiheutumista 
rajatylittävän jakautumisen toteuttaville 
pienille yrityksille, 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY määritellyt 
mikroyritykset ja pienet yritykset olisi 
vapautettava vaatimuksesta esittää 
riippumattoman asiantuntijan lausunto.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Jakautuvan yhtiön jäsenten 
yhtiökokouksen olisi päätettävä 
rajatylittävää jakautumista koskevan 
suunnitelman, kertomusten ja lausunnon 
perusteella, hyväksyykö se kyseisen 
suunnitelman. On tärkeää, että tällaista
äänestystä koskeva enemmistövaatimus 
on riittävän korkea, jotta voidaan 
varmistaa, että päätös jakautumisesta on 
kollektiivinen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) On aiheellista, että jäsenille, joilla 
oli äänioikeus ja jotka eivät äänestäneet 
rajatylittävää jakautumista koskevan 
suunnitelman hyväksymisen puolesta, ja 
jäsenille, joilla ei ole äänioikeutta ja jotka 
eivät voineet esittää kantaansa, olisi 
annettava oikeus vaatia yhtiön osakkeiden 
lunastamista. Kyseisten jäsenten olisi 
voitava lähteä yhtiöstä ja saada 
osakkeistaan niiden arvoa vastaava 
rahavastike. Lisäksi niillä olisi oltava 
oikeus riitauttaa tarjotun rahavastikkeen 
laskeminen ja riittävyys sekä osakkeiden 
vaihtosuhde tuomioistuimessa, jos ne 
haluavat pysyä jonkin vastaanottavan 
yhtiön jäseninä. Tuomioistuimen olisi 
voitava tämän menettelyn yhteydessä 
määrätä mikä tahansa rajatylittävään 
jakautumiseen osallistuva yhtiö joko 
maksamaan ylimääräinen rahavastike tai 
laskemaan liikkeeseen lisää osakkeita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Jakautuvan yhtiön olisi 
ehdotettava suunnitelmassa 
asianmukaisia keinoja suojata velkojia 
rajatylittävän jakautumisen yhteydessä. 
Jotta voidaan lisäksi lujittaa velkojien 
suojaa tilanteessa, jossa rajatylittävää 
jakautumista seuraa maksukyvyttömyys, 

Poistetaan.
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jäsenvaltioiden olisi voitava vaatia, että 
yhtiö antaa ilmoituksen, jossa todetaan, 
ettei sen tiedossa ole mitään syytä, jonka 
vuoksi jakautuva yhtiö ei pystyisi 
vastaamaan veloistaan. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava asettaa johtoelin 
henkilökohtaisesti vastuuseen ilmoituksen 
paikkansapitävyydestä. Koska 
jäsenvaltioiden oikeusperinteet vaihtelevat 
vakavaraisuutta koskevien ilmoitusten ja 
niiden mahdollisten seurausten osalta, 
olisi oltava jäsenvaltioiden tehtävä tehdä 
virheellisistä tai harhaanjohtavista 
ilmoituksista asianmukaiset 
johtopäätökset, joihin kuuluvat myös 
seuraamukset ja vastuut unionin 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Jotta voidaan taata 
asianmukainen suoja velkojille, jotka 
eivät ole tyytyväisiä yhtiön rajatylittävää 
jakautumista koskevassa suunnitelmassa 
tarjoamaan suojaan, velkojat, joille 
rajatylittävä jakautuminen aiheuttaa 
haittaa, voivat hakea kunkin jakautuvan 
yhtiön jäsenvaltion toimivaltaiselta 
oikeus- tai hallinnolliselta viranomaiselta 
riittäviksi katsomiaan takeita. Haitan 
arvioinnin helpottamiseksi olisi 
määritettävä tiettyjä oletuksia, joiden 
perusteella rajatylittävän jakautumisen ei 
katsottaisi aiheuttavan velkojille haittaa 
tilanteissa, joissa velkojan tappioriski on 
vähäinen. Olettaman olisi synnyttävä 
silloin, kun riippumattoman asiantuntijan 
lausunnossa todetaan, että on 
kohtuullisen todennäköistä, ettei velkojille 
aiheutuisi haittaa, tai kun velkojille 

Poistetaan.
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tarjotaan oikeutta sellaiseen maksuun 
joko jakautumisen kautta muodostettavaa
yhtiötä vastaan tai kolmannen osapuolen 
antamaa takausta vastaan, jonka arvo 
vastaa velkojan alkuperäisen vaateen 
arvoa, ja kyseinen vaade voidaan esittää 
samalla oikeudenkäyttöalueella kuin 
alkuperäinen vaade. Tässä direktiivissä 
tarjotun velkojien suojan ei pitäisi 
vaikuttaa jakautuvan yhtiön jäsenvaltion 
kansalliseen lainsäädäntöön, joka koskee 
maksuja julkisille elimille, mukaan lukien 
verotus tai sosiaaliturvamaksut.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Jotta varmistetaan tehtävien 
asianmukainen jako jäsenvaltioiden 
kesken ja rajatylittävien jakautumisten 
tehokas ja vaikuttava ennakkovalvonta, 
jakautuvan yhtiön jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava 
toimivalta antaa jakautumista edeltävä 
todistus, jota ilman vastaanottavien 
yhtiöiden jäsenvaltioiden viranomaisten ei 
pitäisi voida saattaa rajatylittävää 
jakautumista koskevaa menettelyä 
päätökseen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Jakautumista edeltävän 
todistuksen antamista jakautuvan yhtiön 
jäsenvaltiossa olisi valvottava 
rajatylittävän jakautumisen 
lainmukaisuuden varmistamiseksi. 
Toimivaltaisen viranomaisen olisi 
päätettävä jakautumista edeltävän 
todistuksen antamisesta kuukauden 
kuluessa siitä, kun yhtiö on tehnyt 
hakemuksen, paitsi jos sillä on vakavia 
epäilyjä siitä, että kyseessä on 
keinotekoinen järjestely, jolla pyritään 
saamaan perusteettomia veroetuja tai 
oikeudettomasti rajoittamaan 
työntekijöiden, velkojien tai jäsenten
lakisääteisiä tai sopimusperusteisia 
oikeuksia. Tällaisessa tapauksessa 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
suoritettava perusteellinen arviointi. Tätä 
perusteellista arviointia ei kuitenkaan 
pitäisi suorittaa järjestelmällisesti, vaan se 
olisi tehtävä tapauskohtaisesti silloin, kun 
keinotekoisen järjestelyn olemassaolosta 
on vakavia epäilyjä. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi otettava 
arvioinnissaan huomioon ainakin joitakin 
tässä direktiivissä vahvistettuja tekijöitä, 
joita olisi kuitenkin tarkasteltava 
kokonaisarvioinnissa ainoastaan 
suuntaa-antavina tekijöinä eikä 
käsiteltävä erillisinä. Jotta vältettäisiin 
liian pitkästä menettelystä yhtiöille 
aiheutuvaa rasitetta, tämä perusteellinen 
arviointi olisi joka tapauksessa saatettava 
päätökseen kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun yhtiölle ilmoitettiin 
perusteellisen arvioinnin toteuttamisesta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Saatuaan jakautumista edeltävän 
todistuksen ja tarkastettuaan, että yhtiön 
perustamista koskevat vastaanottavan 
yhtiön tai vastaanottavien yhtiöiden 
jäsenvaltion vaatimukset täyttyvät, 
vastaanottavien yhtiöiden jäsenvaltioiden 
viranomaisten olisi rekisteröitävä yhtiöt 
kyseisen jäsenvaltion kaupparekistereihin. 
Jakautuvan yhtiön jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
poistettava yhtiö omasta rekisteristään 
vasta tämän rekisteröinnin jälkeen. 
Vastaanottavien yhtiöiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset eivät voi 
riitauttaa jakautumista edeltävässä 
todistuksessa annettujen tietojen 
oikeellisuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Rajatylittävän jakautumisen 
seurauksena jakautuvan yhtiön varat ja 
vastuut on siirrettävä vastaanottaville 
yhtiöille jakautumissuunnitelmassa 
eritellyn jaon mukaisesti ja jakautuvan 
yhtiön jäsenistä tulee vastaanottavan 
yhtiön jäseniä tai ne säilyvät jakautuvan 
yhtiön jäseninä taikka niistä tulee 
molempien yhtiöiden jäseniä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Sen varmistamiseksi, että 
rajatylittävä jakautuminen ei vaikuta 
kohtuuttomasti henkilöstön 
osallistumiseen, kun rajatylittävän 
jakautumisen toteuttava yhtiö toimii 
henkilöstön osallistumista koskevan 
järjestelmän mukaisesti, jakautumisen 
kautta muodostettavat yhtiöt olisi 
velvoitettava valitsemaan oikeudellinen 
muoto, joka mahdollistaa osallistumisen 
muun muassa siten, että työntekijöiden 
edustajat ovat läsnä yhtiöiden 
asianmukaisissa johto- tai 
valvontaelimissä. Lisäksi tällaisessa 
tapauksessa yhtiön ja sen työntekijöiden 
välillä olisi järjestettävä vilpittömässä 
mielessä käytävät neuvottelut 
direktiivissä 2001/86/EY säädetyn 
menettelyn tapaan, jotta löydettäisiin 
sopuratkaisu, jossa yhdistyvät yhtiön 
oikeus toteuttaa rajatylittävä 
jakautuminen ja henkilöstön 
osallistumisoikeus. Neuvottelujen 
tuloksena olisi sovellettava joko 
räätälöityä ja sovittua ratkaisua tai, jos 
sopimukseen ei päästä, soveltuvin osin 
direktiivin 2001/86/EY liitteessä 
vahvistettuja toissijaisia sääntöjä. Sovitun 
ratkaisun tai kyseisten toissijaisten 
sääntöjen soveltamisen suojaamiseksi 
yhtiön ei pitäisi voida lakkauttaa 
osallistumisoikeuksia toteuttamalla 
myöhempiä kotimaisia tai rajatylittäviä 
yhtiömuodon muutoksia, sulautumisia tai 
jakautumisia seuraavien kolmen vuoden 
aikana.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Sen estämiseksi, että henkilöstön 
osallistumisoikeuksia kierretään 
rajatylittävän jakautumisen välityksellä, 
jakautumisen toteuttavan yhtiön, joka on 
rekisteröity siinä jäsenvaltiossa, jossa 
säädetään henkilöstön 
osallistumisoikeuksista, ei pitäisi voida 
toteuttaa rajatylittävää jakautumista 
ilman että se ensin käynnistää neuvottelut 
työntekijöidensä kanssa, tai heidän 
edustajiensa kanssa, jos kyseisen yhtiön 
palveluksessa olevien työntekijöiden 
keskimääräinen määrä vastaa neljää 
viidesosaa kansallisesta kynnysarvosta, 
jonka täyttyminen johtaa tällaiseen 
henkilöstön osallistumiseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Tämän direktiivin säännökset eivät 
vaikuta kansallisen lainsäädännön 
oikeudellisiin tai hallinnollisiin 
säännöksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden 
tai niiden alueellisten tai hallinnollisten 
yksiköiden veroja, kuten verosääntöjen 
täytäntöönpanoa rajatylittävien 
yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja 
jakautumisten yhteydessä.

(58) Tämän direktiivin säännökset eivät 
vaikuta kansallisen lainsäädännön 
oikeudellisiin tai hallinnollisiin 
säännöksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden 
tai niiden alueellisten tai hallinnollisten 
yksiköiden veroja, kuten verosääntöjen 
täytäntöönpanoa rajatylittävien 
yhtiömuodon muutosten ja sulautumisten
yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta, joka on rajatylittävien 
yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja 
jakautumisen helpottaminen ja 
säänteleminen, vaan se voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(60) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta, joka on rajatylittävien 
yhtiömuodon muutosten ja sulautumisten 
helpottaminen ja säänteleminen, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut 
periaatteet.

(61) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, etenkin elinkeinovapautta 
(16 artikla), työntekijöiden oikeutta saada 
tietoja ja tulla kuulluksi yrityksessä 
(24 artikla), neuvotteluoikeutta ja oikeutta 
työtaistelutoimiin (28 artikla), suojaa 
perusteettoman irtisanomisen yhteydessä 
(30 artikla), oikeudenmukaisia ja 
kohtuullisia työoloja ja työehtoja 
(31 artikla) ja oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen (47 artikla), ja sitä on 
sovellettava kyseisten oikeuksien ja 
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periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Komission olisi tehtävä tätä 
direktiiviä koskeva arviointi. Arviointi olisi
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan 
parlamentin, Euroopan unionin neuvoston 
ja Euroopan komission välisen toimielinten 
sopimuksen52 22 kohdan nojalla tehtävä 
viiden eri kriteerin eli tehokkuuden, 
tuloksellisuuden, merkityksellisyyden, 
johdonmukaisuuden ja saatavan lisäarvon 
perusteella, ja sen olisi oltava pohjana 
mahdollisten jatkotoimien vaikutusten 
arvioinnille.

(63) Komission olisi tehtävä tätä 
direktiiviä koskeva arviointi. Sen olisi 
erityisesti tutkittava direktiivin vaikutusta 
työntekijöiden oikeuksien ja etenkin 
työntekijöiden osallistumista koskevien 
oikeuksien käyttöön. Arviointi olisi 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan 
parlamentin, Euroopan unionin neuvoston 
ja Euroopan komission välisen toimielinten 
sopimuksen52 22 kohdan nojalla tehtävä 
viiden eri kriteerin eli tehokkuuden, 
tuloksellisuuden, merkityksellisyyden, 
johdonmukaisuuden ja saatavan lisäarvon 
perusteella, ja sen olisi oltava pohjana 
mahdollisten jatkotoimien vaikutusten 
arvioinnille.

__________________ __________________

52 EUVL L 123, 12.5. 2016, s. 1. 52 EUVL L 123, 12.5. 2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään ennen 1 artiklaa -
1 a artikla seuraavasti:



PR\1161004FI.docx 41/99 PE625.524v02-00

FI

”1 a artikla (uusi)

Yhtiön etu

Yhtiön johto- tai hallintoelin kantaa 
täyden vastuun yhtiön johtamisesta sen 
parhaan edun mukaisesti, mikä 
tarkoittaa, että elin ottaa huomioon 
osakkeenomistajien, työntekijöiden ja 
muiden sidosryhmien tarpeet kestävää 
arvon tuottamista varten.”

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2017/1132
1 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-2) Lisätään 1 artiklan jälkeen 
1 a artikla (uusi) seuraavasti:

”1 a artikla (uusi)

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

(1) II osaston I ja II luvussa 
’pääomayhtiöllä’, jäljempänä ’yhtiö’,

(a) liitteessä II lueteltua muotoa 
olevaa yhtiötä;

(b) II osaston II luvussa yhtiötä, jolla 
on osakepääoma tai vastaava pääoma, 
joka on oikeushenkilö ja jolla on 
omaisuutta, joka yksin vastaa yhtiön 
veloista ja johon sovelletaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisia I osaston 
II luvun 2 jaksossa ja I osaston III luvun 
1 jaksossa jäsenten ja ulkopuolisten 
etujen suojaamiseksi säädettyjä takeita 
vastaavia ehtoja;

(2) ’rajatylittävällä yhtiömuodon 
muuttamisella’ järjestelyä, jolla yhtiö, 
ilman että se puretaan tai asetetaan 
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selvitystilaan, muuttaa oikeudellisen 
muodon, jolla se on rekisteröity 
lähtöjäsenvaltiossa, kohdejäsenvaltion 
yhtiön oikeudelliseksi muodoksi ja siirtää 
vähintään sääntömääräisen 
toimipaikkansa kohdejäsenvaltioon 
säilyttäen oikeushenkilöllisyytensä;

(3) ’lähtöjäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, 
jossa yhtiö on rekisteröity oikeudellisessa 
muodossaan ennen rajatylittävää 
yhtiömuodon muuttamista;

(4) ’kohdejäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, 
jossa yhtiö rekisteröidään rajatylittävän 
yhtiömuodon muuttamisen tuloksena;

(5) ’rekisterillä’ 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua keskus-, kauppa-
tai yhtiörekisteriä;

(6) ’yhtiömuotoaan muuttaneella 
yhtiöllä’ kohdejäsenvaltiossa 
muodostettua uutta yhtiötä siitä päivästä 
alkaen, jona rajatylittävä yhtiömuodon 
muutos tulee voimaan;

(7) II osaston I luvussa ’hankkimalla 
tapahtuvalla sulautumisella’ menettelyä, 
jossa yksi tai useampi yhtiö purkautuen 
selvitysmenettelyttä siirtää varansa ja 
vastuunsa toiselle yhtiölle siten, että 
sulautuvan yhtiön tai sulautuvien 
yhtiöiden osakkeenomistajat saavat 
vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön 
osakkeita sekä mahdollisesti 
rahakorvauksen, jonka määrä ei 
kuitenkaan saa olla enemmän kuin 
10 prosenttia näin annettavien osakkeiden 
nimellisarvosta tai nimellisarvon 
puuttuessa kirjanpidollisesta vasta-
arvosta.

Jäsenvaltion lainsäädännössä voidaan 
säätää, että hankkimalla tapahtuva 
sulautuminen voidaan toteuttaa myös 
silloin, kun yksi tai useampi sulautuvista 
yhtiöistä on selvitystilassa, jos tämä 
mahdollisuus rajoitetaan yhtiöihin, jotka 
eivät vielä ole aloittaneet varojen 
jakamista osakkeenomistajilleen;
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(8) II osaston I luvussa 
’sulautumisella perustamalla uusi yhtiö’ 
menettelyä, jossa useat yhtiöt purkautuen 
selvitysmenettelyttä siirtävät kaikki 
varansa ja vastuunsa perustamalleen 
yhtiölle osakkeenomistajien saadessa 
vastikkeeksi uuden yhtiön osakkeita ja 
mahdollisesti rahakorvauksen, jonka 
määrä ei kuitenkaan saa olla enemmän 
kuin 10 prosenttia näin annettavien 
osakkeiden nimellisarvosta tai 
nimellisarvon puuttuessa 
kirjanpidollisesta vasta-arvosta.

Jäsenvaltion lainsäädännössä voidaan 
säätää, että sulautuminen perustamalla 
uusi yhtiö voidaan toteuttaa myös silloin, 
kun yksi tai useampi lakkaavista yhtiöistä 
on selvitystilassa, jos tämä mahdollisuus 
rajoitetaan yhtiöihin, jotka eivät vielä ole 
aloittaneet varojen jakamista 
osakkeenomistajilleen;

(9) II osaston II luvussa 
’sulautumisella’ liiketoimea, jolla:

(a) yksi tai useampi yhtiö siirtää 
purkautumishetkellään 
selvitysmenettelyttä kaikki varansa ja 
vastuunsa toiselle toiminnassa olevalle 
yhtiölle (vastaanottava yhtiö) siten, että 
niiden jäsenille annetaan vastikkeeksi 
tämän toisen yhtiön yhtiöpääomaa 
edustavia arvopapereita tai osuuksia ja 
mahdollisesti rahavastike, jonka määrä ei 
kuitenkaan saa olla enemmän kuin 
10 prosenttia näiden arvopapereiden tai 
osuuksien nimellisarvosta tai 
nimellisarvon puuttuessa 
kirjanpitoarvosta 
(absorptiosulautuminen); tai

(b) kaksi yhtiötä tai useampi yhtiö 
siirtää purkautumishetkellä 
selvitysmenettelyttä kaikki varansa ja 
vastuunsa perustettavalle yhtiölle (uusi 
yhtiö) siten, että niiden jäsenille annetaan 
vastikkeeksi uuden yhtiön yhtiöpääomaa 
edustavia arvopapereita tai osuuksia ja 
mahdollisesti rahavastike, jonka määrä ei 
kuitenkaan saa olla enemmän kuin 
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10 prosenttia näiden arvopapereiden tai 
osuuksien nimellisarvosta tai 
nimellisarvon puuttuessa 
kirjanpitoarvosta (ns. 
kombinaatiosulautuminen); tai

(c) yhtiö siirtää 
purkautumishetkellään ilman 
selvitysmenettelyä kaikki varansa ja 
vastuunsa sille yhtiölle, jonka hallussa 
ovat kaikki sen yhtiöpääomaa edustavat 
arvopaperit tai osuudet;

(9) ’työntekijöiden edustajilla’ 
unionin ja kansallisessa lainsäädännössä 
ja/tai käytännössä tarkoitettuja 
työntekijöiden edustajia;

(10) ’henkilöstöedustuksella’ 
järjestelmää, tiedottaminen, kuuleminen 
ja osallistuminen mukaan lukien, jonka 
avulla henkilöstön edustajat voivat 
vaikuttaa yhtiössä tehtäviin päätöksiin;

(11) ’tiedottamisella’ toimivaltaisen 
elimen toimeenpanemaa tietojen 
antamista henkilöstöä edustavalle elimelle 
ja/tai henkilöstön edustajille asioista, 
jotka koskevat yhtiötä itseään ja sen 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaa 
tytäryhtiötä tai toimipaikkaa, tai asioista, 
joissa päätöksiä tekevät elimet 
yksittäisessä jäsenvaltiossa eivät ole 
toimivaltaisia, sellaisena ajankohtana, 
sellaisella tavalla ja sisällöltään sellaisina, 
että henkilöstön edustajat voivat 
perusteellisesti arvioida tietojen 
mahdollista vaikutusta ja tarvittaessa 
valmistella yhtiön toimivaltaisen elimen 
kuulemista;

(12) ’kuulemisella’ henkilöstöä 
edustavan elimen ja/tai henkilöstön 
edustajien ja toimivaltaisen elimen välisen 
vuoropuhelun ja näkemysten vaihdon 
toimeenpanemista sellaisena 
ajankohtana, sellaisella tavalla ja 
sisällöltään sellaisena, että henkilöstön 
edustajat voivat annettujen tietojen 
perusteella ilmaista toimivaltaisen elimen 
suunnittelemia toimenpiteitä koskevan 
kantansa, joka voidaan ottaa huomioon 
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yhtiön sisäisessä päätöksenteossa;

(13) ’osallistumisella’ henkilöstöä 
edustavan elimen ja/tai henkilöstön 
edustajien vaikuttamista yhtiön asioihin 
siten, että heillä on oikeus valita tai 
nimittää osa yhtiön valvonta- tai 
hallintoelimen jäsenistä tai oikeus 
hyväksyä joidenkin tai kaikkien yhtiön 
valvonta- tai hallintoelimen jäsenten 
nimittäminen ja/tai vastustaa sitä;

(14) ’keinotekoisella järjestelyllä’ 
yhtiörakennetta, joka perustetaan unionin 
ja kansallista oikeutta väärin käyttäen tai 
siihen vilpillisesti vedoten väärinkäyttöön 
liittyviin tarkoituksiin, kuten 
työntekijöiden, velkojien tai 
vähemmistöosakkeenomistajien 
sääntelyyn ja sopimuksiin perustuvien 
oikeuksien tai henkilöstön osallistumista 
koskevien sääntöjen tai 
sosiaaliturvamaksujen kiertämiseen tai 
sellaisten verovelvoitteiden kiertämiseen, 
jotka olisi normaalisti maksettava 
syntyneistä voitoista, esimerkiksi 
perustamalla kuvitteellinen yritys, joka ei 
toteuta merkittävää taloudellista toimintaa 
tukenaan henkilöstöä, laitteistoja, varoja 
ja toimitiloja, erityisesti ”postilaatikkona” 
tai ”bulvaanina” toimivan tytäryhtiön 
tapauksessa.”

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne 
eivät sovella tätä lukua sellaisiin 
rajatylittäviin yhtiömuodon muutoksiin, 
joissa yhtenä osapuolena on osuuskunta, 

Poistetaan.
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silloinkaan kun kyseinen osuuskunta 
kuuluisi 86 a artiklan 1 kohdassa 
säädetyn pääomayhtiön määritelmän 
piiriin.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 b artikla

Komission teksti Tarkistus

86 b artikla Poistetaan.

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

(1) ’pääomayhtiöllä’, jäljempänä 
’yhtiö’, liitteessä II luetellun tyyppistä 
yhtiötä;

(2) ’rajatylittävällä yhtiömuodon 
muuttamisella’ järjestelyä, jolla yhtiö, 
ilman että se puretaan tai asetetaan 
selvitystilaan, muuttaa oikeudellisen 
muodon, jolla se on rekisteröity 
lähtöjäsenvaltiossa, kohdejäsenvaltion 
yhtiön oikeudelliseksi muodoksi ja siirtää 
vähintään sääntömääräisen 
toimipaikkansa kohdejäsenvaltioon 
säilyttäen oikeushenkilöllisyytensä;

(3) ’lähtöjäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, 
jossa yhtiö on rekisteröity oikeudellisessa 
muodossaan ennen rajatylittävää 
yhtiömuodon muuttamista;

(4) ’kohdejäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, 
jossa yhtiö rekisteröidään rajatylittävän 
yhtiömuodon muuttamisen tuloksena;

(5) ’rekisterillä’ 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua keskus-, kauppa-
tai yhtiörekisteriä;

(6) ’yhtiömuotoaan muuttaneella 
yhtiöllä’ kohdejäsenvaltiossa 
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muodostettua uutta yhtiötä siitä päivästä 
alkaen, jona rajatylittävä yhtiömuodon 
muutos tulee voimaan.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 c artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että silloin kun yhtiö aikoo toteuttaa 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen, 
lähtö- ja kohdejäsenvaltiot varmistavat, 
että rajatylittävä yhtiömuodon muutos 
täyttää 2 kohdassa vahvistetut edellytykset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että silloin kun yhtiö aikoo toteuttaa 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen, 
tuomioistuin, notaari tai lähtö- ja 
kohdejäsenvaltioiden muu toimivaltainen 
viranomainen varmistavat, että 
rajatylittävä yhtiömuodon muutos täyttää 
2 kohdassa vahvistetut edellytykset.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 c artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) yhtiöön sovelletaan menettelyjä, 
jotka liittyvät sosiaaliturvapetoksiin tai 
työntekijöiden oikeuksien rikkomiseen, tai 
kun on syytä epäillä petosta tai oikeuksien 
rikkomista;

Or. en
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Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 c artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) yhtiöön sovelletaan tarkistuksia, 
tarkastuksia ja tutkimuksia, joista 
säädetään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/123/EY1 a

VI luvussa tai Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/67/EU.1 b

__________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/123/EY, annettu 
12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista 
sisämarkkinoilla, EUVL L 376, 
27.12.2006, s. 36–68.
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä 
toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon annetun 
direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta 
sekä hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä annetun 
asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-
asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 
28.5.2014, s. 11–31).

Or. en
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Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 c artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) keneen tahansa yhtiön johtajista 
kohdistetaan kurinpitomenettelyjä tai 
rikosoikeudellisia seuraamuksia tai he 
ovat liiketoimintakiellossa missä tahansa 
jäsenvaltiossa, jossa yhtiöllä on toimintaa, 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
syyttömyysolettamaan, jota sovelletaan 
rikosoikeudellisiin menettelyihin, ja 
muihin perusoikeuksiin. Tässä yhteydessä 
on otettava huomioon seuraavat seikat:

i. rikostuomiot tai meneillään olevat 
syytetoimet, erityisesti liittyen rikoksiin, 
joihin sovelletaan pankkitoimintaa, 
rahoitus-, arvopaperi- ja 
vakuutustoimintaa, 
arvopaperimarkkinoita tai rahoitus- tai 
maksuvälineitä koskevaa lainsäädäntöä, 
kuten rahanpesusta, lahjonnasta, 
markkinoiden manipuloinnista tai 
sisäpiirikaupoista ja koronkiskonnasta 
annettuja lakeja;

ii. epärehellisyys-, petos tai talousrikokset;

iii. verorikokset ja

iv. muut sellaisten lakien nojalla 
rikoksiksi katsottavat, jotka liittyvät 
yhtiöihin, konkursseihin, 
maksukyvyttömyyteen tai 
kuluttajansuojaan;

v. muut asiaankuuluvat nykyiset tai 
aiemmat toimet, joita jokin sääntelyelin 
tai ammattialajärjestö on toteuttanut 
pankki-, rahoitus-, arvopaperi- tai 
vakuutustoimintaa koskevien 
asianomaisten säännösten noudattamatta 
jättämisen johdosta.

Or. en
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Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 c artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kansalliset viranomaiset ovat 
toteuttaneet ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä a, b tai d alakohdassa
tarkoitettujen menettelyjen aloittamisen 
välttämiseksi.

(e) kansalliset viranomaiset ovat 
toteuttaneet ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä a, b, c tai d alakohdassa
tarkoitettujen menettelyjen aloittamisen 
välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 c artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että lähtöjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen ei anna lupaa yhtiömuodon 
muuttamiselle silloin, kun se katsoo asiaa 
tutkittuaan ja otettuaan huomioon kaikki 
asiaankuuluvat tosiseikat ja olosuhteet, että 
kyseessä on keinotekoinen järjestely, jolla 
pyritään saamaan perusteettomia 
veroetuja tai oikeudettomasti rajoittamaan 
työntekijöiden, velkojien tai 
vähemmistöjäsenten lakisääteisiä tai 
sopimusperusteisia oikeuksia.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että lähtöjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen ei anna lupaa yhtiömuodon 
muuttamiselle silloin, kun se katsoo asiaa 
tutkittuaan ja otettuaan huomioon kaikki 
asiaankuuluvat tosiseikat ja olosuhteet, että 
kyseessä on keinotekoinen järjestely.
Rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttavan yhtiön on osoitettava 
todennettavissa olevien objektiivisten 
tekijöiden perusteella, että yhtiö on 
tosiasiallisesti sijoittautunut 
kohdejäsenvaltioon ja harjoittaa siellä 
tosiasiallisesti taloudellista toimintaa 
määrittelemättömän ajan.

Rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttavan yhtiön on oletettava 
sijoittautuneen kohdejäsenvaltioon ja 
tosiasiallisesti harjoittavan taloudellista 
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toimintaa, kun se pystyy osoittamaan, että 
sillä on kyseisessä jäsenvaltiossa kiinteä 
toimipaikka, jonka toiminta on 
luonteeltaan pysyvää, että sillä on 
hallintoelin ja että sillä on aineelliset 
edellytykset käydä 
liiketoimintaneuvotteluja kolmansien 
osapuolien kanssa siten, että niiden ei 
tarvitse olla suoraan tekemisissä 
ulkomailla sijaitsevan emoyhtiön kanssa, 
vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa 
sijoittautumisen edellytykset täyttävässä 
toimipaikassa.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 d artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön johto- tai 
hallintoelimen on laadittava rajatylittävää 
yhtiömuodon muuttamista koskeva 
suunnitelma. Suunnitelmasta on käytävä 
ilmi vähintään

1. Rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön johto- tai 
hallintoelimen on laadittava rajatylittävää 
yhtiömuodon muuttamista koskeva 
suunnitelma. Rajatylittävää yhtiömuodon 
muuttamista koskeva suunnitelma. Jos 
yhtiöön sovelletaan henkilöstön 
osallistumismahdollisuuksia yhtiön 
hallituksen tasolla, hallitus on otettava 
mukaan, kun päätetään suunnitelmasta 
kansallisen oikeuden ja käytännön 
mukaisesti. Suunnitelmasta on käytävä 
ilmi vähintään

Or. en
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Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 d artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lähtöjäsenvaltion yhtiön 
oikeudellinen muoto, nimi ja 
sääntömääräinen kotipaikka;

(a) lähtöjäsenvaltion yhtiön 
oikeudellinen muoto, nimi, 
sääntömääräisen kotipaikan sijainti;

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 d artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) yksityiskohtaiset tiedot 
pääkonttorin tai päätoimipaikan 
siirtämisestä;

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 d artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön 
hallinto-, johto-, valvonta- tai 
tarkastuselimen jäsenille mahdollisesti 
myönnettävät erityisetuudet;

(h) yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön 
hallinto-, johto-, valvonta- tai 
tarkastuselimen jäsenille mahdollisesti 
myönnettävät erityisetuudet tai lisäpalkat 
ja bonukset, jotka liittyvät yhtiömuodon 
muuttamiseen;
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Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 d artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen seuraukset työntekijöille, 
kuten todennäköiset muutokset, jotka 
liittyvät työvoimaan, sen organisointiin tai 
tiettyjen työtehtävien työnkuvaukseen tai 
paikkaan, ja seuraukset näissä 
työtehtävissä työskenteleville 
työntekijöille, mukaan lukien yhtiön 
tytäryhtiöt ja sivuliikkeet, jotka sijaitsevat 
jäsenvaltioissa ja joissa rajatylittävän 
yhtiömuodon muutos toteutetaan;

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 d artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) tarvittaessa tiedot menettelyistä, 
joiden mukaisesti määritetään 
yksityiskohtaiset säännöt työntekijöiden 
osallistumisesta 86 l artiklan mukaisesti 
niiden oikeuksien määrittelyyn, jotka 
koskevat työntekijöiden osallistumista 
yhtiömuotoaan muuttaneessa yhtiössä ja 
kyseisiä sääntöjä koskevat mahdolliset 
vaihtoehdot.

(k) rajatylittävien yhtiömuodon 
muutosten todennäköiset vaikutukset 
työntekijöille annettaviin tietoihin
menettelyistä, joiden mukaisesti 
määritetään yksityiskohtaiset säännöt 
työntekijöiden tiedonsaannista, 
kuulemisesta ja osallistumisesta 
86 l artiklan mukaisesti niiden oikeuksien 
määrittelyyn, jotka koskevat työntekijöiden 
osallistumista yhtiömuotoaan muuttaneessa 
yhtiössä ja kyseisiä sääntöjä koskevat 



PE625.524v02-00 54/99 PR\1161004FI.docx

FI

mahdolliset vaihtoehdot.

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 d artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ennen kuin johto- tai hallintoelin 
päättää rajatylittävää yhtiömuodon 
muuttamista koskevasta suunnitelmasta, 
eurooppalaiselle yritysneuvostolle ja 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttavan yhtiön työntekijöiden 
edustajille tai siinä tapauksessa, että 
työntekijöillä ei ole edustajia, itse 
työntekijöille ja yhtiössä edustettuina 
oleville ammattiliitoille olisi tiedotettava 
ehdotetusta siirrosta ja niitä olisi kuultava 
siitä direktiivin 2002/14/EY1 a 4 artiklan 
mukaisesti.

__________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2002, työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan 
koskevista yleisistä puitteista Euroopan 
yhteisössä - Luonnos työntekijöiden 
edustusta koskevaksi Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
yhteiseksi julistukseksi (EYVL L 80, 
23.3.2002, s. 29–34).

Or. en
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Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 e artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu kertomus on asetettava ainakin 
sähköisesti jäsenten saataville vähintään 
kaksi kuukautta ennen 86 i artiklassa 
tarkoitettua yhtiökokousta. Kertomus on 
asetettava myös rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön 
työntekijöiden edustajien saataville tai 
siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole 
edustajia, itse työntekijöiden saataville.

3. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu kertomus on asetettava ainakin 
sähköisesti jäsenten saataville vähintään 
kaksi kuukautta ennen 86 i artiklassa 
tarkoitettua yhtiökokousta. Kertomus on 
samanaikaisesti asetettava myös 
eurooppalaisen yritysneuvoston ja
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttavan yhtiön työntekijöiden 
edustajien saataville tai siinä tapauksessa, 
että työntekijöillä ei ole edustajia, itse 
työntekijöiden ja yhtiön ammattiliittojen
saataville.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 e artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kertomusta ei kuitenkaan vaadita 
silloin, kun rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön kaikki 
jäsenet ovat sopineet luopuvansa tästä 
vaatimuksesta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 f artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen vaikutukset työsuhteiden 
turvaamisen osalta;

(b) rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen vaikutukset työsuhteiden ja 
työntekijöiden osallistumisen osalta 
samoin kuin niiden turvaamiseksi 
toteutettavat toimet;

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 f artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) mahdolliset työehtojen ja yhtiön 
toimipaikkojen olennaiset muutokset;

(c) mahdolliset olennaiset muutokset 
työehtoihin – myös työehtosopimusten 
kautta – ja yhtiön toimipaikkoihin;

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 f artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) koskevatko a, b ja c alakohdassa 
esitetyt tekijät myös yhtiön mahdollisia 
tytäryhtiöitä.

(d) koskevatko a, b ja c alakohdassa 
esitetyt tekijät myös yhtiön mahdollisia 
tytäryhtiöitä tai sivuliikkeitä;
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Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 f artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tietoa menettelyistä, jotka liittyvät 
yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön 
työntekijöiden tiedonsaanti-, kuulemis- ja 
osallistumisoikeuksia koskeviin 
järjestelyihin tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 f artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen vaikutukset yhtiön tulevaan 
liiketoimintaan ja johdon strategiseen 
suunnitelmaan;

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 f artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d c) yhtiömuodon muuttamista 
vastustavien jäsenten käytettävissä olevat 
oikeudet ja oikeussuojakeinot;

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 f artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ennen kuin johto- tai hallintoelin 
päättää jäsenille annettavasta 
kertomuksesta rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön 
työntekijöiden edustajille tai siinä 
tapauksessa, että työntekijöillä ei ole 
edustajia, itse työntekijöille olisi 
tiedotettava ehdotetusta siirrosta ja heitä 
olisi kuultava siitä 
direktiivin 2002/14/EY1 a 4 artiklan 
mukaisesti.

__________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2002, työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan 
koskevista yleisistä puitteista Euroopan 
yhteisössä - Luonnos työntekijöiden 
edustusta koskevaksi Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
yhteiseksi julistukseksi (EYVL L 80, 
23.3.2002, s. 29–34).

Or. en



PR\1161004FI.docx 59/99 PE625.524v02-00

FI

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 f artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu kertomus on asetettava ainakin 
sähköisesti rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön 
työntekijöiden edustajien saataville tai 
siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole 
edustajia, itse työntekijöiden saataville 
vähintään kaksi kuukautta ennen 
86 i artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta. 
Kertomus on asetettava myös rajatylittävän 
yhtiömuodon muutoksen toteuttavan yhtiön 
jäsenten saataville.

3. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu kertomus on asetettava ainakin 
sähköisesti eurooppalaisen 
yritysneuvoston ja rajatylittävän 
yhtiömuodon muutoksen toteuttavan yhtiön 
työntekijöiden edustajien saataville tai 
siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole 
edustajia, itse työntekijöiden saataville 
vähintään kaksi kuukautta ennen 
86 i artiklassa tarkoitettua yhtiökokousta. 
Kertomus on asetettava myös yhtiössä 
edustettuina olevien ammattiliittojen ja
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttavan yhtiön jäsenten saataville.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 f artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön johto- tai 
hallintoelin saa kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti annettavan työntekijöidensä 
edustajien tai siinä tapauksessa, että 
työntekijöillä ei ole edustajia, itse 
työntekijöiden lausunnon hyvissä ajoin,
lausunnosta on ilmoitettava jäsenille ja 
liitettävä se kertomukseen.

4. Rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön johto- tai 
hallintoelin pyytää saada esittää
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
annettavan työntekijöidensä edustajien tai 
siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole 
edustajia, itse työntekijöiden lausunnon 
yhden kuukauden kuluessa. Lausunnosta 
on ilmoitettava jäsenille ja liitettävä se 
kertomukseen.

Or. en



PE625.524v02-00 60/99 PR\1161004FI.docx

FI

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 g artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

86 g artikla: 86 g artikla:

Riippumattoman asiantuntijan suorittama 
tarkastus

Toimivaltaisen viranomaisen suorittama 
tarkastus

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 g artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttava yhtiö esittää vähintään kaksi 
kuukautta ennen 86 i artiklassa tarkoitettua 
yhtiökokousta hakemuksen 86 m artiklan 
1 kohdan mukaisesti nimetylle 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
asiantuntijan nimittämiseksi tutkimaan ja 
arvioimaan rajatylittävää yhtiömuodon 
muuttamista koskevan suunnitelman ja 
86 e ja 86 f artiklassa tarkoitetut 
kertomukset tämän artiklan 6 kohdassa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttava yhtiö esittää vähintään kaksi 
kuukautta ennen 86 i artiklassa tarkoitettua 
yhtiökokousta hakemuksen 86 m artiklan 
1 kohdan mukaisesti nimetylle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta 
kyseinen viranomainen arvioi
rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista 
koskevan suunnitelman ja 86 e ja 
86 f artiklassa tarkoitetut kertomukset 
tämän artiklan 6 kohdassa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 g artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Asiantuntijan nimittämistä koskevaan 
hakemukseen on liitettävä seuraavat 
asiakirjat:

Arviointia koskevaan hakemukseen on 
liitettävä seuraavat asiakirjat:

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 g artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltainen viranomainen 
nimittää riippumattoman asiantuntijan 
viiden työpäivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun hakemuksen jättämisestä ja 
suunnitelman ja kertomusten 
vastaanottamisesta. Asiantuntijan on 
oltava rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavasta yhtiöstä 
riippumaton luonnollinen tai 
oikeushenkilö lähtöjäsenvaltion 
lainsäädännöstä riippuen. Jäsenvaltioiden 
on otettava asiantuntijan 
riippumattomuutta arvioidessaan 
huomioon direktiivin 2006/43/EY 22 ja 
22 b artiklan säännökset.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 g artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Asiantuntijan on laadittava 
kirjallinen lausunto, johon on sisällyttävä 
vähintään seuraavat tiedot:

3. Kuultuaan kolmansia osapuolia, 
joilla on kohtuullinen intressi yhtiön 
yhtiömuodon muutokseen, toimivaltaisen 
viranomaisen on laadittava kirjallinen 
lausunto, johon on sisällyttävä vähintään 
seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 g artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että riippumattomalla asiantuntijalla on 
oikeus hankkia rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavalta yhtiöltä kaikki 
asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat ja 
toteuttaa kaikki tarvittavat selvitykset 
todentaakseen kaikki suunnitelmassa tai 
johdon kertomuksissa olevat tiedot. 
Asiantuntijalla on myös oikeus 
vastaanottaa huomautuksia ja lausuntoja 
yhtiön työntekijöiden edustajilta tai siinä 
tapauksessa, että työntekijöillä ei ole 
edustajia, itse työntekijöiltä ja myös yhtiön 
velkojilta ja jäseniltä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaisella viranomaisella on 
oikeus hankkia rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavalta yhtiöltä kaikki 
asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat ja 
toteuttaa kaikki tarvittavat selvitykset 
todentaakseen kaikki suunnitelmassa tai 
johdon kertomuksissa olevat tiedot. 
Toimivaltaisen viranomaisen on lisäksi 
voitava tarvittaessa esittää kysymyksiä 
kohdejäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ja sillä on oltava oikeus 
vastaanottaa huomautuksia ja lausuntoja 
yhtiön työntekijöiden edustajilta tai siinä 
tapauksessa, että työntekijöillä ei ole 
edustajia, itse työntekijöiltä ja myös yhtiön 
velkojilta ja jäseniltä.

Or. en
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Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 g artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että riippumattomalle asiantuntijalle
toimitettuja tietoja voidaan käyttää 
ainoastaan niiden lausuntojen laadinnassa 
ja että luottamuksellisia tietoja, mukaan 
lukien liikesalaisuudet, ei paljasteta. 
Asiantuntija voi tarvittaessa toimittaa 
tällaisia luottamuksellisia tietoja 
sisältävän erillisen asiakirjan 
86 m artiklan 1 kohdan mukaisesti 
nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle, 
ja kyseinen erillinen asiakirja asetetaan 
vain rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön saataville 
eikä sitä paljasteta ulkopuolisille.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiselle viranomaiselle
toimitettuja tietoja voidaan käyttää 
ainoastaan niiden lausuntojen laadinnassa 
ja että luottamuksellisia tietoja, mukaan 
lukien liikesalaisuudet, ei paljasteta muille 
kuin työntekijöiden edustajille kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 g artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on vapautettava 
komission suosituksessa 2003/361/EY (**) 
määritetyt ’mikroyritykset’ ja ’pienet 
yritykset’ tämän artiklan säännösten 
vaatimuksista.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 g a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

86 g a artikla (uusi)

Estämättä jättäminen

Lähtöjäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen päätöksen, joka koskee 
yhtiömuodon muutosta edeltävän 
todistuksen antamista, tai 
kohdejäsenvaltion vastaavan 
viranomaisen hyväksynnän ei pidä estää 
näiden valtioiden viranomaisia 
toteuttamasta myöhemmin menettelyjä tai 
tekemästä päätöksiä esimerkiksi 
verotuksen alalla.

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 h artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ilmoitus rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön jäsenille, 
velkojille ja työntekijöille siitä, että ne 
voivat toimittaa ennen yhtiökokousta 
ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevia 
huomautuksia yhtiölle ja 86 m artiklan 
1 kohdan mukaisesti nimetylle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

(c) ilmoitus rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön jäsenille, 
velkojille ja työntekijöille tai 
ammattiliitoille siitä, että ne voivat 
toimittaa ennen yhtiökokousta 
ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuja asiakirjoja koskevia 
huomautuksia yhtiölle ja 86 m artiklan 
1 kohdan mukaisesti nimetylle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en
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Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 h artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tapauksissa, 
joissa on perusteltua syytä epäillä petosta, 
edellyttää henkilökohtaista käyntiä 
toimivaltaisen viranomaisen luona.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tapauksissa, 
joissa on syytä epäillä petosta, edellyttää 
henkilökohtaista käyntiä toimivaltaisen 
viranomaisen luona.

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 i artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ottaen tarvittaessa huomioon 86 e, 
86 f ja 86 g artiklassa tarkoitetut 
kertomukset ja lausunnot yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön yhtiökokous 
päättää päätöslauselmalla, hyväksyykö se 
rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista 
koskevan suunnitelman. Yhtiön on 
ilmoitettava 86 m artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle 
viranomaiselle yhtiökokouksen 
päätöksestä.

1. Ottaen tarvittaessa huomioon 86 e, 
86 f ja 86 g artiklassa tarkoitetut 
kertomukset ja lausunnot yhtiömuodon 
muutoksen toteuttavan yhtiön yhtiökokous 
päättää päätöslauselmalla, hyväksyykö se 
rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista 
koskevan suunnitelman. Ennen päätöksen 
tekemistä yhtiön työntekijöiden edustajille 
on pitänyt tiedottaa asiasta ja heitä on 
pitänyt kuulla sen johdosta oikea-
aikaisesti ja siten, että työntekijöiden 
näkemykset on voitu ottaa huomioon 
direktiivin 2002/14/EY1 a ja soveltuvilta 
osin direktiivien 2009/98/EY1 b ja 
2001/86/EY1 c mukaisesti. Yhtiön on 
ilmoitettava 86 m artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle 
viranomaiselle yhtiökokouksen 
päätöksestä.

__________________
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1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2002, työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan 
koskevista yleisistä puitteista Euroopan 
yhteisössä - Luonnos työntekijöiden 
edustusta koskevaksi Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
yhteiseksi julistukseksi, EYVL L 80, 
23.3.2002, s. 29–34.
1 b Komission direktiivi 2009/98/EY, 
annettu 4 päivänä elokuuta 2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/8/EY muuttamisesta 
boorihapon lisäämiseksi tehoaineena 
liitteeseen I, EUVL L 203, 5.8.2009, s. 58–
61.

1 c Neuvoston direktiivi 2001/86/EY, 
annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, 
eurooppayhtiön sääntöjen 
täydentämisestä henkilöstöedustuksen 
osalta, EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22–32.

Or. en

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

86 l artikla 86 l artikla

Henkilöstön osallistuminen Henkilöstölle tiedottaminen ja henkilöstön 
kuuleminen ja osallistuminen

Or. en
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Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Laatiessaan yhtiömuodon 
muutoksen toteuttamista koskevan 
suunnitelman osallistuvien yhtiöiden 
johto- tai hallintoelinten on 
mahdollisimman pian yhtiömuodon 
muuttamista koskevan suunnitelman 
julkaisemisen jälkeen toteutettava 
tarpeelliset toimet, mukaan lukien 
tiedottaminen osallistuvien yhtiöiden, 
asianomaisten tytäryhtiöiden tai 
toimipaikkojen henkilöydestä ja niiden 
henkilöstömäärästä, aloittaakseen 
neuvottelut yhtiöiden henkilöstön 
edustajien kanssa yhtiömuodon 
muuttamisen kautta muodostettavan 
yhtiön tai muodostettavien yhtiöiden 
henkilöstöedustusta koskevista 
järjestelyistä.

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kohdejäsenvaltiossa mahdollisesti 
voimassa olevia henkilöstön osallistumista 
koskevia sääntöjä ei kuitenkaan sovelleta, 
jos rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttavan yhtiön työntekijöiden 
keskimääräinen lukumäärä on tämän 
direktiivin 86 d artiklassa tarkoitetun 
rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista 

2. Kohdejäsenvaltiossa mahdollisesti 
voimassa olevia henkilöstön osallistumista 
koskevia sääntöjä ei kuitenkaan sovelleta, 
jos rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttavan yhtiön työntekijöiden 
keskimääräinen lukumäärä on tämän 
direktiivin 86 d artiklassa tarkoitetun 
rajatylittävää yhtiömuodon muuttamista 
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koskevan suunnitelman julkaisemista 
edeltävän kuuden kuukauden ajanjakson 
aikana ollut neljä viidesosaa
lähtöjäsenvaltion lainsäädännössä 
säädetystä sovellettavasta raja-arvosta, 
jonka ylittäminen johtaa 
direktiivin 2001/86/EY 2 artiklan 
k kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden 
osallistumiseen, tai jos kohdejäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä

koskevan suunnitelman julkaisemista 
edeltävän kuuden kuukauden ajanjakson 
aikana ollut kaksi kolmasosaa
lähtöjäsenvaltion lainsäädännössä 
säädetystä sovellettavasta raja-arvosta, 
jonka ylittäminen johtaa 
direktiivin 2001/86/EY 2 artiklan 
k kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden 
osallistumiseen, tai jos kohdejäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vähintään samanlaajuisesta 
henkilöstön osallistumisesta kuin 
asianomaisessa yhtiössä ennen 
yhtiömuodon muuttamista mitattuna 
henkilöstön edustajien osuutena hallituksen 
tai muun hallintoelimen tai niiden 
komiteoiden jäsenistä taikka sellaisen 
johtoryhmän jäsenistä, jonka toimivaltaan 
kuuluvat yhtiön tulosyksiköt, kun edellä 
mainittuihin elimiin sovelletaan 
henkilöstön osallistumista; tai

(a) vähintään samanlaajuisesta ja 
samanlaisesta henkilöstön osallistumisesta 
kuin asianomaisessa yhtiössä ennen 
yhtiömuodon muuttamista mitattuna 
henkilöstön edustajien osuutena hallituksen 
tai muun hallintoelimen tai niiden 
komiteoiden jäsenistä taikka sellaisen 
johtoryhmän jäsenistä, jonka toimivaltaan 
kuuluvat yhtiön tulosyksiköt, kun edellä 
mainittuihin elimiin sovelletaan 
henkilöstön osallistumista; tai

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden 
on säädettävä henkilöstön osallistumisesta 
yhtiömuotoaan muuttaneessa yhtiössä sekä 
henkilöstön osallistumisesta siihen 
liittyvien oikeuksien määrittelyyn 
soveltuvin osin ja jollei tämän artiklan 4–
7 kohdasta muuta johdu, asetuksen (EY) 
N:o 2157/2001 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaan 
sekä direktiivin 2001/86/EY seuraaviin 
säännöksiin sisältyvien periaatteiden ja 
menettelyjen mukaisesti:

3. Yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön 
työntekijöille tiedottaminen ja heidän 
kuulemisensa ja osallistumisensa näiden 
oikeuksien määrittelyyn. Edellä tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa jäsenvaltioiden on säädettävä 
henkilöstön osallistumisesta 
yhtiömuotoaan muuttaneessa yhtiössä sekä 
henkilöstön osallistumisesta siihen 
liittyvien oikeuksien määrittelyyn 
soveltuvin osin ja jollei tämän artiklan 4–
7 kohdasta muuta johdu, asetuksen (EY) 
N:o 2157/2001 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaan 
sekä direktiivin 2001/86/EY seuraaviin 
säännöksiin sisältyvien periaatteiden ja 
menettelyjen mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 4 artiklan 1 kohta, 4 artiklan 
2 kohdan a, g ja h alakohta, 4 artiklan 
3 kohta sekä 4 artiklan 4 kohta;

(b) 4 artiklan 1 kohta, 4 artiklan 
2 kohdan a, b, c, d, e, g ja h alakohta, 
4 artiklan 3 kohta sekä 4 artiklan 4 kohta;

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l artikla – 3 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(g) liitteessä olevan 3 osan a alakohta. (g) liite.

Or. en

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säänneltäessä 3 kohdassa 
tarkoitettuja periaatteita ja menettelyjä

4. Säänneltäessä 3 kohdassa 
tarkoitettuja periaatteita ja menettelyjä 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
henkilöstön osallistumista koskevia 
sääntöjä, joita sovellettiin ennen 
rajatylittävää yhtiömuodon muutosta, 
sovelletaan edelleen siihen asti kunnes 
mahdollisia myöhemmin sovittavia 
sääntöjä sovelletaan tai sovittujen 
sääntöjen puuttuessa kunnes oletussääntöjä 
sovelletaan liitteessä olevan 3 osan 
a alakohdan mukaisesti.

(a) jäsenvaltioiden on annettava 
erityiselle neuvotteluryhmälle oikeus 
vähintään kahden kolmasosan 
enemmistöllä niistä jäsenistä, jotka 
edustavat vähintään kahta kolmasosaa 
henkilöstöstä, päättää olla aloittamatta 
neuvotteluja tai lopettaa jo aloitetut 
neuvottelut sekä soveltaa 
kohdejäsenvaltiossa voimassa olevia 
henkilöstön osallistumista koskevia 
sääntöjä;

(b) jäsenvaltiot voivat tapauksessa, 
jossa ennakkoneuvottelujen jälkeen 
sovelletaan henkilöstön osallistumista 
koskevia toissijaisia sääntöjä, näistä 
säännöistä huolimatta päättää rajoittaa 
henkilöstön edustajien osuutta 
yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön 
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hallintoelimessä. Jos kuitenkin 
yhtiömuodon muutoksen toteuttavassa 
yhtiössä henkilöstön edustajien osuus oli 
vähintään yksi kolmasosa hallituksen tai 
muun hallintoelimen jäsenistä, rajoitus ei 
missään tapauksessa saa johtaa yhtä 
kolmasosaa alhaisempaan henkilöstön 
edustajien osuuteen hallintoelimessä;

(c) jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että henkilöstön osallistumista koskevia 
sääntöjä, joita sovellettiin ennen 
rajatylittävää yhtiömuodon muutosta, 
sovelletaan edelleen siihen asti kunnes 
mahdollisia myöhemmin sovittavia 
sääntöjä sovelletaan tai sovittujen 
sääntöjen puuttuessa kunnes oletussääntöjä 
sovelletaan liitteessä olevan 3 osan 
a alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos yhtiömuotoaan muuttanut yhtiö 
soveltaa henkilöstön 
osallistumisjärjestelmää, tämä yhtiö on 
velvollinen toteuttamaan toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että henkilöstön 
osallistumista koskevat oikeudet suojataan 
mahdollisessa myöhemmässä 
rajatylittävässä tai kotimaisessa 
sulautumisessa, jakautumisessa tai 
yhtiömuodon muuttamisessa kolmen
vuoden ajan siitä, kun rajatylittävä 
yhtiömuodon muutos on tullut voimaan, 
soveltamalla soveltuvin osin 1–6 kohdan 
säännöksiä.

7. Jos yhtiömuotoaan muuttanut yhtiö 
soveltaa henkilöstön 
osallistumisjärjestelmää, tämä yhtiö on 
velvollinen toteuttamaan toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että henkilöstön 
osallistumista koskevat oikeudet suojataan 
myös mahdollisessa myöhemmässä 
rajatylittävässä tai kotimaisessa 
sulautumisessa, jakautumisessa tai 
yhtiömuodon muuttamisessa kymmenen
vuoden ajan siitä, kun rajatylittävä 
yhtiömuodon muutos on tullut voimaan, 
soveltamalla soveltuvin osin 1–3 kohdan 
säännöksiä.

Or. en
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Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l kohta – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
direktiivin 2002/14/EY1 a 6 artiklan 
mukaisesti, että työntekijöiden edustajat 
saavat tehtäviään hoitaessaan riittävän 
suojan ja takeet voidakseen suorittaa 
heille annetut tehtävät asianmukaisesti.

__________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2002, työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan 
koskevista yleisistä puitteista Euroopan 
yhteisössä - Luonnos työntekijöiden 
edustusta koskevaksi Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
yhteiseksi julistukseksi, EYVL L 80, 
23.3.2002, s. 29–34.

Or. en

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l kohta – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
aiheellisista toimenpiteistä sen varalta, 
että yhtiömuotoaan muuttava yhtiö ei 
noudata tämän artiklan säännöksiä. 
Niiden on erityisesti huolehdittava siitä, 
että käytettävissä on hallinnollisia tai 
oikeudellisia menettelyjä, joilla voidaan 



PR\1161004FI.docx 73/99 PE625.524v02-00

FI

varmistaa tästä artiklasta aiheutuvien 
velvoitteiden täyttäminen.

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Jäsenvaltioiden on myös 
säädettävä asianmukaisista 
seuraamuksista, joita sovelletaan, jos 
yhtiömuotoaan muuttava yhtiö rikkoo 
tämän artiklan säännöksiä. Näiden 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 l artikla – 8 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 c. Perustuen edellä olevan 
86 l artiklan 3 kohdan sovellettavuuteen 
2 kohdassa tarkoitetussa ensimmäisessä 
tapauksessa, kun lähtöjäsenvaltion 
kynnysarvo ylitetään, on aloitettava uudet 
neuvottelut tämän artiklan seuraavien 
säännösten mukaisesti. Edellä olevasta 
86 l artiklan 5 kohdasta poiketen 
toissijaisissa säännöissä viitataan 
työntekijöiden osallistumistasoon, joka 
olisi oikeudellisesti ennakoitavissa yhtiön 
osalta lähtömaassa kynnysarvon ylittäviltä 
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osin, jos yhtiössä ei olisi toteutettu 
rajatylittävää yhtiömuodon muutosta.

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 m artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka valvoo 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
lainmukaisuutta menettelyn siltä osalta, 
johon sovelletaan lähtöjäsenvaltion 
lainsäädäntöä, ja myöntää yhtiömuodon 
muutosta edeltävän todistuksen, jossa 
vahvistetaan, että kaikkia asiaankuuluvia 
ehtoja on noudatettu ja kaikki menettelyt ja 
muodollisuudet on saatettu asianmukaisesti 
päätökseen lähtöjäsenvaltiossa.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
tuomioistuin, notaari tai muu
toimivaltainen viranomainen, joka valvoo 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
lainmukaisuutta menettelyn siltä osalta, 
johon sovelletaan lähtöjäsenvaltion 
lainsäädäntöä, ja myöntää yhtiömuodon 
muutosta edeltävän todistuksen, jossa 
vahvistetaan, että kaikkia asiaankuuluvia 
ehtoja on noudatettu ja kaikki menettelyt ja 
muodollisuudet on saatettu asianmukaisesti 
päätökseen lähtöjäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 m artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tapauksissa, 
joissa on perusteltua syytä epäillä petosta, 
edellyttää henkilökohtaista käyntiä 
toimivaltaisen viranomaisen luona 
vaadittujen asiaankuuluvien tietojen ja 
asiakirjojen toimittamiseksi.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tapauksissa, 
joissa on syytä epäillä petosta, edellyttää 
henkilökohtaista käyntiä toimivaltaisen 
viranomaisen luona vaadittujen 
asiaankuuluvien tietojen ja asiakirjojen 
toimittamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 m artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltainen viranomainen suorittaa 
arvioinnin kuukauden kuluessa päivästä, 
jolloin se vastaanotti tiedon siitä, että 
yhtiökokous on hyväksynyt yhtiömuodon 
muutoksen. Arvion tuloksena on oltava 
jokin seuraavista:

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltainen viranomainen suorittaa 
arvioinnin kolmen kuukauden kuluessa 
päivästä, jolloin se vastaanotti tiedon siitä, 
että yhtiökokous on hyväksynyt 
yhtiömuodon muutoksen. Arvion tuloksena 
on oltava jokin seuraavista:

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 m artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jos toimivaltaisella viranomaisella 
on vakavia epäilyksiä siitä, että 
rajatylittävä yhtiömuodon muutos on 
86 c artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
keinotekoinen järjestely, se voi päättää
suorittaa perusteellisen arvioinnin 
86 n artiklan mukaisesti ja ilmoittaa 
yhtiölle arvioinnin tekemistä koskevasta 
päätöksestään ja myöhemmin arvioinnin 
tuloksesta.

(c) jos toimivaltaisella viranomaisella 
on vakavia epäilyksiä siitä, että 
rajatylittävä yhtiömuodon muutos on 
keinotekoinen järjestely, se suorittaa 
perusteellisen arvioinnin 86 n artiklan 
mukaisesti ja ilmoittaa yhtiölle arvioinnin 
tekemistä koskevasta päätöksestään ja 
myöhemmin arvioinnin tuloksesta.

Or. en
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Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 n artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voitaisiin arvioida, onko 
rajatylittävä yhtiömuodon muutos 
86 c artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
keinotekoinen järjestely, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että lähtöjäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen arvioi 
perusteellisesti kaikkia merkityksellisiä 
tosiseikkoja ja olosuhteita ja ottaa 
huomioon ainakin seuraavat seikat: tiedot 
perustamisesta kohdejäsenvaltiossa, 
mukaan lukien tarkoitus, toimiala, 
investointi, nettoliikevaihto ja tulos, 
työntekijöiden lukumäärä, taseen sisältö, 
verotuksellinen kotipaikka, varat ja niiden 
sijaintipaikka, työntekijöiden ja 
työntekijöiden eritysryhmien tavanomainen 
työpaikka, paikka, jossa 
sosiaaliturvamaksut maksetaan ja 
yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön ottamat 
kaupalliset riskit kohdejäsenvaltiossa ja 
lähtöjäsenvaltiossa.

1. Jotta voitaisiin arvioida, onko 
rajatylittävä yhtiömuodon muutos 
keinotekoinen järjestely, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että lähtöjäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen arvioi 
perusteellisesti kaikkia merkityksellisiä 
tosiseikkoja ja olosuhteita ja ottaa 
huomioon ainakin seuraavat seikat: tiedot 
perustamisesta kohdejäsenvaltiossa, 
mukaan lukien toimiala, investointi, 
nettoliikevaihto ja tulos, työntekijöiden 
lukumäärä, taseen sisältö, verotuksellinen 
kotipaikka, varat ja niiden sijaintipaikka, 
työntekijöiden ja työntekijöiden 
eritysryhmien tavanomainen työpaikka, 
paikka, jossa sosiaaliturvamaksut 
maksetaan ja yhtiömuotoaan muuttaneen 
yhtiön ottamat kaupalliset riskit 
kohdejäsenvaltiossa ja lähtöjäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 n artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos 1 kohdassa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen päättää tehdä 
perusteellisen arvioinnin, se voi kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti kuulla yhtiötä ja 
kaikkia osapuolia, jotka ovat lähettäneet 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että jos 1 kohdassa tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen päättää tehdä 
perusteellisen arvioinnin, se voi kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti kuulla yhtiötä ja 
kaikkia osapuolia, jotka ovat lähettäneet 
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86 h artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuja huomautuksia. Edellä 
1 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset voivat myös kuulla muita 
asianomaisia kolmansia osapuolia 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
yhtiömuodon muutosta edeltävän 
todistuksen myöntämistä koskeva 
lopullinen päätös kahden kuukauden 
kuluessa perusteellisen arvioinnin 
aloittamisesta.

86 h artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuja huomautuksia. Edellä 
1 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset voivat myös kuulla muita 
asianomaisia kolmansia osapuolia 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
yhtiömuodon muutosta edeltävän 
todistuksen myöntämistä koskeva 
lopullinen päätös viiden kuukauden 
kuluessa perusteellisen arvioinnin 
aloittamisesta.

Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 p artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka valvoo 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
lainmukaisuutta siltä osin kuin on kyse 
menettelyn siitä osasta, johon sovelletaan 
kohdejäsenvaltion lainsäädäntöä, ja 
hyväksyy rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen, jos se täyttää kaikki 
asiaankuuluvat ehdot ja kaikki menettelyt 
ja muodollisuudet on saatettu 
asianmukaisesti päätökseen 
kohdejäsenvaltiossa.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
tuomioistuin, notaari tai muu
toimivaltainen viranomainen, joka valvoo 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
lainmukaisuutta siltä osin kuin on kyse 
menettelyn siitä osasta, johon sovelletaan 
kohdejäsenvaltion lainsäädäntöä, ja 
hyväksyy rajatylittävän yhtiömuodon 
muutoksen, jos se täyttää kaikki 
asiaankuuluvat ehdot ja kaikki menettelyt 
ja muodollisuudet on saatettu 
asianmukaisesti päätökseen 
kohdejäsenvaltiossa.

Or. en
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Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 p artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tapauksissa, 
joissa on perusteltua syytä epäillä petosta, 
edellyttää henkilökohtaista käyntiä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
luona vaadittujen asiaankuuluvien tietojen 
ja asiakirjojen toimittamiseksi.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tapauksissa, 
joissa on syytä epäillä petosta, edellyttää 
henkilökohtaista käyntiä jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen luona 
vaadittujen asiaankuuluvien tietojen ja 
asiakirjojen toimittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 s a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

86 s a artikla (uusi)

Yhtiömuotoaan muuttaneen yhtiön 
hallinto- ja johtoelinten jäsenten 
yksityisoikeudellinen vastuu

Jäsenvaltioiden lainsäädännössä on 
oltava säännökset ainakin yhtiömuotoaan 
muuttavan yhtiön hallinto- ja johtoelinten 
jäsenten yksityisoikeudellisesta vastuusta 
suhteessa tämän yhtiön 
osakkeenomistajiin sillä perusteella, että 
nämä jäsenet ovat yhtiömuodon 
muuttamisen valmistelussa ja 
toteuttamisessa menetelleet virheellisesti.

Or. en
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Tarkistus 111

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
86 t artikla

Komission teksti Tarkistus

86 t artikla Poistetaan.

Riippumattomien asiantuntijoiden vastuu

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, 
joita sovelletaan ainakin niiden 
riippumattomien asiantuntijoiden, jotka 
laativat 86 g artiklan ja 86 k artiklan 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
lausunnon, yksityisoikeudelliseen 
vastuuseen, mukaan lukien tapaukset, 
joissa nämä asiantuntijat ovat menetelleet 
tehtävässään virheellisesti.

Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2017/1132
89 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poistetaan 89 artikla.

Or. en

Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2017/1132
90 artikla
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Komission teksti Tarkistus

3 b. Poistetaan 90 artikla.

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
119 artikla

Komission teksti Tarkistus

(4) Muutetaan 119 artiklan 2 alakohta 
seuraavasti:

(4) Poistetaan 119 artikla.

(a) lisätään c alakohdan jälkeen 
seuraava ”; tai”;

(b) lisätään d alakohta seuraavasti:

”d) yksi tai useampi yhtiö siirtää 
purkautumishetkellään 
selvitysmenettelyttä kaikki varansa ja 
vastuunsa toiselle toiminnassa olevalle 
yhtiölle (vastaanottava yhtiö) ilman, että 
vastaanottava yhtiö laskee liikkeeseen 
uusia osakkeita, edellyttäen että yhden 
henkilön hallussa on suoraan tai 
välillisesti kaikki sulautumiseen 
osallistuvien yhtiöiden osakkeet tai 
sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
jäsenten hallussa olevat osakkeet 
jakautuvat samassa suhteessa kaikissa 
sulautumiseen osallistuvissa yhtiöissä.”;

Or. en

Tarkistus 115

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2017/1132
90 artikla
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) Poistetaan 120 artiklan 2 kohta.

Or. en

Tarkistus 116

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
120 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) yhtiöön sovelletaan menettelyjä, 
jotka liittyvät sosiaaliturvapetoksiin tai 
työntekijöiden oikeuksien rikkomiseen, tai 
kun on syytä epäillä petosta tai oikeuksien 
rikkomista;

Or. en

Tarkistus 117

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
120 artikla – 4 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) yhtiöön sovelletaan tarkistuksia, 
tarkastuksia ja tutkimuksia, joista 
säädetään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/123/EY 
VI luvussa; tai

Or. en
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Tarkistus 118

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
120 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) keneen tahansa yhtiön johtajista 
kohdistetaan kurinpitomenettelyjä tai 
rikosoikeudellisia seuraamuksia tai he 
ovat liiketoimintakiellossa missä tahansa 
jäsenvaltiossa, jossa yhtiöllä on toimintaa, 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
syyttömyysolettamaan, jota sovelletaan 
rikosoikeudellisiin menettelyihin, ja 
muihin perusoikeuksiin. Tässä yhteydessä 
on otettava huomioon seuraavat seikat:

i. rikostuomiot tai meneillään olevat 
syytetoimet, erityisesti liittyen rikoksiin, 
joihin sovelletaan pankkitoimintaa, 
rahoitus-, arvopaperi- ja 
vakuutustoimintaa, 
arvopaperimarkkinoita tai rahoitus- tai 
maksuvälineitä koskevaa lainsäädäntöä, 
kuten rahanpesusta, lahjonnasta, 
markkinoiden manipuloinnista tai 
sisäpiirikaupoista ja koronkiskonnasta 
annettuja lakeja;

ii. epärehellisyys-, petos tai talousrikokset,

iii. verorikokset ja

iv. muut sellaisten lakien nojalla 
rikoksiksi katsottavat, jotka liittyvät 
yhtiöihin, konkursseihin, 
maksukyvyttömyyteen tai 
kuluttajansuojaan;

v. muut asiaankuuluvat nykyiset tai 
aiemmat toimet, joita jokin sääntelyelin 
tai ammattialajärjestö on toteuttanut 
pankki-, rahoitus-, arvopaperi- tai 
vakuutustoimintaa koskevien 
asianomaisten säännösten noudattamatta 
jättämisen johdosta.

Or. en
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Tarkistus 119

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
122 artikla

Komission teksti Tarkistus

(7) Muutetaan 122 artikla seuraavasti: (7) Muutetaan 122 artikla seuraavasti:

”Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:

”Kunkin sulautumiseen osallistuvan 
yhtiön johto- tai hallintoelinten on 
laadittava yhteinen rajatylittävää 
sulautumista koskeva suunnitelma. Jos 
yhtiöön sovelletaan henkilöstön 
osallistumismahdollisuuksia yhtiön 
hallituksen tasolla, hallitus on otettava 
mukaan, kun päätetään suunnitelmasta 
kansallisen oikeuden ja käytännön 
mukaisesti. Suunnitelmasta on käytävä 
ilmi vähintään:”

(a) Korvataan a alakohta seuraavasti:

”(a) sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
yhtiömuoto, nimi ja sääntömääräisen 
kotipaikan sijainti sekä rajatylittävän 
sulautumisen kautta muodostettavalle 
yhtiölle aiottu yhtiömuoto, nimi, 
sijaintipaikka ja sääntömääräisen 
kotipaikan sijainti;”

(b) Lisätään a alakohdan jälkeen 
alakohta seuraavasti:

”(a a alakohta uusi) tarvittaessa 
yksityiskohtaiset tiedot pääkonttorin tai 
päätoimipaikan siirtämisestä;”

(c) Lisätään d alakohdan jälkeen 
alakohta seuraavasti:

”(d a alakohta uusi) kattavat tiedot 
rajatylittävän yhtiömuodon muutoksen 
toteuttavan yhtiön työvoimasta, mukaan 
lukien sen tytäryhtiöt ja sivuliikkeet, jotka 
sijaitsevat jäsenvaltioissa;”
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(a) korvataan i alakohta seuraavasti: (d) korvataan i alakohta seuraavasti:

”i) rajatylittävän sulautumisen kautta 
muodostettavan yhtiön perustamiskirja tai 
perustamiskirjat;

”(i) rajatylittävän sulautumisen kautta 
muodostettavan yhtiön perustamiskirja tai 
perustamiskirjat;”

korvataan j alakohta seuraavasti:

”tiedot menettelyistä, joiden mukaisesti 
määritetään 133 artiklan nojalla 
yksityiskohtaiset säännöt työntekijöille 
tiedottamisesta sekä heidän 
kuulemisestaan ja osallistumisestaan 
niiden oikeuksien määrittelyyn, jotka 
koskevat työntekijöiden osallistumista 
rajatylittävän sulautumisen tuloksena 
muodostettavassa yhtiössä;”

(b) lisätään m ja n alakohta seuraavasti: (e) lisätään m ja n alakohta seuraavasti:

”m) tiedot rajatylittävää sulautumista 
vastustaville jäsenille 126 a artiklan 
mukaisesti tarjottavasta rahavastikkeesta;

”(m) tiedot rajatylittävää sulautumista 
vastustaville jäsenille 126 a artiklan 
mukaisesti tarjottavasta rahavastikkeesta;

n) tiedot velkojille tarjotuista 
takeista.”;

(n) tiedot velkojille tarjotuista 
takeista.”

(c) lisätään toinen alakohta seuraavasti: (f) lisätään toinen alakohta seuraavasti:

Vastaanottavien yhtiöiden ja jakautuvan 
yhtiön jäsenvaltioiden virallisten kielten 
lisäksi jäsenvaltioiden on sallittava, että 
yhtiö käyttää kansainvälisessä liike- ja 
rahoitustoiminnassa käytettyä tavanomaista 
kieltä laatiessaan rajatylittävää 
jakautumista koskevaa suunnitelmaa ja 
muita siihen liittyviä asiakirjoja. 
Jäsenvaltioiden on määritettävä, mikä kieli 
on ensisijainen silloin, kun asiakirjojen eri 
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia.”;

”Vastaanottavien yhtiöiden ja jakautuvan 
yhtiön jäsenvaltioiden virallisten kielten 
lisäksi jäsenvaltioiden on sallittava, että 
yhtiö käyttää kansainvälisessä liike- ja 
rahoitustoiminnassa käytettyä tavanomaista 
kieltä laatiessaan rajatylittävää 
jakautumista koskevaa suunnitelmaa ja 
muita siihen liittyviä asiakirjoja. 
Jäsenvaltioiden on määritettävä, mikä kieli 
on ensisijainen silloin, kun asiakirjojen eri 
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia.”

Lisätään alakohta seuraavasti:

”2. Ennen kuin johto- tai hallintoelin on 
päättänyt rajatylittävää sulautumista 
koskevasta suunnitelmasta, rajatylittävän 
sulautumisen toteuttavan yhtiön 
työntekijöiden edustajille ja 
eurooppalaiselle yritysneuvostolle tai siinä 
tapauksessa, että työntekijöillä ei ole 
edustajia, itse työntekijöille ja yhtiössä 
edustettuina oleville ammattiliitoille olisi 
tiedotettava ehdotetusta sulautumisesta ja 
niitä olisi kuultava siitä 
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direktiivin 2002/14/EY 4 artiklan 
mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 120

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
123 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tapauksissa, 
joissa on perusteltua syytä epäillä petosta, 
edellyttää henkilökohtaista käyntiä 
toimivaltaisen viranomaisen luona.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tapauksissa, 
joissa on syytä epäillä petosta, edellyttää 
henkilökohtaista käyntiä toimivaltaisen 
viranomaisen luona.

Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
124 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kertomus on asetettava ainakin 
sähköisesti kunkin sulautumiseen 
osallistuvan yhtiön jäsenten saataville 
vähintään kuukausi ennen 126 artiklassa 
tarkoitettua yhtiökokousta. Kertomus on 
asetettava myös sulautumiseen 
osallistuvien yhtiöiden työntekijöiden 
edustajien saataville tai siinä tapauksessa, 
että työntekijöillä ei ole edustajia, itse 
työntekijöiden saataville. Jos 
vastaanottavan yhtiön yhtiökokouksen ei 
tarvitse hyväksyä sulautumaa 126 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, kertomus on 
kuitenkin asetettava saataville vähintään 
kuukausi ennen toisen sulautumiseen 

3. Kertomus on asetettava ainakin 
sähköisesti kunkin sulautumiseen 
osallistuvan yhtiön jäsenten saataville 
vähintään kuukausi ennen 126 artiklassa 
tarkoitettua yhtiökokousta. Kertomus on 
samanaikaisesti asetettava myös 
eurooppalaisen yritysneuvoston ja
sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
työntekijöiden edustajien saataville tai 
siinä tapauksessa, että työntekijöillä ei ole 
edustajia, itse työntekijöiden ja 
edustettuina olevien ammattiliittojen
saataville. Jos vastaanottavan yhtiön 
yhtiökokouksen ei tarvitse hyväksyä 
sulautumaa 126 artiklan 3 kohdan 
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osallistuvan yhtiön tai toisten 
sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
yhtiökokousta.

mukaisesti, kertomus on kuitenkin 
asetettava saataville vähintään kuukausi 
ennen toisen sulautumiseen osallistuvan 
yhtiön tai toisten sulautumiseen 
osallistuvien yhtiöiden yhtiökokousta.

Or. en

Tarkistus 122

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
124 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
kertomusta ei kuitenkaan vaadita silloin, 
kun sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
kaikki jäsenet ovat sopineet luopuvansa 
tästä vaatimuksesta.”;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 123

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
124 a artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rajatylittävän sulautumisen 
seuraukset työsuhteiden turvaamisen
osalta;

(b) rajatylittävän sulautumisen 
seuraukset työsuhteiden ja työntekijöiden 
osallistumisen osalta samoin kuin niiden 
turvaamiseksi toteutettavat toimet;

Or. en
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Tarkistus 124

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
124 a artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) mahdolliset työehtojen ja yhtiöiden 
toimipaikkojen olennaiset muutokset;

(c) mahdolliset olennaiset muutokset 
työehtoihin – myös työehtosopimusten 
kautta – ja yhtiöiden toimipaikkoihin;

Or. en

Tarkistus 125

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
124 a artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tietoa menettelyistä, jotka liittyvät 
rajatylittävän sulautumisen kautta 
muodostetun yhtiön työntekijöiden 
tiedonsaanti-, kuulemis- ja 
osallistumisoikeuksia koskeviin 
järjestelyihin tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 126

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
124 a artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) koskevatko a, b ja c alakohdassa
esitetyt tekijät myös yhtiöiden mahdollisia 

(d) koskevatko a, b, c ja c a (uusi) 
alakohdassa esitetyt tekijät myös yhtiöiden 
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tytäryhtiöitä. mahdollisia sivuliikkeitä tai tytäryhtiöitä.

Or. en

Tarkistus 127

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
124 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu kertomus on asetettava ainakin 
sähköisesti kunkin sulautumiseen 
osallistuvan yhtiön työntekijöiden 
edustajien tai siinä tapauksessa, että 
työntekijöillä ei ole edustajia, itse 
työntekijöiden saataville vähintään 
kuukausi ennen 126 artiklassa tarkoitettua 
yhtiökokousta. Kertomus on asetettava 
myös kunkin sulautumiseen osallistuvan 
yhtiön jäsenten saataville.

3. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu kertomus on asetettava ainakin 
sähköisesti eurooppalaisen 
yritysneuvoston, kunkin sulautumiseen 
osallistuvan yhtiön työntekijöiden 
edustajien tai siinä tapauksessa, että 
työntekijöillä ei ole edustajia, itse 
työntekijöiden saataville vähintään 
kuukausi ennen 126 artiklassa tarkoitettua 
yhtiökokousta. Kertomus on asetettava 
myös edustettuina olevien ammattiliittojen 
sekä kunkin sulautumiseen osallistuvan 
yhtiön jäsenten saataville.

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
125 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Lisätään 125 artiklan 1 kohtaan 
toinen alakohta seuraavasti:

(11) Muutetaan 125 artiklan 1 kohta
seuraavasti:

”(a) korvataan ensimmäinen kappale 
seuraavasti:

”1. Jokaisen sulautumiseen 
osallistuvan yhtiön osalta on laadittava 



PR\1161004FI.docx 89/99 PE625.524v02-00

FI

sen jäsenille riippumattoman 
asiantuntijan lausunto, joka annetaan 
myös tiedoksi työntekijöiden edustajille ja 
joka on saatavilla viimeistään kuukausi 
ennen 126 artiklassa tarkoitettua 
yhtiökokousta. Nämä asiantuntijat voivat 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaan olla 
luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä.”

(b) lisätään toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on otettava asiantuntijan 
riippumattomuutta arvioidessaan huomioon 
direktiivin 2006/43/EY 22 ja 22 b artiklan 
säännökset.”;

”Jäsenvaltioiden on otettava asiantuntijan 
riippumattomuutta arvioidessaan huomioon 
direktiivin 2006/43/EY 22 ja 22 b artiklan 
säännökset samoin kuin se, onko 
riippumaton asiantuntija tai hänen 
työnantajansa jo antanut veroneuvontaa 
sulautumiseen osallistuville yhtiöille.”

Or. en

Tarkistus 129

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
127 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lisätään 1 kohtaan alakohdat 
seuraavasti:

(a) lisätään 1 kohtaan alakohdat 
seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
hakemus sulautumista edeltävän 
todistuksen saamiseksi, mukaan lukien 
kaikkien tietojen ja asiakirjojen 
toimittaminen, voidaan tehdä kokonaan 
verkossa tarvitsematta käydä 
henkilökohtaisesti 1 kohdassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen luona.”;

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
hakemus sulautumista edeltävän 
todistuksen saamiseksi, mukaan lukien 
kaikkien tietojen ja asiakirjojen 
toimittaminen, voidaan tehdä kokonaan 
verkossa tarvitsematta käydä 
henkilökohtaisesti 1 kohdassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen luona.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tapauksissa, 
joissa on perusteltua syytä epäillä petosta, 
edellyttää henkilökohtaista käyntiä 
toimivaltaisen viranomaisen luona 
vaadittujen asiaankuuluvien tietojen ja 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tapauksissa, 
joissa on syytä epäillä petosta, edellyttää 
henkilökohtaista käyntiä toimivaltaisen 
viranomaisen luona vaadittujen 
asiaankuuluvien tietojen ja asiakirjojen 
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asiakirjojen toimittamiseksi. toimittamiseksi.”;

Or. en

Tarkistus 130

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
128 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

”3. Kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, että jonkin sulautumiseen 
osallistuvan yhtiön hakemus, joka koskee 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn loppuun 
saattamista, mukaan lukien kaikkien 
tietojen ja asiakirjojen toimittaminen, 
voidaan tehdä kokonaan verkossa 
tarvitsematta käydä henkilökohtaisesti 
toimivaltaisen viranomaisen luona.

”3. Kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, että jonkin sulautumiseen 
osallistuvan yhtiön hakemus, joka koskee 
1 kohdassa tarkoitetun menettelyn loppuun 
saattamista, mukaan lukien kaikkien 
tietojen ja asiakirjojen toimittaminen, 
voidaan tehdä kokonaan verkossa 
tarvitsematta käydä henkilökohtaisesti 
toimivaltaisen viranomaisen luona.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ryhtyä 
toimenpiteisiin tapauksissa, joissa 
petosepäilyille on sellaisia perusteltuja
syitä, jotka voivat edellyttää 
henkilökohtaista käyntiä sen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen luona, jossa 
asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat on 
toimitettava.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ryhtyä 
toimenpiteisiin tapauksissa, joissa 
petosepäilyille on sellaisia syitä, jotka 
voivat edellyttää henkilökohtaista käyntiä 
sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen luona, jossa asiaankuuluvat 
tiedot ja asiakirjat on toimitettava.

Or. en

Tarkistus 131

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
133 artikla

Komission teksti Tarkistus

(18) Muutetaan 133 artikla seuraavasti: (18) Muutetaan 133 artikla seuraavasti:

”(-a) Muutetaan otsikko seuraavasti: 
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”Henkilöstölle tiedottaminen ja 
henkilöstön kuuleminen ja 
osallistuminen”

(-a a) lisätään uusi -1 kohta seuraavasti:

”-1. Laatiessaan sulautumista 
koskevan suunnitelman osallistuvien 
yhtiöiden johto- tai hallintoelinten on 
mahdollisimman pian sulautumista 
koskevan suunnitelman julkaisemisen 
jälkeen toteutettava tarpeelliset toimet, 
mukaan lukien tiedottaminen 
osallistuvien yhtiöiden, asianomaisten 
tytäryhtiöiden tai toimipaikkojen 
henkilöydestä ja niiden 
henkilöstömäärästä, aloittaakseen 
neuvottelut yhtiöiden henkilöstön 
edustajien kanssa sulautumisen kautta 
muodostettavan yhtiön tai 
muodostettavien yhtiöiden 
henkilöstöedustusta koskevista 
järjestelyistä.” 

(-a b) Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siinä jäsenvaltiossa, jossa 
rajatylittävän sulautumisen tuloksena 
muodostettavan yhtiön sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee, mahdollisesti 
voimassa olevia henkilöstön osallistumista 
koskevia sääntöjä ei kuitenkaan sovelleta, 
jos vähintään yhden sulautumiseen 
osallistuvan yhtiön työntekijöiden 
keskimääräinen lukumäärä on 
123 artiklassa tarkoitetun 
sulautumissuunnitelman julkaisemista 
edeltävän kuuden kuukauden ajanjakson 
aikana vastannut kahta kolmasosaa 
lähtöjäsenvaltion lainsäädännössä 
säädetystä sovellettavasta raja-arvosta, 
jonka ylittäminen johtaa 
direktiivin 2001/86/EY1 a 2 artiklan 
k kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden 
osallistumiseen, tai jos rajatylittävän 
sulautumisen tuloksena muodostettavaan 
yhtiöön sovellettavassa kansallisessa 
lainsäädännössä ei säädetä”

(-a c) Muutetaan 3 a kohta seuraavasti:

”(a) 3 artiklan 1 kohta, 2 kohdan 
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a alakohdan i alakohta, 2 kohdan 
b alakohta ja 3 kohta, 3 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisen alakohdan ensimmäinen 
luetelmakohta, 3 artiklan 4 kohdan toinen 
alakohta ja 3 artiklan 5 kohta, 3 artiklan 
6 kohdan kolmas alakohta ja 3 artiklan 
7 kohta;”

(-a d) Muutetaan 3 b kohta seuraavasti:

”(b) 4 artiklan 1 kohta, 4 artiklan 
2 kohdan a, g ja h alakohta ja 4 artiklan 
3 kohta sekä 4 artiklan 4 kohta;”

(-a e) Muutetaan 3 e kohta seuraavasti:

”(e) 7 artiklan 1 kohdan ensimmäinen 
alakohta”

(-a f) Muutetaan 3 f kohta seuraavasti:

”(f) 8, 9, 10 ja 12 artikla;”

(-a g) Muutetaan 3 h kohta seuraavasti: 

”(h) Liite”

(-a h) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”Säänneltäessä 3 kohdassa tarkoitettuja 
periaatteita ja menettelyjä jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että henkilöstön 
osallistumista koskevia sääntöjä, joita 
sovellettiin ennen rajatylittävää 
sulautumista, sovelletaan edelleen siihen 
asti, kunnes mahdollisia myöhemmin 
sovittavia sääntöjä sovelletaan tai 
sovittujen sääntöjen puuttuessa, kunnes 
oletussääntöjä sovelletaan liitteessä 
olevan 3 osan a alakohdan mukaisesti.”

(a) korvataan 7 kohta seuraavasti: (a) korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7. Jos rajatylittävän sulautumisen kautta 
muodostettava yhtiö soveltaa henkilöstön 
osallistumisjärjestelmää, tämä yhtiö on 
velvollinen toteuttamaan toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että henkilöstön 
osallistumista koskevat oikeudet suojataan 
mahdollisessa myöhemmässä 
rajatylittävässä tai kotimaisessa 
sulautumisessa, jakautumisessa tai 
yhtiömuodon muuttamisessa kolmen
vuoden ajan siitä, kun rajatylittävä 
sulautuminen on tullut voimaan, 
soveltamalla soveltuvin osin 1–6 kohdan 

”7. Jos rajatylittävän sulautumisen kautta 
muodostettava yhtiö soveltaa henkilöstön 
osallistumisjärjestelmää, tämä yhtiö on 
velvollinen toteuttamaan toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että henkilöstön 
osallistumista koskevat oikeudet suojataan 
mahdollisessa myöhemmässä 
rajatylittävässä tai kotimaisessa 
sulautumisessa, jakautumisessa tai 
yhtiömuodon muuttamisessa kymmenen
vuoden ajan siitä, kun rajatylittävä 
sulautuminen on tullut voimaan, 
soveltamalla soveltuvin osin 1–6 kohdan 
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säännöksiä.”; säännöksiä.”;

(b) Lisätään 8 kohta seuraavasti: (b) Lisätään 8 kohta seuraavasti:

”8. Yhtiön on ilmoitettava työntekijöilleen, 
aikooko se soveltaa 3 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja henkilöstön 
osallistumista koskevia toissijaisia sääntöjä 
vai aikooko se aloittaa neuvottelut erityisen 
neuvotteluryhmän kanssa. Jälkimmäisessä 
tapauksessa yhtiön on ilmoitettava 
työntekijöilleen viipymättä neuvottelujen 
tuloksesta.”;

”8. Yhtiön on ilmoitettava työntekijöilleen, 
aikooko se soveltaa 3 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettuja henkilöstön 
osallistumista koskevia toissijaisia sääntöjä 
vai aikooko se aloittaa neuvottelut erityisen 
neuvotteluryhmän kanssa. Jälkimmäisessä 
tapauksessa yhtiön on ilmoitettava 
työntekijöilleen viipymättä neuvottelujen 
tuloksesta.”;

(b a) Lisätään uusi 9 kohta seuraavasti:

”9. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
aiheellisista toimenpiteistä sen varalta, 
että rajatylittävän sulautumisen kautta 
muodostettava yhtiö ei noudata tämän 
artiklan säännöksiä. Niiden on erityisesti 
huolehdittava siitä, että käytettävissä on 
hallinnollisia tai oikeudellisia 
menettelyjä, joilla voidaan varmistaa tästä 
artiklasta aiheutuvien velvoitteiden 
täyttäminen.”

(b b) Lisätään uusi 10 kohta seuraavasti:

”(10) Jäsenvaltioiden on myös säädettävä 
asianmukaisista seuraamuksista, joita 
sovelletaan, jos rajatylittävän 
sulautumisen kautta muodostettava yhtiö 
rikkoo tämän artiklan säännöksiä. Näiden 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.”

(b c) Lisätään uusi 11 kohta 
seuraavasti:

”(8 c uusi) Perustuen edellä olevan 
86 l artiklan 3 kohdan sovellettavuuteen 
2 kohdassa tarkoitetussa ensimmäisessä 
tapauksessa, kun lähtöjäsenvaltion 
kynnysarvo ylitetään, on aloitettava uudet 
neuvottelut tämän artiklan seuraavien 
säännösten mukaisesti. Edellä olevasta 
86 l artiklan 5 kohdasta poiketen 
toissijaisissa säännöissä viitataan 
työntekijöiden osallistumistasoon, joka 
olisi oikeudellisesti ennakoitavissa yhtiön 
osalta lähtömaassa kynnysarvon ylittäviltä 
osin, jos yhtiössä ei olisi toteutettu 
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rajatylittävää sulautumista.”

__________________

1 a Neuvoston direktiivi 2001/86/EY, 
annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, 
eurooppayhtiön sääntöjen 
täydentämisestä henkilöstöedustuksen 
osalta (EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22–
32).”

Or. en

Tarkistus 132

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
IV luku

Komission teksti Tarkistus

(20) Lisätään II osastoon IV luku 
seuraavasti: 

Poistetaan.

”IV LUKU 

[...]”

Or. en

Tarkistus 133

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa viimeistään 
viiden vuoden kuluttua [julkaisutoimisto: 
lisää tämän direktiivin 
täytäntöönpanokauden päättymispäivä] tätä 
direktiiviä koskevan arvioinnin ja esittää 
havainnoistaan kertomuksen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan
talous- ja sosiaalikomitealle, ja liittää 
siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 

1. Komissio suorittaa viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua [julkaisutoimisto: 
lisää tämän direktiivin 
täytäntöönpanokauden päättymispäivä] tätä 
direktiiviä koskevan arvioinnin ja esittää 
havainnoistaan kertomuksen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle, ja liittää 
siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
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tarpeelliset tiedot kertomuksen 
laatimiseksi, erityisesti antamalla tietoja 
rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, 
sulautumisten ja jakautumisten määristä, 
kestosta ja niihin liittyvistä kustannuksista.

tarpeelliset tiedot kertomuksen 
laatimiseksi, erityisesti antamalla tietoja 
rajatylittävien yhtiömuodon muutosten ja 
sulautumisten määristä, kestosta ja niihin 
liittyvistä kustannuksista.

Or. en
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PERUSTELUT

Direktiiviehdotuksen taustaa

Komission ehdotus direktiiviksi rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja 
jakautumisten osalta julkistettiin huhtikuun 2018 lopussa. Samanaikaisesti sen kanssa 
esitettiin direktiivi digitaalisten välineiden ja prosessien käytön osalta yhtiöoikeudessa 
vuodesta 2017 alkaen odotettuna yhtiöoikeuden liikkuvuuspakettina, jolla muutetaan tietyistä 
yhtiöoikeuden osa-alueista annettua direktiiviä (EU) 2017/1132. Sulautumisdirektiivin 
tarkistamista, rajatylittävien jakautumisten sallimista ja yhtiöiden kotipaikan siirtosääntöjen 
tarkastelemista koskevia aloitteita suunniteltiin vuonna 2012 julkistetussa komission 
toimintasuunnitelmassa ”Eurooppalainen yhtiöoikeus sekä yritysten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmä – nykyaikainen oikeudellinen kehys aiempaa sitoutuneemmille 
osakkeenomistajille ja kestävää liiketoimintaa harjoittaville yrityksille”1. Koska jotkin 
yhtiöoikeuteen liittyvät näkökulmat kodifioitiin ja sulautettiin vuonna 2017 
direktiivillä (EU) 2017/1132, ehdotuksessa on rajatylittäviä yhtiömuodon muutoksia koskeva 
uusi luku, siinä tarkistetaan rajatylittäviä sulautumisia koskevaa lukua ja siinä on rajatylittäviä 
jakautumisia koskeva uusi luku. Vaikka rajatylittäviä sulautumisia ja jakautumisia ennakoitiin 
jo komission työohjelmassa 20172, unionin tuomioistuimen asiassa Polbud-Wykonastwo (C-
106/16) tekemän päätöksen vuoksi oli tarpeen tarkastella uudelleen ja mukauttaa 
yhtiöoikeuspakettia rajatylittävistä yhtiömuodon muutoksista annetun sääntelyn 
sisällyttämiseksi. Uusimmassa oikeuskäytännössä on katsottu, että sijoittautumisvapauteen 
sisältyy myös oikeus toteuttaa rajatylittävän yhtiömuodon muutos toisen jäsenvaltion toiseen 
kansalliseen yhtiöoikeuteen. Euroopan parlamentti on toistuvasti kehottanut antamaan 
direktiiviehdotuksen yhtiön sääntömääräisen kotipaikan tai toimipaikan siirtämisestä.3

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö

Unionin tuomioistuin on 30 vuoden ajan antanut päätöksiä yhtiöiden liikkuvuutta koskevan 
oikeuskäytännön nojalla ja määrittänyt, kattaako sijoittautumisvapaus yhtiöiden rajatylittävät 
järjestelyt ja missä määrin se ne kattaa (SEUT-sopimuksen 49 ja 54 artikla). Asioissa Daily 
Mail and General Trust plc (C-81/87), Centros (C-212/91), Überseering (C-208/00), Inspire 
Art (C-167/01), Cadbury Schweppes (C-196/04), Sevic (C-411/03), Cartesio (C-201/06), 
VALE (C-210/06) ja National Grid Indus (C-371/10) antamiensa uraauurtavien päätösten 
myötä unionin tuomioistuin on tulkinnut sijoittautumisvapautta sovellettavan sääntelyn ja 
kaikkien muiden toissijaisten lakien, joilla määritetään rajatylittäviä järjestelyjä koskevat 
säännöt, yhteensovittamisen puutteessa. Laaja-alaisen tulkinnan seurauksena yhtiöillä on 
oikeus siirtyä toiseen jäsenvaltioon kirjaamalla yhtiönsä (postilaatikko) toisen jäsenvaltion 
rekisteriin, vaikka yhtiöt eivät harjoita taloudellista toimintaa kyseisessä jäsenvaltiossa ja 
vaikka se tapahtuisi suotuisamman sääntelyn hyödyntämiseen liittyvässä tarkoituksessa.

                                               
1 COM(2012) 0740.
2 COM(2016)0710. 
3 Lehne – päätöslauselma suosituksista komissiolle yhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä 
jäsenvaltioiden välillä (2008/2196(INI); Regner – päätöslauselma suosituksista komissiolle yhtiöiden 
kotipaikan rajatylittäviä siirtoja koskevasta neljännestätoista yhtiöoikeusdirektiivistä (2011/2046(INI)).
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Tarve asettaa selkeitä sääntöjä yhtiöiden rajatylittäville järjestelyille ja liikkumiselle

Yhtiöt joutuvat ongelmiin käyttäessään sijoittautumisvapauden takaamia oikeuksiaan. 
Yhtiöiden liikkuvuuden alalla sääntelyn, selkeiden prosessien ja sidosryhmien asianmukaisen 
suojelun puute on aiheuttanut oikeudellista epävarmuutta jo vuosikymmenien ajan, minkä 
lisäksi EU:n lainsäätäjät ovat jättäneet toteuttamatta toimia ja unionin tuomioistuin on sen 
sijaan antanut päätöksiä menneisyydessä.

Yhtiöoikeuden yhteensovittaminen on ollut unionissa yleisesti vähäistä. Jäsenvaltiot 
noudattavat omaa kansallista yhtiöoikeudellista lähestymistapaansa eikä asianomaisilla 
jäsenvaltioilla ole sopivia välineitä, joilla olisi mahdollista valvoa ja arvioida rajatylittävää 
järjestelyä tai suojata tärkeimpien sidosryhmien etuja niiden kansallisen sääntelyn nojalla 
yhtiöiden rajatylittävän liikkuvuuden alalla. Rajatylittävän luonteen vuoksi yhtiöiden oikeutta 
siirtyä ulkomaille on täydennettävä vahvoilla takeilla ja sidosryhmien suojatoimilla.

Viime vuosien veroskandaalit, kuten SwissLeaks-vuodot ja Luxemburg-vuodot sekä niiden 
jälkeen paljastuneet Panaman paperit, Bahama-vuoto ja Paratiisin paperit, ovat 
havainnollistaneet, miten yhtiöt luovat rajatylittäviä järjestelyjä ja yhtiöiden rakenteiden 
uudelleenjärjestelyjä, mukaan lukien keinotekoiset järjestelyt, välttääkseen tai kiertääkseen 
kansallisia verolakeja. On torjuttava keinotekoisia järjestelyjä eli niin sanottuja posti- ja 
pöytälaatikkoyhtiöitä sekä bulvaaneina toimivia tytäryhtiöitä. Postilaatikkoyhtiöt ovat 
yhtiöoikeuden keinotekoisia järjestelyjä, minkä vuoksi niiden perustamista on 
asianmukaisinta ja parasta torjua sen keinoin. Niitä perustetaan siten, että ne rekisteröidään 
jossakin jäsenvaltiossa samalla kun ne harjoittavat liiketoimintaa muissa jäsenvaltioissa, ja 
tavoitteena on välttää kansalliset verolait, sosiaaliturvamaksut, työehtosopimukset, 
työntekijöiden osallistumisesta annetut lait tai muut asiaan liittyvät kansalliset lait. Joillakin 
aloilla, kuten maantieliikenteen alalla, postilaatikkoyrityksiä, jotka eivät harjoita ollenkaan tai 
vain hyvin vähäistä taloudellista toimintaa sijoittautumisjäsenvaltiossa, käytetään usein 
työntekijöiden siirtämiseen ulkomaille ja heitä jopa nimitetään toisinaan virheellisesti 
lähetetyiksi työntekijöiksi.

Kun sääntömääräinen kotipaikka rekisteröidään toiseen jäsenvaltioon, yhtiön kansalaisuus 
muuttuu mutta myös sovellettava lainsäädäntö ja säännöt muuttuvat. Yhtiöiden 
uudelleenjärjestelyillä ja siirroilla on merkittävä vaikutus työntekijöiden oikeuksiin, 
työtilanteeseen ja sopimusoikeuksiin. Työntekijöiden olemassaolon perusta on riippuvainen 
heidän työpaikoistaan, jotka vaarantuvat, kun yhtiöt toteuttavat liiketoimintaa koskevia 
uudelleenjärjestelyjä ja siirtoja. Työntekijät ovat sidosryhmä, jota kannattaa eniten suojella. 
Heillä on aidosti kestävyyteen ja yhtiöiden pitkän aikavälin menestykseen liittyvä intressi, 
koska heidän työpaikkansa ovat riippuvaisia yhtiöiden menestyksestä. Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin valossa lakeja on ylläpidettävä ja työntekijöiden asemaa ja suojelua 
vahvistettava.

Lainsäätäjien on nyt toteutettava toimia ja otettava käyttöön yhtiöiden rajatylittäviin 
järjestelyihin sovellettavia selkeitä menettelyjä ja velvoittavia sääntöjä, joihin sisältyy vahvoja 
takeita kaikkia sidosryhmiä varten sekä työntekijöiden ja heidän oikeuksiensa suojelemiseksi.
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Direktiiviehdotuksen keskeiset säännökset:

Direktiiviehdotus täydentää hajanaista näkemystä rajatylittävästä liikkuvuudesta EU:n 
sisämarkkinoilla. Komissio on ehdottanut kahta uutta lukua, jotka koskevat yhtiöiden 
rajatylittävää liikkuvuutta ja joissa pyritään samanaikaisesti suojaamaan sidosryhmiä eli 
työntekijöitä, velkojia ja vähemmistöosakkeenomistajia. Molemmat asianosaiset jäsenvaltiot 
(lähtö- ja kohdejäsenvaltio) ovat osallisina rajatylittävässä järjestelyssä. Koska 
lähtöjäsenvaltion on annettava yhtiömuodon muutosta edeltävä tai jakautumista edeltävä 
todistus mahdollistaakseen rajatylittävän järjestelyn tutkimisen, lähtöjäsenvaltiot on 
valtuutettu tutkimaan rajatylittävän järjestelyn laillisuutta sen kansallisen sääntelyn nojalla 
hallinnoidun menettelyn osalta.

Yhtiömuodon muutokset
Asiassa Polbud-Wykonastwo (C-106/16) annetun päätöksen mukaisesti ehdotuksessa on 
rajatylittäviä yhtiömuodon muutoksia koskeva uusi luku, jossa otetaan käyttöön menettely, 
jota sovelletaan yhtiöiden rajatylittävään yhtiömuodon muutokseen kyseisen jäsenvaltion 
toiseen yhtiöoikeuden muotoon. Uusien sääntöjen nojalla yhtiöt voivat siirtää kotipaikkansa 
lähtöjäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon (kohdejäsenvaltioon) EU:n sisällä menettämättä 
oikeushenkilöllisyyttään, säilyttäen sopimuksensa ja käyttäen sijoittautumisvapauttaan 
liikkuakseen sisämarkkinoilla. Yhtiömuodon muutosta koskevaa menettelyä täydennetään 
jäsenvaltioille tarkoitetuilla takuilla, jotta suojataan yleistä etua, mihin sisältyy työntekijöiden, 
velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien suojelu.

Sulautumiset
Rajatylittäviä sulautumisia koskevaa lukua tarkistetaan ja päivitetään, jotta otetaan käyttöön 
samat velkojille ja vähemmistöosakkeenomistajille tarkoitetut takuut kuin yhtiömuodon 
muutosten ja jakautumisten kohdalla. Toisin kuin rajatylittävien yhtiömuodon muutosten ja 
jakautumisten kohdalla, työntekijöiden osallistumisoikeuksiin ei puututa, mistä seuraa, että ne 
ovat alemmalla tasolla kuin yhtiömuodon muutosten ja jakautumisten kohdalla.

Jakautumiset
Ehdotuksessa esitetään rajatylittäviä jakautumisia koskevaa uutta lukua, joka kattaa sellaisten 
yhtiöiden rajatylittävän jakautumisen, jotka haluavat jakautua kahteen tai useampaan uuteen 
yhtiöön. Muut jakautumiset suljetaan soveltamisalan ulkopuolelle. Ehdotuksen mukaan 
jakautuvan yhtiön sidosryhmillä on samat oikeudet ja niihin sovelletaan samaa suojelua kuin 
jakautumistapauksissa.

Esittelijöiden ehdottamien muutosten keskeiset kohdat:

Keinotekoisten järjestelyjen eli niin sanottujen postilaatikkoyhtiöiden torjuminen
Tehokkain ja kestävin tapa torjua keinotekoisia järjestelyjä on edellyttää taloudellisen 
toiminnan tosiasiallista harjoittamista yhtiön sääntömääräisessä kotipaikassa. Tämän vuoksi 
esittelijä esittää vaatimuksen taloudellisen toiminnan tosiasiallisesta harjoittamisesta siinä 
jäsenvaltiossa, johon yhtiö siirtyy. Myös unionin tuomioistuin katsoi asiassa Cadbury 
Schweppes (C-196/04), että sijoittautumisvapaus edellyttää osallistumista pysyvästi ja 
jatkuvasti muun kuin alkuperäjäsenvaltion taloudelliseen elämään. Tämän vuoksi yhtiö ei voi 
vedota oikeuteen sijoittautua toiseen jäsenvaltioon, jotta se hyötyisi edullisemmasta 
lainsäädännöstä, paitsi jos asettautumisen tavoitteena on taloudellisen toiminnan 
tosiasiallinen harjoittaminen toisessa jäsenvaltiossa. Unionin tuomioistuimen mukaan 
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sijoittautumisvapautta on näin ollen mahdollista rajoittaa tapauksissa, joissa on kyse 
”postilaatikkona” tai ”bulvaanina” toimivasta tytäryhtiöstä. Tällä direktiivillä on torjuttava 
niin sanotun Delaware-vaikutuksen syntymistä ja järjestelmillä keinottelua unionissa. 
Yhtiöiden liikkuvuuden ei pitäisi johtaa yhtiöiden oikeuspaikkakeinotteluun, koska seuraukset 
saattavat aiheuttaa jännitteitä jäsenvaltioiden välille. Esittelijä katsoo, että jollei ole tehty 
sopimusta tosiasiallista kotipaikkaa koskevasta lähestymistavasta, jonka mukaan 
sääntömääräisen toimipaikan ja päätoimipaikan on oltava samassa paikassa, taloudellisen 
toiminnan tosiasiallista harjoittamista kohdejäsenvaltiossa koskevalla vaatimuksella voidaan 
estää postilaatikkoyhtiöiden perustaminen rajatylittävän järjestelyn välityksellä.

Työntekijöiden osallistumisen vahvistaminen
Esittelijä ehdottaa työntekijöiden osallistumista, tiedonsaantia ja kuulemista koskevien 
oikeuksien vahvistamista ja täydentää asianmukaisia viittauksia muun muassa 
direktiivin 2157/2001/EY ja direktiivin 2002/14/EY pohjalta, jotta suojellaan työntekijöiden 
etuja ja henkilöstön osallistumismahdollisuuksia yhtiöiden hallituksen tasolla, joista säädetään 
eri muodoissa 17 jäsenvaltion kansallisissa laeissa. Yhtiön rajatylittävien järjestelyjen ei 
pitäisi aiheuttaa työntekijöiden unionissa saavuttamien oikeuksien menettämistä.

Menettelyn yksinkertaistaminen ja yhtiöille aiheutuvien kustannusten alentaminen
Yhtiöiden taloudellisiin etuihin liittyen yhtiömuodon muutoksia ja sulautumisia koskevien 
menettelyjen on oltava selkeitä ja yksinkertaisia. Toimivaltainen kansallinen viranomainen 
vastaa rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta päätöksenteosta. Se voi harkintansa mukaan 
pyytää lisätietoja ja kuulla riippumatonta asiantuntijaa. Vaatimus tällaisen toimen 
toteuttamisesta kaikissa tapauksissa kuormittaisi direktiiviä, minkä vuoksi esittelijä poistaa 
vaatimuksen kuulla riippumatonta asiantuntijaa, kun toteutetaan perusteellista arviointia, ja 
vahvistaa kansallisten viranomaisten välistä tietovirtaa.

Ei lisäarvoa jakautumisten kohdalla
Ehdotusta voi soveltaa ainoastaan vähäiseen rajatylittävien jakautumisten määrään. Tämän 
vuoksi esittelijä ehdottaa rajatylittäviä jakautumisia koskevan luvun poistamista. Yhtiön 
toimipaikan rajatylittävää siirtämistä koskevien sääntöjen puutteessa yhtiöt ovat hyödyntäneet 
kansallisia jakautumisia ja rajatylittävää sulautumista. Koska on tarpeen antaa rajatylittäviä 
yhtiömuodon muutoksia koskevia selkeitä sääntöjä, jakautumisia koskevan erillisen luvun 
tuottamasta lisäarvosta ei ole varmuutta.

Käsitteiden ja määritelmien selventäminen 
Esittelijä selventää tulkinnallisia käsitteitä ja täydentää asiaankuuluvia määritelmiä 
oikeudellisesti varmojen sääntöjen antamiseksi ja selkeän menettelyn luomiseksi kaikkia 
rajatylittäviä yhtiömuodon muutoksia ja sulautumisia varten unionissa.
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