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Изменение 1
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че статутът на 
европейското дружество и статутът на 
европейското кооперативно дружество 
предвиждат преместване на седалището, 
отчитайки конкретните и задължителни 
правила относно участието на заетите 
лица в съответствие с Директива 
2001/86/ЕО;

Б. като има предвид, че статутът на 
европейското дружество и статутът на 
европейското кооперативно дружество 
предвиждат преместване на седалището, 
отчитайки конкретните и задължителни 
правила относно участието на заетите 
лица в съответствие с Директива 
2001/86/ЕО, и че съгласуваността и 
съществените елементи на 
процедурите за участие на заетите 
лица съгласно европейските 
директиви в областта на 
дружественото право следва да се 
запазят във възможно най-голяма 
степен;

Or. de

Изменение 2
Philippe Boulland

Проектостановище
Съображение Ба (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид нюансирания 
подход на Съда на Европейския съюз 
по отношение на свободата на 
установяване на предприятията по 
дела Daily Mail and General Trust1, 
Centros2, Überseering3 и Cartesio4;
1 Решение от 27 септември 1988 г. по 
дело 81/87, Daily Mail and General Trust 
plc, Recueil, 1988 г., стр. 5483.
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2 Решение от 9 март 1999 г. по дело C-
212/97, Centros, Recueil, 1999 г., стр.
1459.
3 Решение от 5 ноември 2002 г. по дело
C-208/00, Überseering BV, Recueil,
2002 г., стр. I-9919.
4 Решение от 16 декември 2008 г. по 
дело C-210/06, Cartesio, Сборник,
2008 г., стр. I-9641.

Or. fr

Изменение 3
Philippe Boulland

Проектостановище
Съображение Бб (ново)

Проектостановище Изменение

Бб. като има предвид, че членове 49 и 
54 от Договора за Европейския съюз 
гарантират свободата на 
установяване за всички дружества; 
като има предвид освен това липсата 
на хармонизация на 
законодателството по отношение на 
преместването и реда и условията за 
преместване на официалното или 
реалното седалище на дадено 
дружество по съществуващото 
национално право, от една държава-
членка към друга държава-членка, в 
рамките на единния пазар и свързания 
с това риск за заетостта;

Or. fr

Изменение 4
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. подчертава, че членове 49 и 54 от 
Договора за Европейския съюз 
гарантират свободата на 
установяване за всички дружества; 
констатира липсата на 
хармонизация на законодателството 
по отношение на преместването и 
реда и условията за преместване на 
официалното или реалното седалище 
на дадено дружество по 
съществуващото национално право, 
от една държава-членка към друга 
държава-членка, в рамките на 
единния пазар и свързания с това риск 
за заетостта;

заличава се

Or. fr

Изменение 5
Cecilia Wikström

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че членове 49 и 54 от 
Договора за Европейския съюз 
гарантират свободата на установяване за 
всички дружества; констатира липсата 
на хармонизация на законодателството 
по отношение на преместването и реда и 
условията за преместване на 
официалното или реалното седалище на 
дадено дружество по съществуващото 
национално право, от една държава-
членка към друга държава-членка, в 
рамките на единния пазар и свързания с 
това риск за заетостта;

1. подчертава, че членове 49 и 54 от 
Договора за Европейския съюз 
гарантират свободата на установяване за 
всички дружества; констатира, че 
трансграничната мобилност на 
дружествата съставлява един от 
съществените елементи на 
доизграждането на вътрешния пазар,
констатира липсата на хармонизация на 
законодателството по отношение на 
преместването и реда и условията за 
преместване на официалното или 
реалното седалище на дадено дружество 
по съществуващото национално право, 
от една държава-членка към друга 
държава-членка, в рамките на единния 
пазар и свързания с това риск за 



PE470.024v01-00 6/16 AM\875287BG.doc

BG

заетостта;

Or. sv

Изменение 6
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че членове 49 и 54 от 
Договора за Европейския съюз 
гарантират свободата на установяване за 
всички дружества; констатира липсата 
на хармонизация на законодателството 
по отношение на преместването и реда и 
условията за преместване на 
официалното или реалното седалище на 
дадено дружество по съществуващото 
национално право, от една държава-
членка към друга държава-членка, в 
рамките на единния пазар и свързания с 
това риск за заетостта;

1. подчертава, че членове 49 и 54 от 
Договора за Европейския съюз 
гарантират свободата на установяване за 
всички дружества; констатира липсата 
на хармонизация на законодателството 
по отношение на преместването и реда и 
условията за преместване на 
официалното или реалното седалище на 
дадено дружество по съществуващото 
национално право, от една държава-
членка към друга държава-членка, в 
рамките на единния пазар и свързания с 
това риск за заетостта, както и 
административните трудности, 
генерираните разходи, социалните 
последици и липсата на правна 
сигурност;

Or. lt

Изменение 7
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изисква преместването на 
седалището да не води до промяна на 
юридическата правосубектност на 
дружеството, с оглед на доброто му 
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функциониране;

Or. fr

Изменение 8
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. изисква преместването на 
седалището да бъде обвързано с 
принципа на съчетаване на гъвкавост 
и сигурност, за по-гъвкав, по-добре 
адаптиран към потребностите на 
заетите лица и свободен от пречки
пазар при същевременно зачитане на 
правата на заетите лица и 
защитата им срещу уволнение;

Or. fr

Изменение 9
Cecilia Wikström

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. очаква едно такова предложение да 
попречи на злоупотребите и измамите и 
да защити интересите на кредиторите, 
миноритарните акционери и заетите 
лица;

3. очаква едно такова предложение да 
попречи на злоупотребите и измамите и 
да защити интересите на кредиторите, 
миноритарните акционери и заетите 
лица и да гарантира техните 
съществуващи права;

Or. sv
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Изменение 10
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. очаква едно такова предложение да 
попречи на злоупотребите и измамите и 
да защити интересите на кредиторите, 
миноритарните акционери и заетите 
лица;

3. очаква едно такова предложение да 
попречи на злоупотребите и измамите и 
да защити интересите на кредиторите, 
по-специално в случай на изпадане на 
дружеството в 
неплатежоспособност,
миноритарните акционери и заетите 
лица;

Or. fr

Изменение 11
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. очаква едно такова предложение да 
попречи на злоупотребите и измамите и 
да защити интересите на кредиторите, 
миноритарните акционери и заетите 
лица;

3. очаква едно такова предложение да 
попречи на злоупотребите по смисъла 
на Директива 2001/86/ЕО и измамите и 
да защити интересите на кредиторите, 
миноритарните акционери и заетите 
лица;

Or. de

Изменение 12
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. очаква едно такова предложение да 3. очаква едно такова предложение да 
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попречи на злоупотребите и измамите и 
да защити интересите на кредиторите, 
миноритарните акционери и заетите 
лица;

попречи на злоупотребите и измамите и 
да защити интересите на кредиторите, 
миноритарните акционери и заетите 
лица, като същевременно запази 
съществуващия баланс в 
управлението на предприятията;
посочва, че трансграничното 
преместване на седалището на 
определено дружество не следва да 
води до неговото прекратяване или до 
друга форма на прекъсване или загуба 
на неговата юридическа 
правосубектност;

Or. lt

Изменение 13
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. насърчава държавите-членки да 
предвидят контрол на 
законосъобразността на 
преместването на седалището от 
страна на компетентен орган, който 
да се произнася по-специално относно 
спазването на задълженията на 
всички заинтересовани страни;

Or. fr

Изменение 14
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. изисква Директива 2001/86/ЕО
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относно участието на заетите лица 
да се превърне във водещото правно 
основание в областта на 
преместването на официалното 
седалище съгласно правния режим, 
приложим в областта на социалното 
право;

Or. fr

Изменение 15
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 6 – встъпителна част

Проектостановище Изменение

6. Препоръка 2: За да гарантира 
участието на заетите лица, както и 
запазването на защитата и гаранциите, 
предоставени на техните представители 
по време на и след преместването, 
законодателство на европейско 
равнище за преместване на официално 
седалище на дружествата трябва да 
съдържа следните елементи:

6. Препоръка 2: За да гарантира 
правото на участие и 
равнопоставеност на заетите лица, 
както и запазването на защитата и 
гаранциите, предоставени на техните 
представители по време на и след 
преместването, от съображения за 
резултатност и правна сигурност,
законодателството на европейско 
равнище за преместване на официално 
седалище на дружествата трябва да 
съдържа следните елементи:

Or. fr

Изменение 16
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 6 – тире 1

Проектостановище Изменение

– правен режим в областта на правото 
на участие на заетите лица, аналогичен 
на предвидения от Директива 

– правен режим в областта на правото 
на участие на заетите лица, аналогичен 
на предвидения от Директива 
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2005/56/ЕО относно сливанията; 2001/86/ЕО относно участието на 
заетите лица в европейските 
дружества, както и в европейските 
кооперативни дружества;

Or. fr

Изменение 17
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6 – тире 1

Проектостановище Изменение

– правен режим в областта на правото 
на участие на заетите лица, аналогичен 
на предвидения от Директива 
2005/56/ЕО относно сливанията;

– правен режим в областта на правото 
на участие на заетите лица, аналогичен 
на предвидения от Директива
2001/86/ЕО за допълнение на Устава 
на европейското дружество по 
отношение на участието на заетите 
лица при създаването на дружество
чрез преобразуване, за да се гарантира 
съгласуваност на процедурите за 
участие на заетите лица при
прилагането на европейските 
директиви, които уреждат 
дружественото право;

Or. de

Изменение 18
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 6 – тире 1

Проектостановище Изменение

– правен режим в областта на правото 
на участие на заетите лица, аналогичен 
на предвидения от Директива 
2005/56/ЕО относно сливанията;

– правен режим в областта на правото 
на участие на заетите лица, аналогичен 
на предвидения от Директива
2001/86/ЕО за допълнение на Устава 
на европейското дружество;
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Or. de

Изменение 19
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 6 – тире 1а (ново)

Проектостановище Изменение

– в допълнение към правния режим, 
аналогичен на предвидения от 
Директива 2001/86/ЕО, на заетите 
лица и на техните представителни 
органи трябва да бъде предоставяно 
правото на предоговаряне на 
условията за участие, когато след 
установяването на европейското 
дружество в държава-членка броят 
на заетите лица надвишава праг, 
който съгласно националното право 
създава предпоставка за по-високо 
равнище на участие;

Or. de

Изменение 20
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 6 – тире 2

Проектостановище Изменение

– освен това управителният орган 
информира заетите лица относно 
правните и икономически последици от 
преместването с доклад, в който се 
посочват последиците за заетите лица и 
който се внася най-малко един месец 
преди общото събрание да се произнесе 
относно одобрението на проекта за 
преместване;

– освен това управителният орган 
информира заетите лица относно 
правните и икономически последици от 
преместването с доклад, в който се 
посочват последиците за заетите лица и 
който се внася най-малко един месец 
преди общото събрание да се произнесе 
относно одобрението на проекта за 
преместване; докладът трябва да бъде 
достъпен за безплатна консултация 
за всички заети лица и техните 
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представители;

Or. fr

Изменение 21
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 6 – тире 2

Проектостановище Изменение

– освен това управителният орган 
информира заетите лица относно 
правните и икономически последици от 
преместването с доклад, в който се 
посочват последиците за заетите лица и 
който се внася най-малко един месец 
преди общото събрание да се произнесе 
относно одобрението на проекта за 
преместване;

– освен това управителният орган 
информира заетите лица относно 
правните и икономически последици от 
преместването с доклад, в който 
надлежно се посочват и обосновават 
последиците за акционерите и за 
заетите лица и който се внася
своевременно, най-малко един месец 
преди общото събрание да се произнесе 
относно одобрението на окончателния 
проект за преместване; едновременно с 
доклада на разположение на 
акционерите и на заетите лица се 
предоставя и проектът за 
преместване;

Or. de

Изменение 22
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 6 – тире 3

Проектостановище Изменение

– правата и задълженията на 
дружеството по отношение на условията 
за наемане, произтичащи от 
законодателството, от практиката и 
индивидуалните трудови договори или 
от трудовите правоотношения в 

– правата и задълженията на 
дружеството по отношение на условията 
за наемане, произтичащи от 
законодателството, от практиката и 
индивидуалните трудови договори или 
от трудовите правоотношения в 
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държавата-членка на произход ,остават 
валидни след регистрацията в 
приемащата държава-членка;

държавата-членка на произход, както и 
от дейността на органите, 
представляващи заетите лица,
остават валидни по време на 
преместването на седалището и след 
регистрацията в приемащата държава-
членка;

Or. fr

Изменение 23
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 6 – тире 3а (нов)

Проектостановище Изменение

– в случай че преместването води до 
промяна в структурата на 
дружеството, централното 
управление взема решението, по 
собствена инициатива или в отговор 
на писмено искане от определен брой 
заети лица, договорен от социалните 
партньори, да промени състава на 
представителните органи на заетите 
лица;

Or. fr

Изменение 24
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 6 – тире 6

Проектостановище Изменение

– държавите-членки предвиждат 
ефективно или суспенсивно обжалване 
за заетите лица, както и за техните 
представители, за да накарат 
работодателите да изпълнят 

– държавите-членки предвиждат 
ефективно или суспенсивно обжалване 
за заетите лица, както и за техните 
представители, за да накарат 
работодателите да изпълнят своите 
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задълженията си в случай че не са го 
направили;

договорни или правни задължения на 
национално или европейско равнище, в 
случай че не са го направили;

Or. fr

Изменение 25
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 6 – тире 6

Проектостановище Изменение

– държавите-членки предвиждат 
ефективно или суспенсивно обжалване 
за заетите лица, както и за техните 
представители, за да накарат 
работодателите да изпълнят 
задълженията си в случай че не са го 
направили;

– държавите-членки предвиждат 
ефективно обжалване, със суспенсивно 
действие по отношение на 
преместването на седалището, за 
заетите лица, както и за техните 
представители, за да накарат 
работодателите да изпълнят 
задълженията си спрямо заетите лица,
в случай че не са го направили;

Or. de

Изменение 26
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 6 – тире 7

Проектостановище Изменение

– законодателството на приемащата 
държава-членка се прилага, освен в 
случай, когато неговите законови 
разпоредби предвиждат по-ниско 
равнище на участие и на съвместно 
вземане на решение на заетите лица.

– независимо от индивидуалните 
трудови договори или от правата, 
произтичащи от съществуващи 
трудови правоотношения,
законодателството на приемащата 
държава-членка се прилага, освен в 
случай, когато неговите законови 
разпоредби предвиждат по-ниско 
равнище на участие и на съвместно 
вземане на решение на заетите лица.
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