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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
(ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018– 2018/0114(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0241),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 50. panta 
1. un 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C8-
0167/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un monetārās komitejas 
un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumus (A8-0000/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. apstiprina savu paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/113241 reglamentē 
kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos. 
Šie noteikumi ir būtisks solis, lai uzlabotu 
vienotā tirgus darbību attiecībā uz 
sabiedrībām, dodot tām iespēju izmantot 
brīvību veikt uzņēmējdarbību. Tomēr, 
izvērtējot šos noteikumus, ir konstatēts, ka

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/113241 reglamentē 
kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos. 
Šie noteikumi ir būtisks solis, lai uzlabotu 
vienotā tirgus darbību attiecībā uz 
sabiedrībām, dodot tām iespēju izmantot 
brīvību veikt uzņēmējdarbību, kā arī lai 
nodrošinātu visu ieinteresēto personu 
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ir vajadzīgi grozījumi noteikumos par 
pārrobežu apvienošanos. Turklāt ir 
lietderīgi noteikt arī noteikumus attiecībā 
uz pārrobežu reorganizāciju un sadalīšanu.

pienācīgu aizsardzību. Tomēr, izvērtējot 
šos noteikumus, ir konstatēts, ka ir 
vajadzīgi grozījumi noteikumos par 
pārrobežu apvienošanos. Turklāt ir 
lietderīgi noteikt arī noteikumus attiecībā 
uz pārrobežu reorganizāciju un sadalīšanu.

__________________ __________________

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/1132 (2017. gada 
14. jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību 
dažiem aspektiem (kodificēta redakcija) 
(OV L 169, 30.6.2017., 46. lpp.).

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017. gada 14. jūnija Direktīva 
(ES) 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību 
tiesību dažiem aspektiem (kodificēta 
redakcija) (OV L 169, 30.6.2017., 
46. lpp.).

Or. en

Grozījums 2

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Šī judikatūras attīstība ir pavērusi 
jaunas iespējas sabiedrībām vienotajā tirgū, 
lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, 
efektīvu konkurenci un ražīgumu. 
Vienlaikus mērķis par vienoto tirgu bez 
sabiedrībām piemērojamām iekšējām 
robežām jāsaskaņo ar citiem Eiropas 
integrācijas mērķiem, piemēram, sociālo 
aizsardzību saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 3. panta 3. punktu, kā 
arī Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 151. un 152. pantu, Eiropas 
Sociālo tiesību pīlāru un ES pamattiesību 
hartu (jo īpaši darbinieku aizsardzību), 
kreditoru aizsardzību un akcionāru 
aizsardzību. Tā kā nav saskaņotu 
noteikumu, jo īpaši tādu, kas attiecas uz 
pārrobežu reorganizāciju, dalībvalstis 
īsteno minētos mērķus, izmantojot 
atšķirīgus juridiskos noteikumus un 
administratīvo praksi. Tādējādi, lai gan 
sabiedrības jau var veikt pārrobežu 
apvienošanos, tās saskaras ar virkni 
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līdzvērtīgu procedūru attiecībā uz 
pārrobežu reorganizācijas veikšanu.

juridisku un praktisku grūtību, ja vēlas 
veikt pārrobežu reorganizāciju. Turklāt 
daudzu dalībvalstu tiesību aktos ir 
paredzēta iekšzemes reorganizācijas 
veikšanas procedūra, nepiedāvājot 
līdzvērtīgu procedūru attiecībā uz 
pārrobežu reorganizācijas veikšanu.

Or. en

Grozījums 3

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Tāpēc ir lietderīgi paredzēt 
procesuālos un materiālos noteikumus par 
pārrobežu reorganizāciju, kas sekmētu 
brīvību veikt uzņēmējdarbību, un 
vienlaikus nodrošināt stipru aizsardzību 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
darbiniekiem, kreditoriem un mazākuma 
akcionāriem.

Or. en

Grozījums 4

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ir pienācīgi jālīdzsvaro iekšējā 
tirgus turpmāka attīstība, saglabājot 
galvenās vērtības, kas ir mūsu sabiedrību 
pamatā, un nodrošinot to, ka visi pilsoņi 
gūst labumu no ekonomikas attīstības.

Or. en
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Grozījums 5

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Laikus sniegta informācija, 
apspriešanās un darbinieku līdzdalība ir 
priekšnoteikumi, lai uzņēmumi veiktu 
pārstrukturēšanu un pielāgotos jaunajiem 
apstākļiem, ko radījis vienotais tirgus un 
ekonomikas globalizācija.

Or. en

Grozījums 6

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tiesības reorganizēt esošu 
sabiedrību, kas izveidota dalībvalstī, par 
sabiedrību, kuru reglamentē cita 
dalībvalsts, noteiktos apstākļos var
izmantot ļaunprātīgos nolūkos, piemēram, 
lai apietu darba standartus, sociālā 
nodrošinājuma maksājumus, nodokļu 
saistības, kreditoru un mazākuma 
akcionāru tiesības vai noteikumus par 
darbinieku līdzdalību. Lai apkarotu šādu 
iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, 
dalībvalstīm saskaņā ar vispārējiem 
Savienības tiesību principiem tiek prasīts 
nodrošināt, ka sabiedrības neizmanto 
pārrobežu reorganizācijas procedūru, lai 
radītu mākslīgas struktūras, kuru mērķis ir 
gūt nepamatotas nodokļu priekšrocības 
vai nepamatoti kaitēt darbinieku, 
mazākuma akcionāru vai kreditoru 
likumiskajām vai līgumiskajām tiesībām. 
Tā kā ļaunprātīga izmantošana ir atkāpe no 
pamatbrīvības, cīņa pret to ir jāinterpretē 
stingri un tai jābūt balstītai uz visu būtisko 
apstākļu individuālu novērtējumu. Būtu 

(7) Tiesības reorganizēt esošu 
sabiedrību, kas izveidota dalībvalstī, par 
sabiedrību, kuru reglamentē cita 
dalībvalsts, nekādos apstākļos nedrīkst
izmantot ļaunprātīgos nolūkos, piemēram, 
lai apietu darba standartus, sociālā 
nodrošinājuma maksājumus, nodokļu 
saistības, kreditoru un mazākuma 
akcionāru tiesības vai noteikumus par 
darbinieku līdzdalību, izmantojot, 
piemēram, fiktīvu uzņēmumu, kas neveic 
nekādu faktisku saimniecisko darbību 
uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, jo īpaši 
"pastkastītes" vai "fasādes" 
meitasuzņēmuma gadījumā. Lai apkarotu 
šādu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu, 
dalībvalstīm saskaņā ar vispārējiem 
Savienības tiesību principiem tiek prasīts 
nodrošināt, ka uzņēmumu reorganizācija 
un apvienošana atbilst reālam 
uzņēmumam, kas paredzēts, lai veiktu 
faktisku saimniecisko darbību uzņēmējā 
dalībvalstī, un ka tie neizmanto pārrobežu 
reorganizācijas procedūru, lai radītu 
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jāparedz procesuāls un materiāls 
regulējums, kas nosaka rīcības brīvību un 
ļauj dalībvalstīm dažādot pieeju, vienlaikus 
nosakot prasības, lai racionalizētu valsts 
iestāžu rīcību nolūkā atbilstīgi Savienības 
tiesību aktiem cīnīties pret ļaunprātīgu 
izmantošanu.

mākslīgas struktūras, kuras neatspoguļo 
ekonomisko realitāti un kuru mērķis ir 
izvairīties no nodokļiem, kas parasti ir 
jāmaksā par gūto peļņu, sociālā 
nodrošinājuma maksājumiem un apiet vai 
pārkāpt darbinieku, mazākuma akcionāru 
vai kreditoru likumiskās vai līgumiskās 
tiesības. Tā kā ļaunprātīga izmantošana ir 
atkāpe no pamatbrīvības, cīņa pret to ir 
jāinterpretē stingri un tai jābūt balstītai uz 
visu būtisko apstākļu individuālu 
novērtējumu. Būtu jāparedz procesuāls un 
materiāls regulējums, kas nosaka rīcības 
brīvību un ļauj dalībvalstīm dažādot pieeju, 
vienlaikus nosakot prasības, lai 
racionalizētu valsts iestāžu rīcību nolūkā 
atbilstīgi Savienības tiesību aktiem cīnīties 
pret ļaunprātīgu izmantošanu.

Or. en

Grozījums 7

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Jebkāda atkāpe no pamattiesībām 
vai brīvības ir jāinterpretē stingri, un tās 
pamatā jābūt visu būtisko apstākļu 
individuālam novērtējumam. Būtu 
jāparedz procesuāls un materiāls 
regulējums, kas nosaka rīcības brīvību un 
ļauj dalībvalstīm dažādot pieeju, 
vienlaikus nosakot prasības, lai 
racionalizētu valsts iestāžu rīcību nolūkā 
atbilstīgi Savienības tiesību aktiem cīnīties 
pret ļaunprātīgu izmantošanu.

Or. en
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Grozījums 8

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Neskarot pamattiesības, būtu 
jāņem vērā visi atbilstīgie sodāmības vai 
administratīvo pārkāpumu reģistri, lai 
novērtētu to uzņēmumu direktoru labo 
reputāciju, godīgumu un integritāti, kuri 
veic pārrobežu reorganizāciju vai 
apvienošanos. Šajā saistībā apsver 
apsūdzības vai apsūdzības raksta veidu, 
iesaistītās personas darbības, saņemto 
sodu, pašreizējo tiesas procesa posmu un 
jebkādus veiktos reabilitācijas 
pasākumus. Būtu jāizvērtē saistītie 
apstākļi, tostarp vainu mīkstinošie 
apstākļi, jebkāda atbilstīga nodarījuma 
smagums vai administratīvās vai 
uzraudzības darbības, kopš nodarījuma 
pagājušais laiks, akcionāra uzvedība kopš 
nodarījuma vai darbības un nodarījuma 
vai darbības atbilstība akcionāra 
funkcijām. Visi sodāmības vai 
administratīvo pārkāpumu ieraksti būtu 
jāņem vērā, apsverot valsts tiesību aktos 
noteiktos noilgumus. Neskarot 
kriminālprocesam piemērojamo 
nevainīguma prezumpciju un citas 
pamattiesības, novērtējumā apsverami 
vismaz šādi faktori: apsūdzība vai 
notiekoša kriminālvajāšana par 
noziedzīgu nodarījumu, jo īpaši par 
nodarījumiem saistībā ar tiesību aktiem, 
kas reglamentē banku, finanšu, 
vērtspapīru, apdrošināšanas darbības vai 
kas attiecas uz vērtspapīru tirgiem vai 
finanšu vai maksājumiem instrumentiem, 
tostarp tiesību aktiem par nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju, korupciju, 
tirgus manipulācijām vai iekšējas 
informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un 
augļošanu; negodīgas rīcības nodarījumi, 
krāpšana vai finanšu noziegumi; 
noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā un 
citi nodarījumi saskaņā ar tiesību aktiem, 
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kas attiecas uz uzņēmumiem, tostarp 
tiesību aktiem darba, bankrota, 
maksātnespējas vai patērētāju 
aizsardzības jomā.

Or. en

Grozījums 9

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(10) Lai nodrošinātu, ka visu 
ieinteresēto personu likumīgās intereses 
tiek ņemtas vērā procedūrā, kas reglamentē 
pārrobežu reorganizāciju, sabiedrībai būtu 
jāatklāj pārrobežu reorganizācijas 
noteikumu projekts, kurā ietverta 
vissvarīgākā informācija par ierosināto 
pārrobežu reorganizāciju, tostarp plānotā 
jaunā sabiedrības forma, dibināšanas 
dokuments un ierosinātais reorganizācijas 
grafiks. Sabiedrības, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, akcionāri, kreditori un 
darbinieki būtu jāinformē laikus un tādā 
veidā, kas viņiem ļauj satikties ar 
sabiedrības pārstāvjiem un izveidot savu 
viedokli, lai iesniegtu komentārus attiecībā 
uz ierosināto reorganizāciju. Vajadzības 
gadījumā iesaistītajam darbiniekam 
jāievēro standarti, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
2002/14/EK1a, kā arī Direktīvā 
2009/38/EC1b un 2001/86/EC1c. 

__________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 11. marta Direktīva 
2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju 
sistēmu darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Eiropas Kopienā (OV 
L 80, 23.3.2002., 29. lpp.).

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 6. maija Direktīva 2009/38/EK 
par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu 
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padomi vai procedūru darbinieku 
informēšanai un uzklausīšanai Kopienas 
mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga 
uzņēmumu grupās (pārstrādāta versija) 
(OV L 122, 16.5.2009., 28.–44. lpp.).

1c Padomes 2001. gada 8. oktobra 
Direktīva 2001/86/EK, ar ko papildina 
Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus 
darbinieku iesaistīšanas jomā (OV L 294, 
10.11.2001., 22.–32.. lpp.).

Or. en

Grozījums 10

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai sniegtu informāciju tās 
dalībniekiem, sabiedrībai, kas veic 
pārrobežu reorganizāciju, būtu jāsagatavo 
ziņojums. Ziņojumā būtu jāizskaidro un 
jāpamato ierosinātās pārrobežu 
reorganizācijas juridiskie un ekonomiskie 
aspekti, jo īpaši pārrobežu reorganizācijas 
ietekme uz dalībniekiem attiecībā uz 
sabiedrības turpmāko darbību un vadības 
struktūras stratēģiskais plāns. Tajā būtu 
jāietver arī iespējamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi, kas pieejami 
dalībniekiem, ja tie nepiekrīt lēmumam 
veikt pārrobežu reorganizāciju. Šis 
ziņojums būtu jādara pieejams arī 
sabiedrības, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, darbiniekiem.

(11) Lai sniegtu informāciju tās 
dalībniekiem, sabiedrībai, kas veic 
pārrobežu reorganizāciju, būtu jāsagatavo 
ziņojums. Ziņojumā būtu jāizskaidro un 
jāpamato ierosinātās pārrobežu 
reorganizācijas juridiskie un ekonomiskie 
aspekti, jo īpaši pārrobežu reorganizācijas 
ietekme uz dalībniekiem attiecībā uz 
sabiedrības turpmāko darbību un vadības 
struktūras stratēģiskais plāns. Tajā būtu 
jāietver arī iespējamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi, kas pieejami 
dalībniekiem, ja tie nepiekrīt lēmumam 
veikt pārrobežu reorganizāciju. Šis 
ziņojums būtu jādara pieejams arī 
sabiedrības, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, darbiniekiem, kā arī 
vajadzības gadījumā Eiropas Darba 
padomei.

Or. en
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Grozījums 11

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Lai informētu savus darbiniekus, 
sabiedrībai, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, būtu jāsagatavo ziņojums, 
kurā izskaidro ierosinātās pārrobežu 
reorganizācijas ietekmi uz darbiniekiem, 
kā arī informācija par procedūrām, ar 
kurām tiek paredzēta kārtība darbinieku 
līdzdalībai savu tiesību piedalīties 
reorganizētajā sabiedrībā noteikšanā, un 
par potenciālajām šādas kārtības 
iespējām. Ziņojumā jo īpaši būtu 
jāizskaidro ierosinātās pārrobežu 
reorganizācijas ietekme uz darbinieku 
darba vietu aizsardzību, tas, vai 
paredzamas būtiskas izmaiņas darba 
attiecībās un koplīgumu piemērošanā, kā 
arī sabiedrības centrālās administrācijas 
vai uzņēmējdarbības veikšanas atrašanās 
vietās, kā arī tas, kā katrs no šiem 
faktoriem būtu saistīts ar sabiedrības 
meitasuzņēmumiem. Ziņojums būtu 
jāsniedz laikus un jānodrošina iespēja 
darbiniekiem satikties ar sabiedrības 
pārstāvjiem, lai izveidotu savu viedokli un 
saņemtu ārēja eksperta konsultāciju, un 
ziņojuma sniegšanai nebūtu jāskar 
piemērojamās informēšanas un 
uzklausīšanas procedūras, kas valsts līmenī 
tiek veiktas īstenojot Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2002/14/EK vai 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/38/EK44.

__________________ __________________

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

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

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/38/EK (2009. gada 

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

par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu 
padomi vai procedūru darbinieku 
informēšanai un uzklausīšanai Kopienas 
mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga 
uzņēmumu grupās (pārstrādāta versija) 
(OV L 122, 16.5.2009., 28. lpp.).

Or. en

Grozījums 12

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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konfidenciālas informācijas, tostarp 
sabiedrības uzņēmējdarbības noslēpumu 
aizsardzības nolūkā šāda informācija 
nebūtu jāiekļauj eksperta galīgajā 
ziņojumā, kas būtu publiski pieejams.

Or. en

Grozījums 13

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

__________________

45 Komisijas Ieteikums 2003/361/EK 
(2003. gada 6. maijs) par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.).

Or. en

Grozījums 14

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pamatojoties uz pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektu un 

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

ziņojumiem, sadalāmās sabiedrības 
dalībnieku pilnsapulce pieņem lēmumu par 
to, vai apstiprināt šo noteikumu projektu. Ir 
svarīgi, ka šādam balsojumam 
nepieciešamais vairākums ir pietiekami 
liels, lai nodrošinātu, ka lēmums veikt 
reorganizāciju ir kopīgs lēmums.

Or. en

Grozījums 15

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ja sabiedrība, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, darbojas saskaņā ar 
darbinieku līdzdalības sistēmu izcelsmes 
dalībvalstī, lai nodrošinātu, ka pārrobežu 
reorganizācijas rezultātā netiek 
nepamatoti ierobežota darbinieku 
līdzdalība, sabiedrībai būtu jānosaka 
pienākums pieņemt juridisko formu, kas 
ļauj īstenot šādu līdzdalību galamērķa 
dalībvalstī, tostarp atļaujot darbinieku 
pārstāvju klātbūtni attiecīgās sabiedrības 
vadības vai uzraudzības struktūrā. Turklāt 
šādā gadījumā starp sabiedrību un tās 
darbiniekiem būtu jānotiek bona fide 
sarunām saskaņā ar Direktīvā 
2001/86/EK paredzēto procedūru, lai 
rastu abpusēji pieņemamu vienošanos par 
to, kā saskaņot sabiedrības tiesības veikt 
pārrobežu reorganizāciju ar darbinieku 
tiesībām uz līdzdalību. Šo sarunu 
rezultātā mutatis mutandis būtu 
jāpiemēro individualizēta panākta 
vienošanās vai, ja šāda vienošanās nav 
panākta, Direktīvas 2001/86/EK 
pielikumā noteiktie standarta noteikumi. 
Lai aizsargātu vai nu panākto vienošanos, 

(19) Šīs direktīvas pamatprincips un 
noteiktais mērķis ir nodrošināt darbinieku 
iesaistīšanās tiesības. Lai atspoguļotu 
sabiedrību reorganizācijas, apvienošanas 
vai sadalīšanas pārrobežu raksturu, ir 
jānodrošina valsts informācija un tiesības 
uz apspriešanos. Tādēļ sabiedrībā, kas 
tiek izveidota pārrobežu reorganizācijas 
un apvienošanas rezultātā, būtu jāturpina 
nodrošināt vismaz tādu pašu līmeni 
attiecībā uz visiem darbinieku 
iesaistīšanās tiesību elementiem.
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vai minēto standarta noteikumu 
piemērošanu, sabiedrībai nevajadzētu būt 
iespējai atcelt līdzdalības tiesības, 
turpmāko trīs gadu laikā veicot turpmāku 
iekšzemes vai pārrobežu reorganizāciju, 
apvienošanos vai sadalīšanu.

Or. en

Grozījums 16

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums 17

Direktīvas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums 18

Direktīvas priekšlikums
19.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19c) Ja sabiedrība, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, darbojas saskaņā ar 
darbinieku līdzdalības sistēmu izcelsmes 
dalībvalstī, lai nodrošinātu, ka pārrobežu 
reorganizācijas rezultātā netiek ierobežota 
darbinieku līdzdalība, sabiedrībai būtu 
jānosaka pienākums pieņemt juridisko 
formu, kas ļauj arī turpmāk īstenot šādu 
līdzdalību galamērķa dalībvalstī, tostarp 
atļaujot darbinieku pārstāvju klātbūtni 
attiecīgās sabiedrības vadības vai 
uzraudzības struktūrā. Turklāt šādā 
gadījumā būtu jānotiek bona fide 
sarunām starp sabiedrību un tās 
darbiniekiem saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta Direktīvā 2001/86/EK1a, lai 
nodrošinātu darbiniekiem valsts un 
starptautiskās informācijas un 
apspriešanās, kā arī līdzdalības tiesības. 
Šo sarunu rezultātā mutatis mutandis 
būtu jāpiemēro individualizēta panāktā 
vienošanās vai, ja šāda vienošanās nav 
panākta, Direktīvas 2001/86/EK1b

pielikumā noteiktie standarta noteikumi. 
Sabiedrība informē savus darbiniekus par 
šo sarunu rezultātiem vai par tādu 
standarta noteikumu piemērošanu, kas 
noteikti  Direktīvas 2001/86/EK1c

pielikumā. Lai aizsargātu vai nu panākto 
vienošanos, vai minēto standarta 
noteikumu piemērošanu, sabiedrībai 
nevajadzētu būt iespējai atcelt vai 
samazināt līdzdalības tiesības, turpmāko 
10 gadu laikā veicot turpmāku iekšzemes 
vai pārrobežu reorganizāciju, 
apvienošanos vai sadalīšanu. 

__________________

1c Padomes 2001. gada 8. oktobra 
Direktīva 2001/86/EK, ar ko papildina 
Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus 
darbinieku iesaistīšanas jomā (OV L 294, 
10.11.2001., 22.–32. lpp.).

1b Padomes 2001. gada 8. oktobra 
Direktīva 2001/86/EK, ar ko papildina 
Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus 



PR\1161004LV.docx 19/93 PE625.524v02-00

LV

darbinieku iesaistīšanas jomā (OV L 294, 
10.11.2001., 22.–32.. lpp.).

1c Padomes 2001. gada 8. oktobra 
Direktīva 2001/86/EK, ar ko papildina 
Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus 
darbinieku iesaistīšanas jomā (OV L 294, 
10.11.2001., 22.–32.. lpp.).

Or. en

Grozījums 19

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(20) Sabiedrībai nav atļauts apiet  
darbinieku līdzdalības tiesības pārrobežu 
reorganizācijas rezultātā. Sabiedrībai, kas 
veic reorganizāciju un ir reģistrēta 
dalībvalstī, kura paredz darbinieku 
līdzdalības tiesības, nevajadzētu būt 
iespējai veikt pārrobežu reorganizāciju, 
vispirms neuzsākot sarunas ar tās 
darbiniekiem vai to pārstāvjiem, ja vidējais 
sabiedrībā nodarbināto darbinieku skaits ir 
vienāds ar divām trešdaļām no valstī 
noteiktās robežvērtības attiecībā uz 
darbinieku līdzdalību .

Or. en

Grozījums 20

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Izcelsmes dalībvalsts izsniegto
pirmsreorganizācijas apliecību būtu 
jāpārbauda, lai nodrošinātu sabiedrības 
pārrobežu reorganizācijas likumību. 
Kompetentajai iestādei izcelsmes 

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

ietverta reorganizācijas noteikumu 
projektā un ziņojumos, kuri adresēti 
akcionāriem un darbiniekiem, un lai 
nodrošinātu faktus, kas vajadzīgi, lai 
novērtētu, vai ierosinātās reorganizācijas 
rezultātā tiek radīta mākslīga struktūra, 
būtu vajadzīgs kompetentās iestādes 
ziņojums ierosinātās pārrobežu 
reorganizācijas vai apvienošanas 
novērtēšanai. Tāpēc sabiedrībai būtu 
jāsniedz visa attiecīgā informācija, lai 
izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde 
varētu pieņemt informētu lēmumu par 
pirmsreorganizācijas apliecības 
izsniegšanu vai atteikšanos to izsniegt. 
Šajā nolūkā iestādei vajadzētu būt iespējai 
iegūt visu attiecīgo sabiedrības 
informāciju un dokumentus un veikt 
nepieciešamo izmeklēšanu, lai savāktu 
visus nepieciešamos pierādījumus.
Kompetentajai iestādei izcelsmes 
dalībvalstī šajā saistībā vajadzētu būt arī 
iespējai uzdot jautājumus kompetentajai 
iestādei galamērķa dalībvalstī. Iestādei 
būtu jāizmanto informācija, jo īpaši 
nolūks, nozare, ieguldījums, neto 
apgrozījums un peļņa vai zaudējumi, 
darbinieku skaits, bilances struktūra, 
rezidences vieta nodokļu vajadzībām, 
aktīvi un to atrašanās vieta, darbinieku un 
noteiktu nodarbināto grupu pastāvīgā 
darba vieta, sociālā nodrošinājuma 
iemaksu veikšanas vieta un komercriski, 
kurus uzņemas reorganizētā sabiedrība 
izcelsmes dalībvalstī un galamērķa 
dalībvalstī saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem un dalībvalstu tiesību aktiem. 
Tomēr konfidenciālas informācijas, 
tostarp sabiedrības uzņēmējdarbības 
noslēpumu, aizsardzības nolūkā šāda 
informācija nebūtu jādara publiski 
pieejama, bet tai būtu jābūt — saskaņā ar 
konfidencialitātes prasībām —
kompetentās iestādes, kā arī darbinieku 
pārstāvju rīcībā. Kompetentā iestāde arī 
pirms pirmsreorganizācijas apliecības 
izdošanas pārbauda, vai ir veikti galīgie 
pasākumi attiecībā uz jebkādām 
piemērojamām darbinieka tiesībām 
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saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

Or. en

Grozījums 21

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Kompetentajai iestādei izcelsmes 
dalībvalstī būtu jālemj par 
pirmsreorganizācijas apliecības izdošanu 
trīs mēnešu laikā pēc sabiedrības 
pieteikuma saņemšanas, ja vien tai nav 
pamata bažām par mākslīgas struktūras 
esību. Šādā gadījumā kompetentajai 
iestādei būtu jāveic padziļināts 
novērtējums. Tomēr šis padziļinātais 
novērtējums nebūtu jāveic sistemātiski, 
bet katrā gadījumā atsevišķi, ja pastāv 
bažas par mākslīgas struktūras esību. 
Veicot novērtējumu, kompetentajām 
iestādēm būtu jāņem vērā vismaz vairāki 
faktori, kas noteikti šajā direktīvā un kas 
tomēr būtu jāuzskata par objektīviem 
faktoriem vispārējā novērtējumā, un 
nebūtu jāņem vērā katrs atsevišķi. Lai 
neapgrūtinātu sabiedrības ar pārmērīgi 
ilgu procedūru, padziļinātais novērtējums 
jebkurā gadījumā būtu jāpabeidz piecu 
mēnešu laikā pēc tam, kad sabiedrība ir 
informēta, ka tiks veikts šāds padziļināts 
novērtējums.

Or. en

Grozījums 22

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pēc pirmsreorganizācijas apliecības 
saņemšanas un pēc tam, kad ir pārbaudīts, 
vai galamērķa dalībvalstī ir izpildītas 
inkorporēšanas prasības, galamērķa 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu 
jāreģistrē sabiedrība minētās dalībvalsts 
uzņēmumu reģistrā. Tikai pēc šīs 
reģistrācijas izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde svītro sabiedrību no 
sava reģistra. Galamērķa dalībvalsts 
kompetentajai iestādei nevajadzētu būt 
iespējai apstrīdēt pirmsreorganizācijas 
apliecībā sniegtās informācijas pareizību. 
Pārrobežu reorganizācijas rezultātā 
reorganizētajai sabiedrībai būtu jāsaglabā 
tās juridiskās personas statuss, tās aktīvi un 
pasīvi, kā arī visas tiesības un pienākumi, 
tostarp tiesības un pienākumi, kas izriet no 
līgumiem, darbības vai bezdarbības.

(23) Pēc pirmsreorganizācijas apliecības 
saņemšanas un pēc tam, kad ir pārbaudīts, 
vai galamērķa dalībvalstī ir izpildītas 
inkorporēšanas prasības, galamērķa 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu 
jāreģistrē sabiedrība minētās dalībvalsts 
uzņēmumu reģistrā. Tikai pēc šīs 
reģistrācijas izcelsmes dalībvalsts 
kompetentā iestāde svītro sabiedrību no 
sava reģistra. Galamērķa dalībvalsts 
kompetentajai iestādei vajadzētu būt 
iespējai iesniegt jautājumus galamērķa 
kompetentajai iestādei par 
pirmsreorganizācijas apliecībā sniegtās 
informācijas pareizību, jo īpaši, lai 
novērstu mākslīgu struktūru. Galamērķa 
dalībvalsts kompetentā iestāde uz šādiem 
jautājumiem atbild bez nepamatotas 
kavēšanās. Pārrobežu reorganizācijas 
rezultātā reorganizētajai sabiedrībai būtu 
jāsaglabā tās juridiskās personas statuss, 
tās aktīvi un pasīvi, kā arī visas tiesības un 
pienākumi, tostarp tiesības un pienākumi, 
kas izriet no līgumiem, darbības vai 
bezdarbības.

Or. en

Grozījums 23

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 24

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Spēkā esošie Savienības tiesību 
akti neparedz tiesisko regulējumu 
attiecībā uz sabiedrību pārrobežu 
sadalīšanu, jo Direktīvas (ES) 2017/1132 
III nodaļā ir paredzēti tikai noteikumi par 
akciju sabiedrību iekšzemes sadalīšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums 25

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Eiropas Parlaments ir aicinājis 
Komisiju pieņemt saskaņotus noteikumus 
par pārrobežu sadalīšanu. Šāds 
saskaņotais tiesiskais regulējums 
veicinātu ierobežojumu atcelšanu 
attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību, 
vienlaikus nodrošinot pienācīgu 
aizsardzību ieinteresētajām personām, 
piemēram, darbiniekiem, kreditoriem un 
dalībniekiem.

svītrots

Or. en
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Grozījums 26

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Šajā direktīvā ir paredzēti 
noteikumi par pārrobežu sadalīšanu, kas 
attiecas gan uz daļēju, gan pilnīgu 
sadalīšanu, bet tikai gadījumā, kad tiek 
veidotas jaunas sabiedrības. Tomēr šī 
direktīva nenodrošina saskaņotu satvaru 
tādai pārrobežu sadalīšanai, kurā 
sabiedrība nodod aktīvus un pasīvus 
vairāk nekā vienai pastāvošai sabiedrībai, 
jo šie gadījumi tika uzskatīti par ļoti 
sarežģītiem, tādiem, kuros vajadzīga 
kompetento iestāžu iesaistīšanās no 
vairākām dalībvalstīm, un tādiem, kuri 
rada papildu riskus saistībā ar krāpšanu 
un šo noteikumu apiešanu.

svītrots

Or. en

Grozījums 27

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Attiecībā uz pārrobežu sadalīšanu, 
kurā iesaistītas jaunizveidotas 
saņēmējsabiedrības, būtu jāprasa, lai 
saņēmējsabiedrības, uz kurām attiecas to 
dalībvalstu tiesību akti, kas nav 
sadalāmās sabiedrības dalībvalsts tiesību 
akti, atbilstu šo dalībvalstu prasībām 
attiecībā uz inkorporēšanu. Šādi 
nosacījumi ietver arī ar direktoru 
diskvalifikāciju saistītus nosacījumus.

svītrots

Or. en
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Grozījums 28

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums 29

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums 30

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Lai ņemtu vērā visu ieinteresēto 
personu likumīgās intereses, sadalāmajai 
sabiedrībai būtu jāatklāj sadalīšanas 
noteikumu projekts, kurā ietverta 
svarīgākā informācija par ierosināto 
pārrobežu sadalīšanu, tostarp paredzētā 
vērtspapīru vai akciju apmaiņas attiecība, 
saņēmējsabiedrību dibināšanas 
instrumenti un ierosinātais pārrobežu 
sadalīšanas grafiks. Sabiedrības, kas veic 
pārrobežu sadalīšanu, akcionāri, kreditori 
un darbinieki būtu jāinformē, lai viņi 
varētu iesniegt komentārus attiecībā uz 
ierosināto sadalīšanu.

svītrots

Or. en
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Grozījums 31

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums 32

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Lai informētu savus darbiniekus, 
sadalāmajai sabiedrībai būtu jāsagatavo 
ziņojums, kurā izskaidro ierosinātās 
pārrobežu sadalīšanas ietekmi uz 
darbiniekiem. Ziņojumā jo īpaši būtu 
jāizskaidro ierosinātās pārrobežu 
sadalīšanas ietekme uz darbinieku darba 
vietu aizsardzību, tas, vai paredzamas 
būtiskas izmaiņas nodarbināšanas kārtībā 
un sabiedrības uzņēmējdarbības 
veikšanas atrašanās vietās, kā arī tas, kā 
katrs no šiem faktoriem būtu saistīts ar 
sabiedrības meitasuzņēmumiem. 

svītrots



PE625.524v02-00 28/93 PR\1161004LV.docx

LV

Ziņojuma sniegšanai nebūtu jāskar 
piemērojamās informēšanas un 
uzklausīšanas procedūras, kas valsts 
līmenī tiek veiktas, īstenojot Direktīvas 
2001/23/EK, 2002/14/EK vai 2009/38/EK.

Or. en

Grozījums 33

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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aizsardzības nolūkā šāda informācija 
nebūtu jāiekļauj eksperta galīgajā 
ziņojumā, kas būtu publiski pieejams.

Or. en

Grozījums 34

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Lai novērstu nesamērīgas 
izmaksas un šķēršļus mazām sabiedrībām, 
kas veic pārrobežu sadalīšanu, 
mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi, kā 
definēts Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikumā 2003/361/EK, būtu jāatbrīvo no 
prasības par neatkarīga eksperta 
ziņojumu.

svītrots

Or. en

Grozījums 35

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Pamatojoties uz pārrobežu 
sadalīšanas noteikumu projektu un 
ziņojumiem, sadalāmās sabiedrības 
dalībnieku pilnsapulce pieņem lēmumu 
par to, vai apstiprināt šo noteikumu 
projektu. Ir svarīgi, ka šādam balsojumam 
nepieciešamais vairākums ir pietiekami 
liels, lai nodrošinātu, ka lēmums veikt 
sadalīšanu ir kopīgs lēmums.

svītrots

Or. en
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Grozījums 36

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Ir lietderīgi, ka tiem dalībniekiem, 
kam ir balsstiesības un kas nebalsoja par 
pārrobežu sadalīšanas noteikumu 
projekta apstiprināšanu, un tiem 
dalībniekiem, kuriem nav balsstiesību un 
kuri nevarēja paust nostāju, būtu 
jāpiešķir tiesības izstāties no sabiedrības. 
Minētajiem dalībniekiem vajadzētu būt 
iespējai izstāties no sabiedrības un saņemt 
naudas kompensāciju par savām akcijām, 
kas līdzvērtīga to akciju vērtībai. Turklāt 
tiem vajadzētu būt tiesībām tiesā apstrīdēt 
piedāvātās naudas kompensācijas 
aprēķinu un pietiekamību, kā arī akciju 
apmaiņas attiecību, ja tie vēlas palikt 
dalībnieki jebkurā no 
saņēmējsabiedrībām. Šo procedūru 
ietvaros tiesai vajadzētu būt iespējai 
pieprasīt jebkurai pārrobežu sadalīšanā 
iesaistītajai sabiedrībai vai nu maksāt 
papildu kompensāciju naudā, vai emitēt 
papildu akcijas.

svītrots

Or. en

Grozījums 37

Direktīvas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Sadalāmajai sabiedrībai 
noteikumu projektā vajadzētu ierosināt 
piemērotus līdzekļus kreditoru 
aizsardzībai saistībā ar sabiedrības 
pārrobežu sadalīšanu. Turklāt, lai 
stiprinātu kreditoru aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā pēc pārrobežu 
sadalīšanas, būtu jāatļauj dalībvalstīm 

svītrots
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pieprasīt sabiedrībai sagatavot 
deklarāciju, kurā norādīts, ka tā nav 
informēta par iemesliem, kāpēc 
reorganizētā sabiedrība nevarētu izpildīt 
savas saistības. Dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai noteikt, ka vadības struktūru 
dalībnieki ir personīgi atbildīgi par 
minētās deklarācijas pareizību. Tā kā 
dalībvalstīs ir atšķirīgas juridiskās 
tradīcijas attiecībā uz maksātspējas 
deklarācijām un to iespējamām sekām, 
dalībvalstīm vajadzētu lemt par attiecīgām 
sekām gadījumā, ja tiek sniegtas 
nepatiesas vai maldinošas deklarācijas, 
tostarp par sankcijām un saistībām 
atbilstīgi Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums 38

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Lai garantētu pienācīgu kreditoru 
aizsardzību gadījumos, kad tie ir 
neapmierināti ar aizsardzību, kas tiem 
piedāvāta sabiedrības pārrobežu 
sadalīšanas noteikumu projektā, kreditori, 
kuriem tiek nodarīts kaitējums pārrobežu 
sadalīšanas rezultātā, var lūgt katras 
sadalāmās sabiedrības dalībvalsts 
kompetento tiesu vai administratīvo 
iestādi piemērot tiem pienācīgus 
aizsardzības pasākumus. Lai atvieglotu 
kaitējuma novērtēšanu, būtu jānosaka 
daži pieņēmumi, saskaņā ar kuriem būtu 
uzskatāms, ka pārrobežu sadalīšana 
nenodara kaitējumu kreditoriem, ja 
zaudējuma risks kreditoram ir neliels. 
Pieņēmumu var izdarīt, ja neatkarīga 
eksperta ziņojumā secināts, ka nepastāv 
pamatota iespējamība, ka kreditoriem 
tiktu nodarīts kaitējums, vai ja 
kreditoriem piedāvā tiesības uz samaksu 

svītrots
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pret sadalīšanas rezultātā izveidotās 
sabiedrības vai trešās personas garantiju, 
kuras vērtība atbilst kreditora sākotnējai 
prasībai un kuru var celt tajā pašā 
jurisdikcijā, kur sākotnējo prasību. Šajā 
direktīvā paredzētajai kreditoru 
aizsardzībai nevajadzētu skart sadalāmās 
sabiedrības dalībvalsts tiesību aktus, kas 
attiecas uz maksājumiem valsts iestādēm, 
tostarp nodokļiem vai sociālā 
nodrošinājuma iemaksām.

Or. en

Grozījums 39

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Lai nodrošinātu uzdevumu 
pienācīgu sadalījumu starp dalībvalstīm 
un efektīvu un iedarbīgu pārrobežu 
sadalīšanas ex ante kontroli, sadalāmās 
sabiedrības dalībvalsts kompetentajai 
iestādei vajadzētu būt pilnvarām izsniegt 
pirmssadalīšanas sertifikātu, bez kura 
saņēmējsabiedrību dalībvalstu iestādēm 
nevajadzētu būt iespējai pabeigt 
pārrobežu sadalīšanas procedūru.

svītrots

Or. en

Grozījums 40

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Sadalāmās sabiedrības dalībvalsts 
izsniegto pirmssadalīšanas apliecību būtu 
jāpārbauda, lai nodrošinātu sabiedrības 
pārrobežu sadalīšanas likumību. 

svītrots



PR\1161004LV.docx 33/93 PE625.524v02-00

LV

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

Or. en

Grozījums 41

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Pēc pirmssadalīšanas apliecības 
saņemšanas un pēc tam, kad ir 
pārbaudīts, vai saņēmējsabiedrības vai 
sabiedrību dalībvalstī ir izpildītas 
inkorporēšanas prasības, 
saņēmējsabiedrību dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm būtu jāreģistrē 
sabiedrības minētās dalībvalsts 
uzņēmumu reģistrā. Tikai pēc šīs 
reģistrācijas sadalāmās sabiedrības 

svītrots
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dalībvalsts kompetentā iestāde svītro 
sadalāmo sabiedrību no sava reģistra. 
Saņēmējsabiedrību dalībvalstu 
kompetentās iestādes nevar apstrīdēt 
pirmssadalīšanas apliecībā sniegtās 
informācijas pareizību.

Or. en

Grozījums 42

Direktīvas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Pēc pārrobežu sadalīšanas 
sadalāmās sabiedrības aktīvus un pasīvus 
nodod saņēmējsabiedrībām saskaņā ar 
sadalījumu, kas noteikts sadalīšanas 
noteikumu projektā, un sadalāmās 
sabiedrības dalībnieki kļūst par 
saņēmējsabiedrību dalībniekiem vai 
paliek sadalāmās sabiedrības dalībnieki, 
vai kļūst par abu sabiedrību dalībniekiem.

svītrots

Or. en

Grozījums 43

Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Ja sabiedrība, kas veic pārrobežu 
sadalīšanu, darbojas saskaņā ar 
darbinieku līdzdalības sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka pārrobežu sadalīšanas 
rezultātā netiek nepamatoti ierobežota 
darbinieku līdzdalība, sadalīšanas 
rezultātā izveidotajām sabiedrībām būtu 
jānosaka pienākums pieņemt juridisko 
formu, kas ļauj īstenot līdzdalību, tostarp 
atļaujot darbinieku pārstāvju klātbūtni 

svītrots
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attiecīgo sabiedrību vadības vai 
uzraudzības struktūrās. Turklāt šādā 
gadījumā starp sabiedrību un tās 
darbiniekiem būtu jānotiek bona fide 
sarunām saskaņā ar Direktīvā 
2001/86/EK paredzēto procedūru, lai 
rastu abpusēji pieņemamu vienošanos par 
to, kā saskaņot sabiedrības tiesības veikt 
pārrobežu sadalīšanu ar darbinieku 
tiesībām uz līdzdalību. Šo sarunu 
rezultātā mutatis mutandis būtu 
jāpiemēro individualizēta panākta 
vienošanās vai, ja šāda vienošanās nav 
panākta, Direktīvas 2001/86/EK 
pielikumā noteiktie standarta noteikumi. 
Lai aizsargātu vai nu panākto vienošanos, 
vai minēto standarta noteikumu 
piemērošanu, sabiedrībai nevajadzētu būt 
iespējai atcelt līdzdalības tiesības, 
turpmāko trīs gadu laikā veicot turpmāku 
iekšzemes vai pārrobežu reorganizāciju, 
apvienošanos vai sadalīšanu.

Or. en

Grozījums 44

Direktīvas priekšlikums
56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums 45

Direktīvas priekšlikums
58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(58) Šīs direktīvas noteikumi neietekmē 
juridiskos vai administratīvos noteikumus, 
tostarp par nodokļu noteikumu izpildi 
pārrobežu reorganizācijas, apvienošanās 
un sadalīšanas darbībās, kas noteikti 
valstu tiesību aktos, kuri attiecas uz 
nodokļu pasākumiem dalībvalstīs, vai to 
teritoriālajās un administratīvajās 
struktūrās.

(58) Šīs direktīvas noteikumi neietekmē 
juridiskos vai administratīvos noteikumus, 
tostarp par nodokļu noteikumu izpildi 
pārrobežu reorganizācijas un apvienošanās 
darbībās, kas noteikti valstu tiesību aktos, 
kuri attiecas uz nodokļu pasākumiem 
dalībvalstīs, vai to teritoriālajās un 
administratīvajās struktūrās.

Or. en

Grozījums 46

Direktīvas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķi, proti, uzlabot un reglamentēt 
pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un 
sadalīšanu, nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs un ka minēto mērķi 
var labāk sasniegt Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
nosaka tikai to, kas ir vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai.

(60) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķi, proti, uzlabot un reglamentēt 
pārrobežu reorganizāciju un apvienošanos, 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs un ka minēto mērķi var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šī direktīva nosaka tikai to, kas ir 
vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

Or. en
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Grozījums 47

Direktīvas priekšlikums
61. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas ir jo īpaši
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā.

(61) Šajā direktīvā ir ievērotas 
pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši
brīvība veikt darījumdarbību (16. pants), 
darba ņēmēju tiesības uz informāciju un 
konsultācijām uzņēmumā (24. pants), 
tiesības uz kolektīvām sarunām un rīcību 
(28. pants), aizstāvība nepamatotas 
atlaišanas gadījumā (30. pants), tiesības 
uz godīgiem un taisnīgiem darba 
apstākļiem (31. pants) un tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu 
tiesu (47. pants), un tā īstenojama 
saskaņā ar minētajām tiesībām un 
principiem.

Or. en

Grozījums 48

Direktīvas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Komisijai šī direktīva būtu 
jāizvērtē. Saskaņā ar 22. punktu 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas 
Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 
Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas 
procesu52 minētā izvērtējuma pamatā 
vajadzētu būt pieciem kritērijiem —
rezultativitātei, efektivitātei, 
relevantumam, saskaņotībai un ES 
pievienotai vērtībai —, un tajā būtu jārada 
pamats ietekmes novērtējumam par 
iespējamiem turpmākiem pasākumiem.

(63) Komisijai šī direktīva būtu 
jāizvērtē. Tai būtu īpaši jāizpēta direktīvas 
ietekme uz darba ņēmēju tiesību 
īstenošanu, galvenokārt attiecībā uz 
darbinieka iesaistīšanās tiesībām. Saskaņā 
ar 22. punktu 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu 
nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, 
Eiropas Savienības Padomi un Eiropas 
Komisiju par labāku likumdošanas 
procesu52 minētā izvērtējuma pamatā 
vajadzētu būt pieciem kritērijiem —
rezultativitātei, efektivitātei, 
relevantumam, saskaņotībai un ES 
pievienotai vērtībai —, un tajā būtu jārada 
pamats ietekmes novērtējumam par 
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iespējamiem turpmākiem pasākumiem.

__________________ __________________

52 OJ L123, 12.5. 2016., 1. lpp. 52 OJ L123, 12.5. 2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1) pirms 1. panta iekļauj šādu -
1.a pantu:

1.a pants (jauns)

Sabiedrības intereses

Sabiedrības vadība vai pārvaldes 
struktūra uzņemas pilnu atbildību par 
sabiedrības pārvaldību tās interesēs, kas 
nozīmē, ka tā apsver akcionāru, 
darbinieku un citu ieinteresēto personu 
vajadzības ar mērķi radīt ilgtspējīgu 
vērtību.

Or. en

Grozījums 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 2) pēc 1. panta iekļauj šādu -
1.a pantu:

1.a pants (jauns)

Definīcijas



PR\1161004LV.docx 39/93 PE625.524v02-00

LV

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1) "kapitālsabiedrība", kas II sadaļas 
I un II nodaļā ir minēta kā "sabiedrība", 
ir

a) tāda veida sabiedrība, kas ir 
uzskaitīta II pielikumā;

b) II sadaļas II nodaļā sabiedrība, 
kurai ir akciju kapitāls un juridiskas 
personas statuss un kurai ir atsevišķi 
aktīvi, kā vienīgais mērķis ir segt tās 
saistību izpildi, un uz kuru saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem, kas attiecas uz 
sabiedrību, ir attiecināmi nosacījumi par 
tādām garantijām, kas noteiktas I sadaļas 
II nodaļas 2. iedaļā un I sadaļas 
III nodaļas 1. iedaļā, lai aizsargātu 
sabiedrību dalībnieku un citu intereses;

2) "pārrobežu reorganizācija" ir 
darbība, ar kuru veic sabiedrības 
reorganizāciju bez tās likvidācijas, mainot 
sabiedrības juridisko formu, kādā tā 
reģistrēta izcelsmes dalībvalstī, uz 
sabiedrības jauno juridisko formu
galamērķa dalībvalstī, sabiedrībai uz 
galamērķa dalībvalsti pārceļot vismaz 
savu juridisko adresi un vienlaikus 
saglabājot tās juridiskās personas statusu;

3) "izcelsmes dalībvalsts" ir 
dalībvalsts, kurā sabiedrība ir reģistrēta 
tās juridiskajā formā pirms 
reorganizācijas;

4) "galamērķa dalībvalsts" ir 
dalībvalsts, kurā sabiedrība tiek reģistrēta 
pārrobežu reorganizācijas rezultātā;

5) "reģistrs" ir centrālais, 
komercreģistrs vai sabiedrību reģistrs, kas 
noteikts 16. panta 1. punktā;

6) "reorganizēta sabiedrība" ir 
galamērķa dalībvalstī jaunizveidota 
sabiedrība, sākot no dienas, kad stājas 
spēkā pārrobežu reorganizācija;

7) II sadaļas I nodaļā "apvienošanās 
iegādājoties" nozīmē darbību, ar kuru 
viena vai vairākas sabiedrības pārstāj 
eksistēt, bet netiek likvidētas un nodod 
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otrai sabiedrībai visus aktīvus un pasīvus, 
apmaiņai izsniedzot iegūstamās 
sabiedrības vai sabiedrību akcionāriem 
ieguvējas sabiedrības akcijas un 
maksājumu skaidrā naudā, ja tāds ir, 
nepārsniedzot 10 % no šādi izsniegto 
akciju nominālvērtības vai, ja tām nav 
nominālvērtības, to uzskaites vērtības.

Dalībvalsts tiesību aktos var paredzēt, ka 
apvienošanās iegādājoties var notikt arī 
tad, ja viena vai vairākas iegūstamās 
sabiedrības tiek likvidētas, ar noteikumu, 
ka šī iespēja attiecas tikai uz sabiedrībām, 
kas vēl nav sākušas savu aktīvu 
sadalīšanu akcionāriem;

8) II sadaļas I nodaļā "apvienošanās, 
veidojot jaunu sabiedrību" nozīmē 
darbību, kad vairākas sabiedrības pārstāj 
eksistēt, bet netiek likvidētas un 
sabiedrībai, ko tās izveido, nodod visus 
aktīvus un pasīvus, apmaiņai izsniedzot 
saviem akcionāriem jaunās sabiedrības 
akcijas un maksājumu skaidrā naudā, ja 
tāds ir, nepārsniedzot 10 % no izsniegto 
akciju nominālvērtības vai, ja tām nav 
nominālvērtības, no to uzskaites vērtības.

Dalībvalstu tiesību akti var paredzēt, ka 
apvienošanās, veidojot jaunu sabiedrību, 
var notikt arī tad, ja viena vai vairākas 
sabiedrības, kas pārstāj eksistēt, tiek 
likvidētas, ar noteikumu, ka šī iespēja 
attiecas tikai uz sabiedrībām, kas vēl nav 
sākušas savu aktīvu sadalīšanu 
akcionāriem;

9) "apvienošanās" II sadaļas 
II nodaļā ir darbība, kuras rezultātā

a) viena vai vairākas sabiedrības 
brīdī, kad to darbība tiek izbeigta, tām 
netiekot likvidētām, nodod visus savus 
aktīvus un pasīvus citai pastāvošai 
sabiedrībai  — ieguvējai sabiedrībai —
apmaiņā pret minētās citas sabiedrības 
kapitāla vērtspapīru vai daļu nodošanu 
pašas dalībniekiem un attiecīgos 
gadījumos pret maksājumu skaidrā 
naudā, kas nepārsniedz 10 % no 
nominālvērtības vai, ja nominālvērtība 
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nav noteikta, no minēto vērtspapīru vai 
daļu uzskaites vērtības, vai

b) divas vai vairākas sabiedrības 
brīdī, kad to darbība tiek izbeigta bez 
likvidācijas, nodod visus savus aktīvus un 
saistības pašu dibinātai sabiedrībai, kas ir 
"jaunā sabiedrība", apmaiņā pret minētās 
jaunās sabiedrības kapitāla vērtspapīru 
vai daļu nodošanu pašas dalībniekiem un 
attiecīgajos gadījumos pret maksājumu 
skaidrā naudā, kas nepārsniedz 10 % no 
nominālvērtības vai, ja nominālvērtība 
nav noteikta, no minēto vērtspapīru vai 
daļu uzskaites vērtības, vai

c) sabiedrība brīdī, kad tās darbība 
tiek izbeigta bez likvidācijas, nodod visus 
savus aktīvus un pasīvus sabiedrībai, 
kurai pieder visi sabiedrības kapitāla 
vērtspapīri vai daļas;

9) "darbinieku pārstāvji" ir
darbinieku pārstāvji, kas paredzēti 
atbilstīgi Savienības un valsts tiesību 
aktiem un/vai praksei;

10) "darbinieku iesaistīšana" ir 
jebkurš paņēmiens, tostarp informēšana, 
apspriešanās un līdzdalība, kas dod 
iespēju darbinieku pārstāvjiem ietekmēt 
lēmumus, kurus pieņem sabiedrībā;

11) "informēšana" ir darbinieku 
pārstāvja un/vai darbinieku pārstāvju 
informēšana, ko veic sabiedrības 
kompetentā struktūrvienība, attiecībā uz 
jautājumiem, kuri skar pašu sabiedrību 
un jebkuru tās meitasuzņēmumu vai 
filiāli, kas atrodas citā dalībvalstī, vai kuri 
pārsniedz lēmējstruktūru pilnvaras vienā 
dalībvalstī, tādā laikā, veidā un apjomā, 
kas ļauj darbinieku pārstāvjiem gūt 
izsmeļošu priekšstatu par iespējamām 
sekām, un vajadzības gadījumā 
sagatavoties apspriešanai ar sabiedrības 
kompetento struktūrvienību;

12) "apspriešanās" ir dialoga 
sākšana un viedokļu apmaiņa starp 
darbinieku pārstāvniecības struktūru 
un/vai darbinieku pārstāvjiem un 
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sabiedrības kompetento struktūrvienību 
tādā laikā, veidā un apjomā, kas ļauj 
darbinieku pārstāvjiem, ņemot vērā 
sniegto informāciju, izteikt tādu viedokli 
par kompetentās struktūrvienības 
paredzētajiem pasākumiem, kuru varētu 
ņemt vērā lēmumu pieņemšanas gaitā 
sabiedrībā;

13) "līdzdalība" ir darbinieku 
pārstāvniecības struktūras un/vai 
darbinieku pārstāvju ietekme uz norisēm 
sabiedrībā, izmantojot tiesības ievēlēt vai 
iecelt dažus no sabiedrības vadības vai 
pārvaldes struktūras locekļiem vai tiesības 
iecelt un/vai noraidīt dažu vai visu 
sabiedrības vadības vai pārvaldes 
struktūras locekļu iecelšanu;

14) "mākslīga struktūra" ir 
sabiedrības struktūra, kura izveidota 
ļaunprātīgos nolūkos, lai nepareizi vai 
krāpnieciski izmantotu Savienības un 
valsts tiesību aktu nosacījumu 
priekšrocības, piemēram, apietu 
darbinieku, kreditoru vai mazākuma 
akcionāru likumiskās un līgumiskās 
tiesības, izvairītos no noteikumiem par 
darbinieka iesaistīšanu, sociālā 
nodrošinājuma maksājumiem vai 
nodokļiem, kas parasti jāmaksā no gūtās 
peļņas, un kura darbotos, piemēram, kā 
fiktīvs uzņēmums, kas neveic nekādu 
faktisku saimniecisko darbību, kuras 
nodrošināšanai tiktu izmantots personāls, 
aktīvi un telpas,  jo īpaši "pastkastītes" 
vai "fasādes" meitasuzņēmuma 
gadījumā.

Or. en

Grozījums 51

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

3. Dalībvalstis var lemt nepiemērot šo 
nodaļu attiecībā uz tādu pārrobežu 
apvienošanos, kurā piedalās kooperatīvā 
sabiedrība, pat gadījumos, ja minētā 
kooperatīvā sabiedrība atbilst jēdziena 
"kapitālsabiedrība" definīcijai, kā 
noteikts 86.a panta 1. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums 52

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86.b pants svītrots

Definīcijas

Šajā nodaļā:

1) "kapitālsabiedrība" ir sabiedrība, 
kas pieder kādam no II pielikumā 
uzskaitītajam sabiedrību veidam;

2) "pārrobežu reorganizācija" ir 
darbība, ar kuru veic sabiedrības 
reorganizāciju bez tās likvidācijas, mainot 
sabiedrības juridisko formu, kādā tā 
reģistrēta izcelsmes dalībvalstī, uz 
sabiedrības jauno juridisko formu 
galamērķa dalībvalstī, sabiedrībai uz 
galamērķa dalībvalsti pārceļot vismaz 
savu juridisko adresi un vienlaikus 
saglabājot tās juridiskās personas statusu;

3) "izcelsmes dalībvalsts" ir 
dalībvalsts, kurā sabiedrība ir reģistrēta 
tās juridiskajā formā pirms 
reorganizācijas;

4) "galamērķa dalībvalsts" ir 
dalībvalsts, kurā sabiedrība tiek reģistrēta 
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pārrobežu reorganizācijas rezultātā;

5) "reģistrs" ir centrālais, 
komercreģistrs vai sabiedrību reģistrs, kas 
noteikts 16. panta 1. punktā;

6) "reorganizēta sabiedrība" ir 
galamērķa dalībvalstī jaunizveidota 
sabiedrība sākot no dienas, kad stājas 
spēkā pārrobežu reorganizācija.

Or. en

Grozījums 53

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
gadījumos, kad sabiedrība plāno veikt 
pārrobežu reorganizāciju, izcelsmes 
dalībvalsts un galamērķa dalībvalsts 
pārbauda, vai pārrobežu reorganizācija
atbilst 2. punktā izklāstītajiem 
nosacījumiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
gadījumos, kad sabiedrība plāno veikt 
pārrobežu reorganizāciju, izcelsmes 
dalībvalsts tiesa, notārs vai cita 
kompetentā iestāde un galamērķa 
dalībvalsts pārbauda, vai pārrobežu 
reorganizācija atbilst 2. punktā 
izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pret sabiedrību ir ierosināta 
tiesvedība saistībā ar sociālu krāpšanu vai 
darbinieku tiesību pārkāpumiem vai ir 
aizdomas, ka šāda krāpšana vai 
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pārkāpumi ir notikuši;

Or. en

Grozījums 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sabiedrībā tiek veiktas pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšana, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2006/123/EK1a

VI nodaļā vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2014/67/ES.1b

__________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra 
Direktīva 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 376, 
27.12.2006., 36.–68. lpp.).
1b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 15. maija 
Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt 
Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1024/2012 par administratīvo 
sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu ("IMI regula") (OV 
L 159, 28.5.2014., 11.–31. lpp.).

Or. en

Grozījums 56

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) neskarot kriminālprocesam 
piemērojamo nevainīguma prezumpciju 
un citas pamattiesības, pret kādu no 
sabiedrības direktoriem tiek veikts 
disciplinārais process, ir piemērots 
kriminālsods vai viņi ir diskvalificēti kā 
direktori jebkurā dalībvalstī, kurā 
sabiedrība veic darbības. Šajā saistībā 
ņem vērā

i) apsūdzību vai notiekošu 
kriminālvajāšanu par noziedzīgu 
nodarījumu, jo īpaši nodarījumiem 
saistībā ar tiesību aktiem, kas reglamentē 
banku, finanšu, vērtspapīru, 
apdrošināšanas darbības vai kas attiecas 
uz vērtspapīru tirgiem vai finanšu vai 
maksājumiem instrumentiem, tostarp 
tiesību aktiem par nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju, korupciju, tirgus 
manipulācijām vai iekšējas informācijas 
ļaunprātīgu izmantošanu un augļošanu;

ii) negodīgas rīcības nodarījumus, 
krāpšanu vai finanšu noziegumus;

iii) noziedzīgus nodarījumus nodokļu 
jomā, kā arī

iv) citus nodarījumus saskaņā ar tiesību 
aktiem, kas attiecas uz uzņēmumiem, 
tostarp  tiesību aktiem darba, bankrota, 
maksātnespējas vai patērētāju 
aizsardzības jomā;

v) citus atbilstīgus pašreizējus vai 
iepriekšējus pasākumus, ko veikusi 
jebkura regulatīva vai profesionāla 
struktūra, par neatbilstību jebkādiem 
attiecīgiem nosacījumiem, ar kuriem 
reglamentē banku, finanšu, vērtspapīru 
vai apdrošināšanas darbības.

Or. en
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Grozījums 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) valsts iestādes ir pieņēmušas 
preventīvus pasākumus, lai izvairītos no a), 
b) vai d) punktā minēto procedūru 
sākšanas.

e) valsts iestādes ir pieņēmušas 
preventīvus pasākumus, lai izvairītos no a), 
b), c) vai d) punktā minēto procedūru 
sākšanas.

Or. en

Grozījums 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde 
neļauj veikt pārrobežu reorganizāciju
gadījumos, kad tā, pārbaudījusi konkrēto 
gadījumu un ņēmusi vērā visus būtiskos 
faktus un apstākļus, konstatē, ka 
reorganizācijas rezultāts ir mākslīga 
struktūra. Sabiedrība, kas veic pārrobežu 
reorganizāciju, pamatojoties uz 
noskaidrojamiem objektīviem faktoriem, 
parāda, ka ir reāls uzņēmums un veic 
faktisku saimniecisko darbību uz 
nenoteiktu laiku galamērķa dalībvalstī.

Tiek gaidīts, ka sabiedrība, kas veic 
pārrobežu reorganizāciju, ir reāls 
uzņēmums un veic faktisku saimniecisko 
darbību galamērķa dalībvalstī, kurā tā var 
parādīt, ka ir pastāvīga iestāde šajā valstī 
un tai ir objektīvas pastāvīguma pazīmes, 
tai ir pārvaldes struktūra un tā ir 
materiāli nodrošināta apspriest 
darījumdarbību ar trešām pusēm, lai tām 
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nebūtu tieši jāsadarbojas ar 
mātesuzņēmumu, kurš atrodas ārvalstīs, 
bet tās varētu veikt darījumdarbības 
transakcijas tā uzņēmuma atrašanās 
vietā, kurš ir attiecīgā iestāde.

Or. en

Grozījums 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Sabiedrības, kura plāno veikt 
pārrobežu reorganizāciju, vadība vai 
pārvaldes struktūra sagatavo pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektu. 
Pārrobežu reorganizācijas noteikumu
projekts. Ja sabiedrībai tiek piemērota 
valdes līmeņa darbinieku pārstāvība, šo 
valdi iekļauj lēmumā par noteikumu 
projektu saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un praksi. Pārrobežu reorganizācijas 
noteikumu projektā iekļauj vismaz šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) sabiedrības juridiskā forma, 
nosaukums, atrašanās vieta un juridiskā 
adrese izcelsmes dalībvalstī;
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Or. en

Grozījums 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sīka informācija par uzņēmuma 
centrālās administrācijas vai galvenās 
darījumdarbības vietas pārcelšanu;

Or. en

Grozījums 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) visas papildu algas, ar 
reorganizāciju saistītās prēmijas vai citas 
īpašās priekšrocības, kuras piešķir 
reorganizētās sabiedrības pārvaldes, 
vadības, uzraudzības vai kontroles 
struktūru locekļiem;

Or. en

Grozījums 63

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.d pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) pārrobežu reorganizācijas ietekme 
uz darbiniekiem, tostarp iespējamās 
izmaiņas darbaspēkā, tā organizācijā, 
darba aprakstā vai konkrētu amatu 
atrašanās vietā, un ietekme uz tiem 
darbiniekiem, kuri ieņem šādus amatus, 
tostarp meitasuzņēmumos un filiālēs, kas 
atrodas dalībvalstīs, kuras veic pārrobežu 
reorganizāciju;

Or. en

Grozījums 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

k) attiecībā uz pārrobežu 
reorganizācijas iespējamo ietekmi uz 
nodarbinātību — informācija par 
procedūru, kādā saskaņā ar 86.l pantu 
nosaka kārtību darbinieku iesaistīšanai to 
informācijas, apspriešanās un līdzdalības 
reorganizētajā sabiedrībā tiesību 
noteikšanā, un šādas kārtības iespējamās 
opcijas.

Or. en

Grozījums 65

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

1.a Pirms vadība vai pārvaldes 
struktūra lemj par pārrobežu 
reorganizācijas noteikumu projektu, būtu 
jāinformē Eiropas Darba padome un tās 
sabiedrības darbinieku pārstāvji, kura 
veic pārrobežu reorganizāciju, vai, ja šādu 
pārstāvju nav, — paši darbinieki un 
pārstāvētās arodbiedrības un būtu jārīko 
apspriešanās par ierosināto 
reorganizāciju saskaņā ar Direktīvas 
2002/14/EK1a 4. pantu.

__________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 11. marta Direktīva 
2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju 
sistēmu darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Eiropas Kopienā —
Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas kopīgā deklarācija par darba 
ņēmēju pārstāvību (OV L 80, 23.3.2002., 
29.–34. lpp.).

Or. en

Grozījums 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārrobežu reorganizācijas ietekme 
uz darba attiecību saglabāšanu;

b) pārrobežu reorganizācijas ietekme 
uz darba attiecībām un darbinieka 
iesaistīšanu, kā arī pasākumi, kas jāveic, 
lai tās saglabātu;

Or. en

Grozījums 69

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

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

c) visas būtiskās izmaiņas attiecībā uz 
nodarbinātību, tostarp izmantojot 
koplīgumus, un sabiedrības 
darījumdarbības vietu atrašanos;

Or. en

Grozījums 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 71

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) informācija par procedūrām, ar 
kurām tiek noteikta kārtība reorganizētās 
sabiedrības darbinieku informācijas, 
apspriešanās un līdzdalības tiesībām 
saskaņā ar šīs direktīvas nosacījumiem;

Or. en
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Grozījums 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) dalībnieku tiesības un viņiem 
pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi;

Or. en

Grozījums 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pirms vadība vai pārvaldes 
struktūra lemj par ziņojumu dalībniekiem, 
būtu jāinformē tās sabiedrības darbinieku 
pārstāvji, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, vai, ja šādu pārstāvju nav, 
— paši darbinieki un būtu jārīko 
apspriešanās par ierosināto 
reorganizāciju saskaņā ar Direktīvas 
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2002/14/EK1a 4. pantu.

__________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 11. marta Direktīva 
2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju 
sistēmu darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Eiropas Kopienā —
Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas kopīgā deklarācija par darba 
ņēmēju pārstāvību (OV L 80, 23.3.2002., 
29.–34. lpp.).

Or. en

Grozījums 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 76

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.f pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Sabiedrības, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, vadība vai pārvaldes 
struktūra pieprasa viena mēneša laikā 
iesniegt viedokli no savu darbinieku 
pārstāvjiem vai, ja tādu nav, — pašiem 
darbiniekiem, kā noteikts valsts tiesību 
aktos. Par to informē dalībniekus un 
minēto viedokli pievieno ziņojumam.

Or. en

Grozījums 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86.g pants 86.g pants

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

Or. en

Grozījums 78

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

minēti 86.e un 86.f pantā, ievērojot šā 
panta 6. punktā minētos noteikumus.

Or. en

Grozījums 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniegumam par eksperta iecelšanu
pievieno šādus dokumentus:

Iesniegumam par izvērtējumu pievieno 
šādus dokumentus:

Or. en

Grozījums 80

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums 81

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Pēc apspriešanās ar trešām pusēm, 
kuras ir pamatoti ieinteresētas sabiedrības 
reorganizācijā, kompetentā iestāde 
sagatavo rakstisku ziņojumu, kurā sniedz 
vismaz šādu informāciju:

Or. en

Grozījums 82

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums 83

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentajai iestādei sniegto informāciju 
var izmantot tikai ziņojuma sagatavošanai 
un ka netiek izpausta konfidenciāla 
informācija, tai skaitā komercnoslēpumi, 
izņemot darbinieku pārstāvjiem saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un praksi.

Or. en

Grozījums 84

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis šo pantu nepiemēro 
"mikrozuņēmumiem" un "maziem 
uzņēmumiem", kā tie definēti Komisijas 
Ieteikumā 2003/361/EK (**).

svītrots

Or. en
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Grozījums 85

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86.ga pants (jauns)

Neizslēgšana

Izcelsmes valsts kompetentās iestādes 
lēmums izdot pirmsreorganizācijas 
apliecību vai jebkāds galamērķa valsta 
līdzvērtīgas iestādes apstiprinājums 
neizslēdz turpmākās procedūras vai šo 
valstu iestāžu lēmumus attiecībā, 
piemēram, uz nodokļu piemērošanu.

Or. en

Grozījums 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums 87

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.h pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr gadījumos, kad pamatotu iemeslu 
dēļ pastāv patiesas aizdomas par 
krāpniecību, dalībvalstis var pieprasīt 
personu fizisku klātbūtni kompetentajā 
iestādē.

Tomēr gadījumos, kad pamatotu iemeslu 
dēļ pastāv aizdomas par krāpniecību, 
dalībvalstis var pieprasīt personu fizisku 
klātbūtni kompetentajā iestādē.

Or. en

Grozījums 88

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Pēc iepazīšanās ar attiecīgā 
gadījumā 86.e, 86.f un 86.g pantā 
minētajiem ziņojumiem reorganizējamās 
sabiedrības kopsapulce ar lēmumu 
apstiprina pārrobežu reorganizācijas 
noteikumu projektu. Pirms lēmuma 
pieņemšanas laikus ir jāinformē 
sabiedrības darbinieku pārstāvji un ir 
jārīko apspriešanās, lai ļautu ņemt vērā 
darbinieku viedokli saskaņā ar Direktīvu 
2002/14/EK1a un attiecīgā gadījumā ar 
Direktīvu 2009/98/EK1b un 2001/86/EK1c.
Sabiedrība par kopsapulces lēmumu 
informē kompetento iestādi, kura izraudzīta 
saskaņā ar 86.m panta 1. punktu.

__________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 11. marta Direktīva 
2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju 
sistēmu darbinieku informēšanai un 
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uzklausīšanai Eiropas Kopienā —
Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas kopīgā deklarācija par darba 
ņēmēju pārstāvību (OV L 80, 23.3.2002., 
29.–34. lpp.).
1b Komisijas 2009. gada 4. augusta 
Direktīva 2009/98/EK, ar ko groza 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās 
I pielikumā aktīvo vielu bora oksīdu (OV 
L 203, 5.8.2009., 58.–61. lpp.).

1c Padomes 2001. gada 8. oktobra 
Direktīva 2001/86/EK, ar ko papildina 
Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus 
darbinieku iesaistīšanas jomā (OV L 294, 
10.11.2001., 22.–32.. lpp.).

Or. en

Grozījums 89

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86.l pants 86.l pants

Darbinieku līdzdalība Darbinieku informēšana, apspriešanās un 
līdzdalība

Or. en

Grozījums 90

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1.a Ja dibinātāju sabiedrību vadības 
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vai pārvaldes struktūrvienības izstrādā 
reorganizācijas plānu, tās iespējami īsā 
laikā pēc reorganizācijas projekta 
noteikumu publiskošanas veic attiecīgus 
pasākumus, tostarp sniedz informāciju 
par dibinātājām sabiedrībām, to 
meitasuzņēmumiem vai filiālēm, kā arī to 
darbinieku skaitu, lai sāktu sarunas ar 
sabiedrības darbinieku pārstāvjiem par 
darbinieku iesaistīšanas pasākumiem 
reorganizācijas rezultātā izveidotajā 
sabiedrībā vai sabiedrībās.

Or. en

Grozījums 91

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums 92

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums 94

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums 96

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Nosakot 3. punktā minētos 
principus un procedūras, dalībvalstis 
nodrošina, ka noteikumus par darbinieku 
līdzdalību, kurus piemēroja pirms 
pārrobežu reorganizācijas, turpina piemērot 
līdz kādu turpmāku saskaņotu noteikumu 
piemērošanas dienai vai, ja saskaņotu 
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noteikumu nav, — līdz standartnoteikumu 
saskaņā ar pielikuma 3. daļas a) punktu 
piemērošanas dienas.

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

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

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

Or. en
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.l pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

spēkā darbinieku līdzdalības sistēma, 
minētajai sabiedrībai ir pienākums veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka arī
turpmākas pārrobežu vai iekšzemes 
apvienošanās, sadalīšanas vai 
reorganizācijas gadījumā darbinieku 
līdzdalības tiesības tiek aizsargātas desmit
gadus pēc pārrobežu reorganizācijas 
stāšanās spēkā, mutatis mutandis 
piemērojot 1. līdz 3. punkta noteikumus.

Or. en

Grozījums 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2002/14/EK1a 6. pantu nodrošina, ka 
darbinieku pārstāvji, veicot savas 
funkcijas, saņem atbilstīgu aizsardzību un 
garantijas, lai ļautu viņiem pienācīgi 
izpildīt uzticētos pienākumus.

__________________

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 11. marta Direktīva 
2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju 
sistēmu darbinieku informēšanai un 
uzklausīšanai Eiropas Kopienā —
Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas kopīgā deklarācija par darba 
ņēmēju pārstāvību (OV L 80, 23.3.2002., 
29.–34. lpp.).

Or. en
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
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Direktīva (ES) 2017/1132
86.l pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums 100

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.l pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums 101

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
86.l pants – 8.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.c Tiklīdz pēc 86.l panta 3. punkta 
piemērojamības pirmajā gadījumā, kas 
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minēts 2. punktā, tiek pārsniegta 
izcelsmes dalībvalsts robežvērtība, ir jāsāk 
jaunas sarunas saskaņā ar turpmāk 
minētajiem šā panta nosacījumiem. 
Atšķirībā no 86.l panta 5. punkta 
standarta noteikumi attiecas uz 
darbinieku līdzdalības līmeni, kas tiktu 
juridiski paredzēts tādai sabiedrībai 
izcelsmes valstī, kura pārsniedz attiecīgo 
robežvērtību, ja šī sabiedrība nav veikusi 
pārrobežu reorganizāciju.

Or. en

Grozījums 102

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izraugās iestādi, 
kuras kompetencē ir pārbaudīt pārrobežu 
reorganizācijas likumību attiecībā uz to 
procedūras daļu, ko reglamentē izcelsmes 
dalībvalsts tiesību akti, un izsniegt 
pirmsreorganizācijas apliecību, kas 
apliecina, ka ir ievēroti visi būtiskie 
nosacījumi un ka izcelsmes dalībvalstī ir 
pienācīgi izpildītas visas procedūras un 
formalitātes.

1. Katra dalībvalsts izraugās tiesu, 
notāru vai citu iestādi, kuras kompetencē 
ir pārbaudīt pārrobežu reorganizācijas 
likumību attiecībā uz to procedūras daļu, 
ko reglamentē izcelsmes dalībvalsts tiesību 
akti, un izsniegt pirmsreorganizācijas 
apliecību, kas apliecina, ka ir ievēroti visi 
būtiskie nosacījumi un ka izcelsmes 
dalībvalstī ir pienācīgi izpildītas visas 
procedūras un formalitātes.

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

Tomēr gadījumos, kad pamatotu iemeslu 
dēļ pastāv patiesas aizdomas par 
krāpniecību, dalībvalstis var pieprasīt 
fizisku klātbūtni kompetentajā iestādē, ja ir 
jāiesniedz nepieciešamā informācija un 
dokumenti.

Tomēr gadījumos, kad pamatotu iemeslu 
dēļ pastāv aizdomas par krāpniecību, 
dalībvalstis var pieprasīt fizisku klātbūtni 
kompetentajā iestādē, ja ir jāiesniedz 
nepieciešamā informācija un dokumenti.

Or. en

Grozījums 104

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentā iestāde izvērtējumu veic viena 
mēneša laikā no dienas, kad tā saņēmusi 
informāciju par to, ka sabiedrības 
kopsapulce ir apstiprinājusi reorganizāciju. 
Izvērtējuma rezultāts var būt kāds no 
turpmāk minētajiem:

7. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentā iestāde izvērtējumu veic trīs 
mēnešu laikā no dienas, kad tā saņēmusi 
informāciju par to, ka sabiedrības 
kopsapulce ir apstiprinājusi reorganizāciju. 
Izvērtējuma rezultāts var būt kāds no 
turpmāk minētajiem:

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja kompetentajai iestādei ir 
nopietnas bažas, ka pārrobežu 
reorganizācijas rezultāts ir mākslīga 
struktūra, kā minēts 86.c panta 3. punktā,
tā var nolemt veikt padziļinātu izvērtējumu 

c) ja kompetentajai iestādei ir 
nopietnas bažas, ka pārrobežu 
reorganizācijas rezultāts ir mākslīga 
struktūra, tā veic padziļinātu izvērtējumu 
saskaņā ar 86.n pantu un informē 
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saskaņā ar 86.n pantu un informē 
sabiedrību par savu lēmumu veikt šādu 
izvērtējumu un par tā rezultātiem.

sabiedrību par savu lēmumu veikt šādu 
izvērtējumu un par tā rezultātiem.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, nolūkā 
izvērtēt, vai pārrobežu reorganizācijas 
rezultāts ir mākslīga struktūra, izcelsmes 
dalībvalsts kompetentā iestāde veic visu 
būtisko faktu un apstākļu padziļinātu 
izvērtējumu un ņem vēra vismaz šādus 
aspektus: uzņēmuma raksturojums 
galamērķa dalībvalstī, tai skaitā nozare, 
ieguldījums, neto apgrozījums un peļņa vai 
zaudējumi, darbinieku skaits, bilances 
struktūra, rezidences vieta nodokļu 
vajadzībām, aktīvi un to atrašanās vieta, 
darbinieku un noteiktu nodarbināto grupu 
pastāvīgā darba vieta, sociālo iemaksu 
veikšanas vieta un komercriski, kurus 
uzņemas reorganizētā sabiedrība izcelsmes 
dalībvalstī un galamērķa dalībvalstī.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
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gadījumos, kad 1. punktā minētā 
kompetentā iestāde nolemj veikt 
padziļinātu izvērtējumu, tai ir iespēja 
uzklausīt sabiedrību un visas personas, 
kuras, ievērojot 86.h panta 1. punkta 
c) apakšpunktu, ir iesniegušas piezīmes 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Panta 
1. punktā minētās kompetentās iestādes 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
uzklausīt arī ikvienu citu trešo personu. 
Kompetentā iestāde pieņem galīgo lēmumu 
attiecībā uz pirmsreorganizācijas apliecības 
izsniegšanu divu mēnešu laikā no 
padziļinātā izvērtējuma sākšanas dienas.

gadījumos, kad 1. punktā minētā 
kompetentā iestāde nolemj veikt 
padziļinātu izvērtējumu, tai ir iespēja 
uzklausīt sabiedrību un visas personas, 
kuras, ievērojot 86.h panta 1. punkta 
c) apakšpunktu, ir iesniegušas piezīmes 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Panta 
1. punktā minētās kompetentās iestādes 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem var 
uzklausīt arī ikvienu citu trešo personu. 
Kompetentā iestāde pieņem galīgo lēmumu 
attiecībā uz pirmsreorganizācijas apliecības 
izsniegšanu piecu mēnešu laikā no 
padziļinātā izvērtējuma sākšanas dienas.

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izraugās iestādi, 
kuras kompetencē ir pārbaudīt pārrobežu 
reorganizācijas likumību attiecībā uz to 
procedūras daļu, ko reglamentē galamērķa 
dalībvalsts tiesību akti, un apstiprināt 
pārrobežu reorganizāciju, ja tajā ir ievēroti 
visi būtiskie nosacījumi un galamērķa 
dalībvalstī ir pienācīgi izpildītas visas 
procedūras un formalitātes.

1. Katra dalībvalsts izraugās tiesu, 
notāru vai citu iestādi, kuras kompetencē 
ir pārbaudīt pārrobežu reorganizācijas 
likumību attiecībā uz to procedūras daļu, 
ko reglamentē galamērķa dalībvalsts 
tiesību akti, un apstiprināt pārrobežu 
reorganizāciju, ja tajā ir ievēroti visi 
būtiskie nosacījumi un galamērķa 
dalībvalstī ir pienācīgi izpildītas visas 
procedūras un formalitātes.

Or. en

Grozījums 109

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

Tomēr gadījumos, kad pamatotu iemeslu 
dēļ pastāv patiesas aizdomas par 
krāpniecību, dalībvalstis var pieprasīt 
fizisku klātbūtni kādas dalībvalsts 
kompetentajā iestādē, ja ir jāiesniedz 
nepieciešamā informācija un dokumenti.

Tomēr gadījumos, kad pamatotu iemeslu 
dēļ pastāv aizdomas par krāpniecību, 
dalībvalstis var pieprasīt fizisku klātbūtni 
kādas dalībvalsts kompetentajā iestādē, ja 
ir jāiesniedz nepieciešamā informācija un 
dokumenti.

Or. en

Grozījums 110

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

86.sa pants (jauns)

Reorganizētās sabiedrības administratīvo 
vai pārvaldes struktūru locekļu 
civiltiesiskā atbildība

Dalībvalstu tiesību aktos paredz vismaz 
noteikumus par reorganizētās sabiedrības 
pārvaldes vai vadības struktūru locekļu 
civiltiesisko atbildību pret minētās 
sabiedrības akcionāriem attiecībā uz 
minēto struktūru locekļu pārkāpumiem, 
sagatavojot un īstenojot reorganizāciju.

Or. en

Grozījums 111

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

86.t pants svītrots

Neatkarīgo ekspertu atbildība

Dalībvalstis paredz vismaz noteikumus 
par to neatkarīgo ekspertu civiltiesisko 
atbildību, kuri atbildīgi par 86.g pantā un 
86.k panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto ziņojumu sagatavošanu, tai skaitā 
attiecībā uz minēto ekspertu 
pārkāpumiem, veicot savus pienākumus.

Or. en

Grozījums 112

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) direktīvas 89. pantu svītro.

Or. en

Grozījums 113

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3.b apakšpunkts (jauns)
Direktīva (ES) 2017/1132
90. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b) direktīvas 90. pantu svītro.

Or. en
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Grozījums 114

Direktīvas priekšlikums
1 pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
119. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) direktīvas 119. panta 2. punktu 
groza šādi:

4) direktīvas 119. pantu svītro.

a) apakšpunkta beigās pievieno šādu 
tekstu: vai";

b) un pievieno šādu d) apakšpunktu:

"d) divas vai vairākas sabiedrības 
brīdī, kad to darbība tiek izbeigta, tām 
netiekot likvidētām, nodod visus savus 
aktīvus un pasīvus citai pastāvošai 
sabiedrībai – ieguvējai sabiedrībai – šai 
ieguvējai sabiedrībai neizlaižot jaunas 
akcijas, ar nosacījumu, ka vienai personai 
tieši vai netieši pieder visas akcijas 
apvienošanās procesā iesaistītās 
sabiedrībās vai apvienošanās procesā 
iesaistīto sabiedrību dalībnieki visās 
apvienojamajās sabiedrībās saglabā savu 
akciju proporciju.";

Or. en

Grozījums 115

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a) direktīvas 120. panta 2. punktu 
svītro.

Or. en



PE625.524v02-00 76/93 PR\1161004LV.docx

LV

Grozījums 116

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pret sabiedrību ir ierosināta 
tiesvedība saistībā ar sociālu krāpšanu vai 
darbinieku tiesību pārkāpumiem vai ir 
aizdomas, ka šāda krāpšana vai 
pārkāpumi ir notikuši;

Or. en

Grozījums 117

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) sabiedrībai piemēro pārbaudes, 
inspekcijas vai izmeklēšanu, kā noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2006/123/EK VI sadaļā, vai

Or. en

Grozījums 118

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) neskarot kriminālprocesam 
piemērojamo nevainīguma prezumpciju 
un citas pamattiesības, pret kādu no 
sabiedrības direktoriem tiek veikts 
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disciplinārais process, ir piemērots 
kriminālsods vai viņi ir diskvalificēti kā 
direktori jebkurā dalībvalstī, kurā 
sabiedrība veic darbības. Šajā saistībā 
ņem vērā

i) apsūdzību vai notiekošu 
kriminālvajāšanu par noziedzīgu 
nodarījumu, jo īpaši nodarījumiem 
saistībā ar tiesību aktiem, kas reglamentē 
banku, finanšu, vērtspapīru, 
apdrošināšanas darbības vai kas attiecas 
uz vērtspapīru tirgiem vai finanšu vai 
maksājumiem instrumentiem, tostarp 
tiesību aktiem par nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju, korupciju, tirgus 
manipulācijām vai iekšējas informācijas 
ļaunprātīgu izmantošanu un augļošanu;

ii) negodīgas rīcības nodarījumus, 
krāpšanu vai finanšu noziegumus;

iii) noziedzīgus nodarījumus nodokļu 
jomā, kā arī

iv) citus nodarījumus saskaņā ar tiesību 
aktiem, kas attiecas uz uzņēmumiem, 
bankrotu, maksātnespēju vai patērētāju 
aizsardzību;

v) citus atbilstīgus pašreizējus vai 
iepriekšējus pasākumus, ko veikusi 
jebkura regulatīva vai profesionāla 
struktūra, par neatbilstību jebkādiem 
attiecīgiem nosacījumiem, ar kuriem 
reglamentē banku, finanšu, vērtspapīru 
vai apdrošināšanas darbības.

Or. en

Grozījums 119

Direktīvas priekšlikums
1 pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
122. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) direktīvas 122. pantu groza šādi: 7) direktīvas 122. pantu groza šādi:

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Katras apvienošanās procesā iesaistītās 
sabiedrības vadība vai pārvaldes struktūra 
sagatavo kopīgu pārrobežu apvienošanās 
noteikumu projektu. Ja sabiedrībai tiek 
piemērota valdes līmeņa darbinieku 
pārstāvība, šo valdi iekļauj lēmumā par 
noteikumu projektu saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un praksi. Kopīgo 
pārrobežu apvienošanās noteikumu 
projektā iekļauj vismaz šādas ziņas:

a) punkta a) apakšpunktu aizstāj ar 
šādu:

a) "apvienošanās procesā iesaistīto 
sabiedrību juridisko veidu, nosaukumu, 
atrašanās vietu un juridisko adresi, kā arī 
priekšlikumu par pārrobežu apvienošanās 
rezultātā izveidotās sabiedrības veidu, 
nosaukumu un juridisko adresi;

b) pēc a) apakšpunkta iekļauj šādu 
apakšpunktu:

aa jauns) vajadzības gadījumā sīku 
informāciju par uzņēmuma centrālās 
administrācijas vai galvenās darbības 
vietas pārcelšanu;"

c) pēc d) apakšpunkta iekļauj šādu 
apakšpunktu:

"da jauns) izsmeļošus skaitliskos datus 
par darbaspēku sabiedrībā, tostarp tās 
meitasuzņēmumos un filiālēs, kas atrodas 
dalībvalstīs, kuras veic pārrobežu 
apvienošanos;"

a) aa) panta i) punktu aizstāj ar šādu: d) aa) panta i) punktu aizstāj ar šādu:

"i) pārrobežu apvienošanās rezultātā 
izveidotās sabiedrības inkorporēšanas 
dokuments vai dokumenti";

"i) pārrobežu apvienošanās rezultātā 
izveidotās sabiedrības inkorporēšanas 
dokuments vai dokumenti";

tās j) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"informācija par procedūru, kādā 
pārrobežu apvienošanas rezultātā 
izveidotajā sabiedrībā saskaņā ar 
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133. pantu nosaka kārtību darbinieku 
iesaistīšanai to informācijas, apspriešanās 
un līdzdalības tiesību noteikšanā;”

b) pievieno šādu m) un 
n) apakšpunktu:

e) pievieno šādu m) un 
n) apakšpunktu:

"m) detalizēta informācija par 
piedāvājumu izmaksāt kompensācijas 
naudā tiem dalībniekiem, kuri saskaņā ar 
126.a pantu iebilst pret pārrobežu 
apvienošanos;

"m) sīka informācija par piedāvājumu 
izmaksāt kompensācijas naudā tiem 
dalībniekiem, kuri saskaņā ar 126.a pantu 
iebilst pret pārrobežu apvienošanos;

n) detalizēta informācija par 
kreditoriem piedāvātajām garantijām.”;

n) sīka informācija par kreditoriem 
piedāvātajām garantijām.";

c) pievieno šādu otro daļu: f) pievieno šādu otro daļu:

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

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

pievieno šādu daļu:

2. Pirms vadība vai pārvaldes struktūra 
lemj par pārrobežu apvienošanos, 
darbinieku pārstāvji un Eiropas Darba 
padome, kura veic pārrobežu 
reorganizāciju, būtu jāinformē darbinieku 
pārstāvji, vai, ja šādu pārstāvju nav —
paši darbinieki un pārstāvētās 
arodbiedrības, un būtu jārīko 
apspriešanās par ierosināto apvienošanos 
saskaņā ar Direktīvas 2002/14/EK 
4. pantu.

Or. en

Grozījums 120

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts
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Direktīva (ES) 2017/1132
123. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr gadījumos, kad pamatotu iemeslu 
dēļ pastāv patiesas aizdomas par 
krāpniecību, dalībvalstis var pieprasīt 
personu fizisku klātbūtni kompetentajā 
iestādē.

Tomēr gadījumos, kad pamatotu iemeslu 
dēļ pastāv aizdomas par krāpniecību, 
dalībvalstis var pieprasīt personu fizisku 
klātbūtni kompetentajā iestādē.

Or. en

Grozījums 121

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
124. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums 122

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
124. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums 123

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 10. apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
124.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pārrobežu apvienošanās ietekme uz 
darba attiecību saglabāšanu;

b) pārrobežu apvienošanās ietekme uz 
darba attiecībām un darbinieku 
iesaistīšanu, kā arī pasākumi, kas jāveic, 
lai tās saglabātu;

Or. en

Grozījums 124

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 10. apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
124.a pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) visas būtiskās izmaiņas attiecībā uz 
nodarbinātību, tostarp izmantojot 
koplīgumus, un sabiedrības 
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darījumdarbības vietu atrašanos;

Or. en

Grozījums 125

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 10. apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
124.a pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums 126

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 10. apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
124.a pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 127

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 10. apakšpunkts
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Direktīva (ES) 2017/1132
124.a pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums 128

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 11. apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
125. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) direktīvas 125. panta 
1. punktā pievieno šādu otro daļu:

11) direktīvas 125. panta 1. punktu 
groza šādi:

a) pirmo punktu aizstāj ar šādu:

1. Par katru apvienošanās procesā 
iesaistīto sabiedrību tiek sagatavots tās 
dalībniekiem paredzēts neatkarīga 
eksperta ziņojums, kurš tiek informācijai 
iesniegts arī darbinieku pārstāvjiem un 
kuru dara pieejamu ne vēlāk ka mēnesi 
pirms 126. pantā minētās kopsapulces. 
Atbilstīgi katras dalībvalsts tiesību aktiem 
par ekspertiem var būt fiziskas vai 
juridiskas personas.

b) pievieno šādu otro daļu:

"Novērtējot eksperta neatkarību, 
dalībvalsts ņem vērā regulējumu, kas 

"Novērtējot eksperta neatkarību, 
dalībvalsts ņem vērā regulējumu, kas 
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noteikts Direktīvas 2006/43/EK 22. un 
22.b pantā";

noteikts Direktīvas 2006/43/EK 22. un 
22.b pantā, kā arī to, vai neatkarīgais 
eksperts vai to darba devējs jau ir sniedzis 
jebkādus ieteikumus nodokļu jomā 
attiecībā uz apvienošanās procesā 
esošajām sabiedrībām.";

Or. en

Grozījums 129

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
127. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 1. punktā pievieno šādu daļu: a) panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikumu par 
pirmsapvienošanās apliecības saņemšanu, 
kuru iesniedz apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrības un kurā sniedz visu 
informāciju un dokumentus, pilnībā var 
aizpildīt tiešsaistē un ka nav nepieciešams 
personīgi ierasties 1. punktā minētajā 
kompetentajā iestādē.

“Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikumu par 
pirmsapvienošanās apliecības saņemšanu, 
kuru iesniedz apvienošanās procesā 
iesaistītās sabiedrības un kurā sniedz visu 
informāciju un dokumentus, pilnībā var 
aizpildīt tiešsaistē un ka nav nepieciešams 
personīgi ierasties 1. punktā minētajā 
kompetentajā iestādē.

Tomēr gadījumos, kad pamatotu iemeslu 
dēļ pastāv patiesas aizdomas par 
krāpniecību, dalībvalstis var pieprasīt 
fizisku klātbūtni kompetentajā iestādē, ja ir 
jāiesniedz nepieciešamā informācija un 
dokumenti.";

Tomēr gadījumos, kad pamatotu iemeslu 
dēļ pastāv aizdomas par krāpniecību, 
dalībvalstis var pieprasīt fizisku klātbūtni 
kompetentajā iestādē, ja ir jāiesniedz 
nepieciešamā informācija un dokumenti.";

Or. en

Grozījums 130

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
128. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
pieteikumu par 1. punktā minētās 
procedūras pabeigšanu, kuru iesniedz kāda 
no apvienošanās procesā iesaistītajām 
sabiedrībām un kurā sniedz visu 
informāciju un dokumentus, pilnībā var 
aizpildīt tiešsaistē un ka nav nepieciešams 
personīgi ierasties kādā kompetentajā 
iestādē.

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
pieteikumu par 1. punktā minētās 
procedūras pabeigšanu, kuru iesniedz kāda 
no apvienošanās procesā iesaistītajām 
sabiedrībām un kurā sniedz visu 
informāciju un dokumentus, pilnībā var 
aizpildīt tiešsaistē un ka nav nepieciešams 
personīgi ierasties kādā kompetentajā 
iestādē.

Tomēr dalībvalstis var veikt pasākumus 
gadījumos, kad pamatotu iemeslu dēļ 
pastāv patiesas aizdomas par krāpniecību, 
kā dēļ varētu būt nepieciešams pieprasīt 
fizisku klātbūtni kādas dalībvalsts 
kompetentajā iestādē, kurā ir jāiesniedz 
nepieciešamā informācija un dokumenti.

Tomēr dalībvalstis var veikt pasākumus 
gadījumos, kad pamatotu iemeslu dēļ 
pastāv aizdomas par krāpniecību, kā dēļ 
varētu būt nepieciešams pieprasīt fizisku 
klātbūtni kādas dalībvalsts kompetentajā 
iestādē, kurā ir jāiesniedz nepieciešamā 
informācija un dokumenti.

Or. en

Grozījums 131

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) direktīvas 133. pantu groza šādi: 18) direktīvas 133. pantu groza šādi:

-a) Virsrakstu aizstāj ar šādu: 
Darbinieku informēšana, apspriešanās un 
līdzdalība

-aa) pievieno jaunu -1.a punktu:

-1. Ja dibinātāju sabiedrību vadības 
vai pārvaldes struktūrvienības izstrādā 
apvienošanās plānu, tās iespējami īsā 
laikā pēc apvienošanās projekta 
noteikumu publiskošanas veic attiecīgus 
pasākumus, tostarp sniedz informāciju 
par dibinātājām sabiedrībām, to 
meitasuzņēmumiem vai filiālēm, kā arī to 
darbinieku skaitu, lai sāktu sarunas ar 
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sabiedrības darbinieku pārstāvjiem par 
darbinieku iesaistīšanas pasākumiem 
apvienošanās rezultātā izveidotajā 
sabiedrībā vai sabiedrībās. 

-ab) panta 2. punktu groza šādi:

2. Tomēr noteikumus, ja tādi ir, 
attiecībā uz darbinieka līdzdalību, kas ir 
spēka dalībvalstī, kurā ir pārrobežu 
apvienošanās rezultātā izveidotās 
sabiedrības juridiskā adrese, nepiemēro, 
ja vismaz vienā no apvienošanās procesā 
iesaistītajām sabiedrībām sešu mēnešu 
laikā pirms pārrobežu apvienošanās plāna 
projekta publicēšanas, kā minēts 
123. pantā, ir nodarbinātas vidēji divas 
trešdaļas darbinieku no piemērojamās 
robežvērtības, kas noteikta izcelsmes 
dalībvalsts tiesību aktos, un saskaņā ar 
kuru sāk darboties darbinieku līdzdalības 
sistēma Direktīvas 2001/86/EK1a 2. panta 
k) punkta izpratnē, vai ja pārrobežu 
apvienošanās rezultātā veidojamai 
sabiedrībai piemērojamie valsts tiesību 
akti:

-ac) panta 3.a punktu groza šādi:

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

-ad) panta 3.b punktu groza šādi:

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

-ae) panta 3. panta e) apakšpunktu 
izsaka šādi:

e) 7. panta 1. punkta pirmā daļa

-af) panta 3.f punktu groza šādi:

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

-ag) panta 3. punkta h) apakšpunktu 
groza šādi: 
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h) pielikums.

-ah) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

Nosakot 3. punktā minētos principus un 
procedūras, dalībvalstis nodrošina, ka 
noteikumus par darbinieku līdzdalību, 
kurus piemēroja pirms pārrobežu 
apvienošanās, turpina piemērot līdz 
jebkādu turpmāku saskaņotu noteikumu 
piemērošanas dienai vai, ja saskaņotu 
noteikumu nav, — līdz standartnoteikumu 
piemērošanas dienas saskaņā ar 
pielikuma 3. daļas a) punktu.

a) panta 7. punktu aizstāj ar šādu: a) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

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

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

b) pievieno šādu 8. punktu: b) pievieno šādu 8. punktu:

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

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

ba) pievieno jaunu 9. punktu:

9. Dalībvalstis nodrošina atbilstīgus 
pasākumus gadījumā, ja apvienošanās 
procesā esošā sabiedrība neievēro 
atbilstību šā panta nosacījumiem. Proti, 
tās nodrošina to, ka ir pieejamas 
atbilstīgas administratīvas vai tiesu 
procedūras, lai varētu īstenot 
pienākumus, kas izriet no šā panta.

bb) pievieno jaunu 10. punktu:

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

bc) pievieno jaunu 11. punktu:

8.c (jauns) Tiklīdz pēc 86.l panta 
3. punkta piemērojamības pirmajā 
gadījumā, kas minēts 2. punktā, tiek 
pārsniegta izcelsmes dalībvalsts 
robežvērtība, ir jāsāk jaunas sarunas 
saskaņā ar turpmāk minētajiem šā panta 
nosacījumiem. Atšķirībā no 86.l panta 
5. punkta standarta noteikumi attiecas uz 
darbinieku līdzdalības līmeni, kas tiktu 
juridiski paredzēts tādai sabiedrībai 
izcelsmes valstī, kura pārsniedz attiecīgo 
robežvērtību, ja šī sabiedrība nav veikusi 
pārrobežu apvienošanos.

__________________

1c Padomes 2001. gada 8. oktobra 
Direktīva 2001/86/EK, ar ko papildina 
Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus 
darbinieku iesaistīšanas jomā (OV L 294, 
10.11.2001., 22.–32. lpp.).

Or. en

Grozījums 132

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 20. apakšpunkts
Direktīva (ES) 2017/1132
IV NODAĻA

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. II sadaļā pievieno šādu IV nodaļu: svītrots

"IV NODAĻA 

[...]"

Or. en
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Grozījums 133

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais piecus gadus pēc 
[Publikāciju birojam lūgums ievietot šīs 
direktīvas transponēšanas perioda beigu 
dienu] Komisija veic šīs direktīvas 
izvērtēšanu un iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 
ziņojumu par konstatējumiem, attiecīgā 
gadījumā pievienojot leģislatīvā akta 
priekšlikumu. Dalībvalstis sniedz 
Komisijai informāciju, kas nepieciešama 
minētā ziņojuma sagatavošanai, jo īpaši 
sniedzot datus par pārrobežu 
reorganizācijām, apvienošanām un 
sadalīšanām, to ilgumu un saistītajām 
izmaksām.

1. Vēlākais trīs gadus pēc [Publikāciju 
birojam lūgums ievietot šīs direktīvas 
transponēšanas perioda beigu dienu] 
Komisija veic šīs direktīvas izvērtēšanu un 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai ziņojumu par konstatējumiem, 
attiecīgā gadījumā pievienojot leģislatīvā 
akta priekšlikumu. Dalībvalstis sniedz 
Komisijai informāciju, kas nepieciešama 
minētā ziņojuma sagatavošanai, jo īpaši 
sniedzot datus par pārrobežu 
reorganizācijām un apvienošanām, to 
ilgumu un saistītajām izmaksām.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija par ierosināto direktīvu 

Komisijas priekšlikums direktīvai par pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu 
tika publicēts 2018. gada aprīļa beigās. Tas tika iesniegts kopā ar direktīvu par digitālo 
instrumentu izmantošanu un procesiem sabiedrību tiesību aktos, kura kopš 2017. gada tika 
gaidīta kā "Sabiedrību tiesību mobilitātes pakete", ar ko groza Direktīvu (ES) 2007/1132 
attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem. Iniciatīvas pārskatīt direktīvu par 
apvienošanos, lai nodrošinātu pārrobežu sadalīšanu un ņemtu vērā noteikumus par sabiedrību 
juridiskās adreses pārcelšanu, tika paredzētas 2012. gada Komisijas rīcības plānā "Eiropas 
uzņēmējdarbības tiesības un korporatīvā vadība – mūsdienīgs tiesiskais regulējums akcionāru 
lielākai iesaistīšanai un noturīgāku uzņēmumu veidošanai"1. Tā kā daži sabiedrību tiesību akti 
2017. gadā tika kodificēti un apvienoti ar Direktīvu (ES) 2017/1132, priekšlikumā ir ieviesta 
jauna sadaļa par pārrobežu reorganizācijām, grozīta sadaļa par pārrobežu apvienošanos un 
ietverta jauna sadaļa par pārrobežu sadalīšanu. Kaut arī pasākumi pārrobežu apvienošanai un 
sadalīšanai bija paredzēti jau Komisijas darba programmā 2017. gadam2, EST sprieduma 
Polbud-Wykonastwo (C-106/16) rezultātā bija nepieciešams no jauna apsvērt un pielāgot 
Sabiedrību tiesību paketi, lai ietvertu tiesību aktus par pārrobežu reorganizāciju. Jaunākajā 
judikatūrā ir noteikts, ka brīvība veikt darījumdarbību ietver arī tiesības veikt pārrobežu 
reorganizāciju jebkādas citas dalībvalsts citā valsts sabiedrību tiesību veidā. Eiropas 
Parlaments jau agrāk vairākas reizes ir aicinājis ierosināt direktīvu par sabiedrību juridiskās 
adreses vai mītnes pārcelšanu.3

Eiropas Savienības Tiesas judikatūra

Jau 30 gadus Eiropas Savienības Tiesa ir pieņēmusi spriedumus par sabiedrību judikatūras 
korporatīvo mobilitāti, nosakot, vai un kādā apmērā uz korporatīvajām pārrobežu darbībām 
attiecas brīvība veikt darījumdarbību (LESD 49. un 54. pants). Pieņemot vēl nebijušu 
spriedumu lietā Daily Mail and General Trust plc (C-81/87), kam sekoja Centros (C-212/91), 
Überseering (C-208/00), Inspire Art (C-167/01), Cadburry Schweppes (C-196/04), Sevic (C-
411/03), Cartesio (C-201/06), VALE (C-210/06), National Grid Indus (C-371/10), EST, 
trūkstot jebkādai piemērojamo tiesību aktu saskaņošanai un jebkādiem papildu sekundāriem 
tiesību aktiem, kas definē pārrobežu darbības, interpretēja brīvību veikt darījumdarbību. Pārāk 
plašās interpretācijas rezultātā sabiedrības ieguva brīvību pārcelties uz citu dalībvalsti, 
reģistrējot savu uzņēmumu (pastkastīti) citu dalībvalstu reģistrā, pat ja tās neveic nekādu 
saimniecisko darbību attiecīgajā dalībvalstī un dara to vienīgi tādēļ, lai gūtu labumu no 
izdevīgāku tiesību aktu sniegtajām priekšrocībām.

                                               
1 COM(2012) 740 final.
2 COM(2016) 710 final. 
3 K.-H. Lehne — ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu juridiskās adreses pārrobežu 
pārcelšanu, (2008/2196(INI)); E. Regner — ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par 
14. uzņēmējdarbības tiesību direktīvu par uzņēmumu mītnesvietas pārrobežu pārvietošanu 
(2011/2046(INI)).
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Vajadzība noteikt skaidrus noteikumus pārrobežu korporatīvajām 
darbībām/sabiedrību kustībai

Sabiedrības saskaras ar grūtībām, īstenojot savas tiesības, ko nodrošina brīvība veikt 
darījumdarbību. Attiecībā uz korporatīvo mobilitāti regulējuma, skaidru procesu un akcionāru 
pienācīgas aizsardzības trūkums desmitiem gadu ir radījis juridisku nenoteiktību, ES 
likumdevēji nav izrādījuši aktivitāti un to vietā  līdz šim spriedumus ir pieņēmusi EST.

Sabiedrību tiesību saskaņotības līmenis vispārēji Eiropā ir bijis zems. Dalībvalstis ievēro 
pašas savu valsts sabiedrību tiesību pieeju, un iesaistīto dalībvalstu rīcībā nav atbilstīgu 
instrumentu, lai kontrolētu un izvērtētu pārrobežu darbības vai aizsargātu galveno ieinteresēto 
personu intereses ar valsts tiesību aktiem, ja runa ir par korporatīvo pārrobežu mobilitāti. 
Pārrobežu rakstura dēļ stingra ieinteresēto personu aizsardzība jānodrošina vienlaikus ar 
sabiedrību tiesībām pārcelties uz ārvalstīm. 

Pēdējo gadu nodokļu skandāli, kopš Swiss Leaks un Lux Leaks, kam sekoja  Panama-Papers, 
Bahama Leaks un Paradise Papers atklājumi, ir uzskatāmi parādījuši, kā sabiedrības rada 
pārrobežu darbības un veic korporatīvo struktūru "rekonstrukcijas" pasākumus, tostarp 
mākslīgas struktūras, lai izvairītos no valsts tiesību aktiem nodokļu jomā vai apietu tos. Ir 
jānovērš mākslīgo struktūru, tā dēvēto "pastkastītes uzņēmumu", fiktīvo sabiedrību vai 
"fasādes meitasuzņēmumu" radīšana. Pastkastītes uzņēmumi ir mākslīgi sabiedrību tiesību 
veidojumi, tādēļ šīs tiesības ir visatbilstīgākās un piemērotākās, lai novērstu šādu uzņēmumu 
novēršanu pēc būtības. Tās tiek dibinātas, reģistrējot sabiedrību dalībvalstī un vienlaikus 
veicot darījumdarbību citās dalībvalstīs, lai izvairītos no valsts nodokļu tiesību aktiem, sociālā 
nodrošinājuma iemaksām, koplīgumiem, darbinieku līdzdalības tiesību aktiem vai citiem 
attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. Dažās nozarēs, piem,. ceļu transporta nozarē, pastkastītes 
uzņēmumi, kas neveic vai veic ļoti nelielu saimniecisko darbību dibināšanas valstī, bieži tiek 
izmantoti ar galveno nolūku nosūtīt darbiniekus uz ārvalstīm, bieži pat maldīgi saucot to par 
strādnieku "norīkošanu". 

Kad juridiskā adrese tiek reģistrēta citā dalībvalstī, mainās ne tikai sabiedrības valstiskā 
piederība, bet arī piemērojamie tiesību akti un nolikumi. Sabiedrības rekonstruēšanai un 
pārvietošanai ir milzīga ietekme uz darbinieku tiesībām, viņu darba situāciju un līgumiskajām 
tiesībām. Viņu eksistences pamats ir atkarīgs no viņu darbvietām, kas tiek apdraudētas, kad 
sabiedrības restrukturē un pārvieto savu darījumdarbību. Darbinieki ir tās ieinteresētās 
personas, kuras visvairāk ir vērts aizsargāt. Viņi ir patiesi ieinteresēti sabiedrību ilgtspējā un 
ilgtermiņa panākumos, jo viņu darbvietas ir atkarīgas no sabiedrību panākumiem. Ņemot vērā 
Eiropas Sociālo tiesību pīlāru, tiesību aktiem ir jāatbalsta un jāstiprina strādnieku un 
darbinieku situācija un aizsardzība. 

Tagad likumdevējiem ir jārīkojas un jānosaka skaidras procedūras un saistoši noteikumi 
sabiedrību pārrobežu darbībām, paredzot stingrus aizsardzības pasākumus visām 
ieinteresētajām personām, kā arī darbinieku un viņu tiesību aizsardzību. 

Direktīvas priekšlikuma galvenie noteikumi.

Ierosinātā direktīva papildina sadrumstaloto pārrobežu mobilitātes ainu Eiropas vienotajā 
tirgū. Komisija ir ierosinājusi divas jaunas sadaļas par pārrobežu sabiedrību mobilitāti, 
vienlaikus nodrošinot aizsardzību ieinteresētajām personām, proti, darbiniekiem, kreditoriem 
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un mazākuma akcionāriem. Abas iesaistītās dalībvalstis (izcelsmes un galamērķa dalībvalsts) 
ir iesaistītas pārrobežu darbībā. Izcelsmes dalībvalstij būs jāizsniedz pirmsreorganizācijas vai 
pirmssadalīšanas apliecība, lai veiktu rūpīgu pārrobežu darbības pārbaudi, savukārt galamērķa 
dalībvalstis ir pilnvarotas rūpīgi pārbaudīt pārrobežu darbību attiecībā uz to procedūras daļu, 
ko reglamentē tās valsts tiesību akti.

Reorganizācija
Saskaņā ar spriedumu lietā Polbud-Wykonastwo (C-106/16) priekšlikumā ir iekļauta jauna 
sadaļa par pārrobežu reorganizāciju, kas ievieš procedūru sabiedrībām, kā reorganizēt 
sabiedrību pāri robežai citā šīs dalībvalsts sabiedrību tiesību veidā. Jaunie noteikumi ļauj 
sabiedrībām pārvietot savu mītni no izcelsmes dalībvalsts uz citu (galamērķa) dalībvalsti ES, 
nezaudējot juridiskas personas statusu, paturot savus līgumus un īstenojot brīvību veikt 
darījumdarbību, lai pārvietotos iekšējā tirgū. Reorganizācijas procedūra ir papildināta ar 
dalībvalstu aizsardzības pasākumiem, lai aizsargātu sabiedrības intereses, kas ietver 
darbinieku, kreditoru un mazākuma akcionāru aizsardzību. 

Apvienošanās
Sadaļa par pārrobežu apvienošanos ir pārskatīta un atjaunināta, lai tā paredzētu tādus pašus 
aizsardzības pasākumus kreditoriem un mazākuma akcionāriem, kādi ir paredzēti 
reorganizācijas un sadalīšanas gadījumā. Pretēji pārrobežu reorganizācijai un sadalīšanai, 
darbinieku līdzdalības tiesības nav skartas, tādējādi to līmenis ir zemāks nekā reorganizācijas 
un sadalīšanas gadījumā. 

Sadalīšana
Ir ierosināta jauna sadaļa pārrobežu sadalīšanai, kas ietver procedūru to sabiedrību pārrobežu 
sadalīšanai, kuras vēlas sadalīties divās vai vairākās jaunizveidotās sabiedrībās. Cita veida 
sadalīšana ir izslēgta. Saskaņā ar priekšlikumu sadalīšanas procesā esošās sabiedrības 
ieinteresētajām personām būs tādas pašas tiesības un aizsardzība, kāda ir paredzēta 
reorganizācijas gadījumā. 

Galvenie referentes ierosināto izmaiņu aspekti

Mākslīgo struktūru — tā dēvēto "pastkastītes sabiedrību" novēršana
Efektīvākais un ilgtspējīgākais veids, kā novērst mākslīgas struktūras, ir pieprasīt, lai tiktu 
veikta patiesa saimnieciska darbība sabiedrības reģistrācijas vietā. Tādēļ referente ievieš 
prasību veikt patiesu saimniecisku darbību tajā dalībvalstī, uz kuru sabiedrība pārceļas. Arī 
EST lietā Cadburry Schweppes (C-196/04) atzina, ka brīvībai veikt darījumdarbību ir 
nepieciešams stabils un nepārtraukts pamats tādas dalībvalsts ekonomiskajā dzīvē, kura nav 
izcelsmes dalībvalsts. Tādēļ sabiedrība nevar izmantot brīvību veikt darījumdarbību citā 
dalībvalstī tikai tādēļ, lai gūtu labumu no izdevīgākiem tiesību aktiem, ja vien struktūra citā 
dalībvalstī nav paredzēta patiesas saimnieciskās darbības veikšanai. Tādēļ saskaņā ar EST 
spriedumu brīvības veikt darījumdarbību ierobežojums ir iespējams "pastkastītes" vai 
"fasādes" filiāles gadījumā. Šī direktīva ir vajadzīga, lai novērstu jebkādu "Delaware ietekmi" 
un režīmu arbitrāžu Savienībā. Sabiedrību mobilitātei nebūtu jānoved pie tā, ka sabiedrības 
meklē labvēlīgāku regulējumu, bet sekas potenciāli rada spriedzi starp dalībvalstīm. Ja vien 
nav līguma par faktisko atrašanās vietu, ar kuru saskaņā juridiskajai adresei un galvenajam 
birojam jābūt vienā vietā, referente uzskata, ka prasība veikt patiesu saimniecisko darbību 
galamērķa dalībvalstī var novērst pastkastītes uzņēmumu radīšanu, izmantojot pārrobežu 
darbību. 
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Darbinieku iesaistīšanas stiprināšana
Lai aizsargātu darbinieku intereses, jo īpaši darbinieku valdes līmeņa pārstāvību, kas dažādos 
veidos saskaņā ar valsts tiesību aktiem pastāv 17 dalībvalstīs, referente ierosina stingrāk 
aizsargāt darbinieku līdzdalības, informēšanas un uzklausīšanas tiesības, un papildina pareizās 
atsauces, pamatojoties uz Direktīvu (EK) 2157/200 un Direktīvu (EK) 2002/14 un citām. 
Sabiedrības pārrobežu darbībai nebūtu jāizraisa darbinieku iegūto tiesību Eiropā zaudēšana. 

Procedūru vienkāršošana un uzņēmumu izmaksu samazināšana
Attiecībā uz sabiedrību ekonomiskajām interesēm reorganizācijas un apvienošanas 
procedūrām jābūt skaidrām un vienkāršām Valsts kompetentā iestāde ir atbildīga par lēmumu 
par pārrobežu sadarbību. Tā ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju un apspriesties ar 
neatkarīgu ekspertu. Prasība to darīt jebkurā gadījumā pārmērīgi noslogotu šo direktīvu, tādēļ 
referente ir svītrojusi prasību apspriesties ar neatkarīgu ekspertu, veicot padziļināto 
izvērtējumu, un stiprinājusi informācijas plūsmu starp valstu iestādēm.  

Sadalīšana bez pievienotās vērtības
Priekšlikums ir piemērojams tikai nelielam skaitam pārrobežu sadalīšanas. Tādēļ referente 
ierosina svītrot sadaļu par pārrobežu sadalīšanu. Trūkstot noteikumiem par sabiedrības 
juridiskās adreses nodošanu pāri robežām, sabiedrības ir izmantojušas sadalīšanu valstī, to 
apvienojot ar pārrobežu apvienošanu. Ņemot vērā, ka jārada skaidri noteikumi pārrobežu 
reorganizācijai, atsevišķas sadaļas sadalīšanai pievienotā vērtība nav pamatota.

Jēdzienu un definīciju skaidrojums 
Lai noteiktu juridiski skaidrus noteikumus un radītu skaidru procedūru visām pārrobežu 
reorganizācijām un apvienošanām Eiropā, referente ir precizējusi skaidrojošos jēdzienus un 
papildinājusi atbilstīgās definīcijas.
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