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Amendement 1
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het statuut van de 
Europese vennootschap en het statuut van 
de Europese coöperatieve vennootschap in 
de mogelijkheid van overdracht van de 
vennootschapszetel voorzien, rekening 
houdend met de specifieke en bindende 
voorschriften met betrekking tot de rol van 
de werknemers die in Richtlijn 2001/86/EG 
zijn gedefinieerd;

B. overwegende dat het statuut van de 
Europese vennootschap en het statuut van 
de Europese coöperatieve vennootschap in 
de mogelijkheid van overdracht van de 
vennootschapszetel voorzien, rekening 
houdend met de specifieke en bindende 
voorschriften met betrekking tot de rol van 
de werknemers die in Richtlijn 2001/86/EG 
zijn gedefinieerd, en dat gezorgd moet 
worden voor een zo groot mogelijke 
coherentie en een substantiële inhoud van 
de in het Europese vennootschapsrecht 
vastgestelde procedures voor de inspraak 
van werknemers;

Or. de

Amendement 2
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. gelet op de genuanceerde 
benadering die het Hof van Justitie van de 
Europese Unie ten aanzien van de 
vrijheid van vestiging van ondernemingen 
aan de dag gelegd heeft in de zaken Daily 
Mail en General Trust1, Centros2, 
Überseering3 en Cartesio4;
_________________
1 Arrest van 27 september 1988 in de zaak 81/87, 
Daily Mail en General Trust plc, Jurisprud. 1988, 
blz. 5483.
2 Arrest van 09.03.99 in de zaak C-212/97, 
Centros, Jurispr. 1999, blz. 1459.
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3 Arrest van 5 november 2002 in de zaak C-208/00, 
Überseering, Jurispr. 2002, blz. I-9919.
4 Arrest van 16 december 2008 in de zaak 
C-210/06, Cartesio, Jurispr. 2008, blz. I-9641.

Or. fr

Amendement 3
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat artikelen 49 en 54 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie voor alle vennootschappen de 
vrijheid van vestiging voor alle 
ondernemingen waarborgen; bovendien 
gelet op het gebrek aan uniformiteit in de 
wetgeving inzake de overdracht van de 
ene naar de andere lidstaat van de 
statutaire of werkelijke zetel van een 
bestaande naar nationaal recht opgerichte 
vennootschap en de wijze waarop dit dient 
te gebeuren in het kader van de interne 
markt, alsook op het hieraan verbonden 
risico voor de werkgelegenheid;

Or. fr

Amendement 4
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat artikelen 49 en 54 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
voor alle vennootschappen de vrijheid van 
vestiging waarborgen; wijst op het gebrek 
aan uniformiteit in de wetgeving inzake 
de overdracht van de ene naar de andere 

Schrappen
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lidstaat van de statutaire of werkelijke 
zetel van een bestaande naar nationaal 
recht opgerichte vennootschap en de wijze 
waarop dit dient te gebeuren in het kader 
van de interne markt, alsook op het 
hieraan verbonden risico voor de 
werkgelegenheid;

Or. fr

Amendement 5
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat artikelen 49 en 54 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
voor alle vennootschappen de vrijheid van 
vestiging waarborgen; wijst op het gebrek 
aan uniformiteit in de wetgeving inzake de 
overdracht van de ene naar de andere 
lidstaat van de statutaire of werkelijke zetel 
van een bestaande naar nationaal recht 
opgerichte vennootschap en de wijze 
waarop dit dient te gebeuren in het kader 
van de interne markt, alsook op het hieraan 
verbonden risico voor de werkgelegenheid;

1. onderstreept dat artikelen 49 en 54 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
voor alle vennootschappen de vrijheid van 
vestiging waarborgen; constateert dat de 
grensoverschrijdende mobiliteit van 
ondernemingen een van de elementen 
vormt die essentieel zijn voor de voltooiing 
van de interne markt; stelt bovendien vast 
dat er sprake is van een gebrek aan 
uniformiteit in de wetgeving inzake de 
overdracht van de ene naar de andere 
lidstaat van de statutaire of werkelijke zetel 
van een bestaande naar nationaal recht 
opgerichte vennootschap en de wijze 
waarop dit dient te gebeuren in het kader 
van de interne markt, alsook op het hieraan 
verbonden risico voor de werkgelegenheid;

Or. sv

Amendement 6
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat artikelen 49 en 54 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
voor alle vennootschappen de vrijheid van 
vestiging waarborgen; wijst op het gebrek 
aan uniformiteit in de wetgeving inzake de 
overdracht van de ene naar de andere 
lidstaat van de statutaire of werkelijke zetel 
van een bestaande naar nationaal recht 
opgerichte vennootschap en de wijze 
waarop dit dient te gebeuren in het kader 
van de interne markt, alsook op het hieraan 
verbonden risico voor de werkgelegenheid;

1. onderstreept dat artikelen 49 en 54 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
voor alle vennootschappen de vrijheid van 
vestiging waarborgen; wijst op het gebrek 
aan uniformiteit in de wetgeving inzake de 
overdracht van de ene naar de andere 
lidstaat van de statutaire of werkelijke zetel 
van een bestaande naar nationaal recht 
opgerichte vennootschap en de wijze 
waarop dit dient te gebeuren in het kader 
van de interne markt, alsook op het hieraan 
verbonden risico voor de werkgelegenheid, 
alsook op de administratieve problemen, 
de veroorzaakte kosten, de sociale 
consequenties en de afwezigheid van 
rechtszekerheid;

Or. lt

Amendement 7
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verlangt dat bij de overdracht van de 
zetel de rechtspersoonlijkheid van de 
onderneming behouden blijft, in het 
belang van het goede functioneren 
daarvan;

Or. fr

Amendement 8
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verlangt dat de overdracht van de 
zetel gekoppeld wordt aan de flexi-
zekerheid, met als doel een markt die 
flexibeler is en die zonder hindernissen 
beter aangepast is aan de behoeften van 
de werknemers, zulks met inachtneming 
van de rechten van de werknemers, die 
tegen het gevaar van ontslag moeten 
worden beschermd;

Or. fr

Amendement 9
Cecilia Wikström

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwacht dat een dergelijk voorstel 
bijdraagt tot het voorkomen van misbruik 
of fraude en dat het de belangen van 
schuldeisers, minderheidsaandeelhouders 
en werknemers beschermt;

3. verwacht dat een dergelijk voorstel 
bijdraagt tot het voorkomen van misbruik 
of fraude en dat het de belangen van 
schuldeisers, minderheidsaandeelhouders 
en werknemers beschermt en een garantie
biedt voor de rechten die zij genieten;

Or. sv

Amendement 10
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwacht dat een dergelijk voorstel 
bijdraagt tot het voorkomen van misbruik 
of fraude en dat het de belangen van 
schuldeisers, minderheidsaandeelhouders 
en werknemers beschermt;

3. verwacht dat een dergelijk voorstel 
bijdraagt tot het voorkomen van misbruik 
of fraude en dat het de belangen van 
schuldeisers, met name in geval van 
insolvabiliteit van de onderneming, en 
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van de minderheidsaandeelhouders en 
werknemers beschermt;

Or. fr

Amendement 11
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwacht dat een dergelijk voorstel 
bijdraagt tot het voorkomen van misbruik 
of fraude en dat het de belangen van 
schuldeisers, minderheidsaandeelhouders 
en werknemers beschermt;

3. verwacht dat een dergelijk voorstel 
bijdraagt tot het voorkomen van misbruik 
in de zin van Richtlijn 2001/86/EG of 
fraude en dat het de belangen van 
schuldeisers, minderheidsaandeelhouders 
en werknemers beschermt;

Or. de

Amendement 12
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwacht dat een dergelijk voorstel 
bijdraagt tot het voorkomen van misbruik 
of fraude en dat het de belangen van 
schuldeisers, minderheidsaandeelhouders 
en werknemers beschermt;

3. verwacht dat een dergelijk voorstel 
bijdraagt tot het voorkomen van misbruik 
of fraude en dat het de belangen van 
schuldeisers, minderheidsaandeelhouders 
en werknemers beschermt; merkt op dat de 
grensoverschrijdende overplaatsing van 
een bedrijfszetel niet mag leiden tot de 
opheffing van de onderneming of een 
anderssoortige onderbreking of verloren 
gaan van haar rechtspersoonlijkheid;

Or. lt
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Amendement 13
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
te zorgen voor een controle op de 
rechtmatigheid van de overdracht van de 
zetel, welke wordt uitgevoerd door een 
bevoegde autoriteit, waarbij met name 
moet worden vastgesteld aan welke 
verplichtingen alle betrokken partijen zich 
moeten houden;

Or. fr

Amendement 14
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verlangt dat Richtlijn 2001/86/EG 
tot aanvulling van het statuut van de 
Europese vennootschap met betrekking 
tot de rol van de werknemers de 
belangrijkste rechtsgrondslag wordt bij 
gevallen van overdracht van een officiële 
zetel, zulks in verband met de vaststelling 
van het rechtsstelsel dat op sociaal gebied 
van toepassing is;

Or. fr

Amendement 15
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – inleidende formule
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Ontwerpadvies Amendement

6. Aanbeveling 2: Regelgeving op 
Europees niveau betreffende de overdracht 
van vennootschapszetels dient de volgende 
elementen te bevatten om de participatie 
van werknemers te waarborgen, alsook om 
de bescherming en de waarborgen die hun 
vertegenwoordigers genieten zowel tijdens 
als na de overdracht in stand te houden:

6. Aanbeveling 2: Regelgeving op 
Europees niveau betreffende de overdracht 
van vennootschapszetels dient de volgende 
elementen te bevatten om het recht op 
participatie en de eendrachtigheid van 
werknemers te waarborgen, alsook om de 
bescherming en de waarborgen die hun 
vertegenwoordigers genieten zowel tijdens 
als na de overdracht in stand te houden om 
redenen van doelmatigheid en 
rechtszekerheid:

Or. fr

Amendement 16
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– een juridisch stelsel inzake het recht op 
participatie van werknemers, naar analogie 
van de regeling die in 
Richtlijn 2005/56/EG betreffende 
grensoverschrijdende fusies van 
kapitaalvennootschappen is voorzien;

– een juridisch stelsel inzake het recht op 
participatie van werknemers, naar analogie 
van de regeling die voorzien is in Richtlijn 
2001/86/EG tot aanvulling van het statuut 
van de Europese vennootschap met 
betrekking tot de rol van de werknemers 
in de Europese vennootschappen en de 
Europese coöperatieve bedrijven;

Or. fr

Amendement 17
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– een juridisch stelsel inzake het recht op 
participatie van werknemers, naar analogie 

– een juridisch stelsel inzake het recht op 
participatie van werknemers, naar analogie 
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van de regeling die in 
Richtlijn 2005/56/EG betreffende 
grensoverschrijdende fusies van 
kapitaalvennootschappen is voorzien;

van de regeling die in Richtlijn 
2001/86/EG houdende aanvulling van het 
statuut van de Europese vennootschap 
met betrekking tot de rol van werknemers 
is voorzien, om een coherente toepassing 
van de in de vennootschaprechtelijke 
richtlijnen procedures inzake de inspraak 
van de werknemers te verzekeren;

Or. de

Amendement 18
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– een juridisch stelsel inzake het recht op 
participatie van werknemers, naar analogie 
van de regeling die in 
Richtlijn 2005/56/EG betreffende 
grensoverschrijdende fusies van 
kapitaalvennootschappen is voorzien;

– een juridisch stelsel inzake het recht op 
participatie van werknemers, naar analogie 
van de regeling die in Richtlijn 
2001/86/EG houdende aanvulling van het 
statuut van de Europese vennootschap 
met betrekking tot de rol van de 
werknemers is voorzien;

Or. de

Amendement 19
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– In aanvulling op de juridische regeling 
overeenkomstig 2001/86/EG moeten 
werknemers en hun vertegenwoordigende 
organisaties ook dan recht krijgen op 
nieuwe onderhandelingen over het recht 
op inspraak, wanneer het aantal 
werkneemsters en werknemers een 
drempelwaarde overschrijdt, die volgens 
het nationale recht aanleiding zou geven 
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tot een hoog niveau van inspraak;

Or. de

Amendement 20
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

– daarenboven raadpleegt het 
leidinggevende orgaan de werknemers over 
de juridische en economische gevolgen van 
de zeteloverdracht en licht het de gevolgen 
voor de werknemers toe in een verslag dat 
ten minste een maand vroeger wordt 
voorgesteld dan het ogenblik waarop de 
algemene vergadering zich uitspreekt over 
de goedkeuring van het ontwerp inzake de 
overdracht van vennootschapszetels;

– daarenboven raadpleegt het 
leidinggevende orgaan de werknemers over 
de juridische en economische gevolgen van 
de zeteloverdracht en licht het de gevolgen 
voor de werknemers toe in een verslag dat 
ten minste een maand vroeger wordt 
voorgesteld dan het ogenblik waarop de 
algemene vergadering zich uitspreekt over 
de goedkeuring van het ontwerp inzake de 
overdracht van vennootschapszetels; de 
raadpleging van het verslag moet gratis 
toegankelijk zijn voor de werknemers en 
hun vertegenwoordigers;

Or. fr

Amendement 21
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

– daarenboven raadpleegt het 
leidinggevende orgaan de werknemers over 
de juridische en economische gevolgen van 
de zeteloverdracht en licht het de gevolgen 
voor de werknemers toe in een verslag dat 
ten minste een maand vroeger wordt 
voorgesteld dan het ogenblik waarop de 
algemene vergadering zich uitspreekt over 
de goedkeuring van het ontwerp inzake de 
overdracht van vennootschapszetels;

– daarenboven legt het leidinggevende 
orgaan aan de werknemers te rechter tijd, 
d.w.z. ten minste een maand voordat de 
algemene vergadering van vakbondsleden 
zich uitspreekt over de goedkeuring van 
het definitieve ontwerp inzake de 
overdracht van vennootschapszetels, een 
verslag voor over de juridische en 
economische gevolgen van de 
zeteloverdracht voor de vakbondsleden en 
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werknemers, dat uitvoerig wordt 
toegelicht; tegelijk met het verslag krijgen 
de vakbondsleden en werknemers ook 
toegang tot de tekst van het plan tot 
overdracht van de vennootschapszetels;

Or. de

Amendement 22
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

– de rechten en verplichtingen van de 
vennootschap inzake arbeidsvoorwaarden 
die voortvloeien uit de wetgeving, de 
praktijk, de individuele 
arbeidsovereenkomsten en de 
arbeidsverhoudingen in de lidstaat van 
herkomst blijven geldig na inschrijving in 
de lidstaat van ontvangst;

– de rechten en verplichtingen van de 
vennootschap inzake arbeidsvoorwaarden 
die voortvloeien uit de wetgeving, de 
praktijk, de individuele 
arbeidsovereenkomsten en de 
arbeidsverhoudingen in de lidstaat van 
herkomst en de activiteiten van de 
vertegenwoordigende organen van de 
werknemers blijven geldig tijdens de 
overdracht van de zetel en na inschrijving 
in de lidstaat van ontvangst;

Or. fr

Amendement 23
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– indien de overdracht van de zetel leidt 
tot een wijziging van de structuur van de 
onderneming, neemt het centrale bestuur, 
op eigen initiatief of op verzoek van een 
door de sociale partners vast te stellen 
aantal werknemers, een besluit tot 
wijziging van de vertegenwoordigende 
organen van de werknemers;
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Or. fr

Amendement 24
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 6

Ontwerpadvies Amendement

– de lidstaten voeren een efficiënte 
opschortende beroepsprocedure voor 
werknemers en hun vertegenwoordigers in, 
om ervoor te zorgen dat de uitvoering van 
de verplichtingen van de werkgevers in 
geval van niet-naleving kan worden 
afgedwongen;

– de lidstaten voeren een efficiënte 
opschortende beroepsprocedure voor 
werknemers en hun vertegenwoordigers in, 
om ervoor te zorgen dat de uitvoering van 
de contractuele of wettelijke 
verplichtingen van de werkgevers op 
nationaal en Europees niveau in geval 
van niet-naleving kan worden 
afgedwongen;

Or. fr

Amendement 25
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 6

Ontwerpadvies Amendement

– de lidstaten voeren een efficiënte 
opschortende beroepsprocedure voor 
werknemers en hun vertegenwoordigers in, 
om ervoor te zorgen dat de uitvoering van 
de verplichtingen van de werkgevers in 
geval van niet-naleving kan worden 
afgedwongen;

– de lidstaten voeren ten aanzien van de 
overdracht van de vennootschapszetel een 
efficiënte opschortende beroepsprocedure 
voor werknemers en hun 
vertegenwoordigers in, om ervoor te 
zorgen dat de uitvoering van de 
verplichtingen van de werkgevers 
tegenover de werknemers in geval van 
niet-naleving kan worden afgedwongen;

Or. de

Amendement 26 
Franz Obermayr
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 7

Ontwerpadvies Amendement

– de wetgeving van de lidstaat van
ontvangst is van toepassing, behalve in 
gevallen waarin in de wettelijke bepalingen 
van deze lidstaat in een lager niveau van 
participatie en medebeslissing voor de 
werknemers wordt voorzien.

– ongeacht individuele arbeidscontracten 
of rechten die uit bestaande 
arbeidsbetrekkingen voortvloeien, is de 
wetgeving van de lidstaat van ontvangst 
van toepassing, behalve in gevallen waarin 
in de wettelijke bepalingen van deze 
lidstaat in een lager niveau van participatie 
en medebeslissing voor de werknemers 
wordt voorzien.

Or. de


