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Poprawka 1
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że statut spółki 
europejskiej i statut spółdzielni 
europejskiej przewidują przeniesienie 
siedziby z uwzględnieniem szczegółowych 
i wiążących przepisów dotyczących 
uczestnictwa pracowników zgodnie 
z dyrektywą 2001/86/WE;

B. mając na uwadze, że statut spółki 
europejskiej i statut spółdzielni 
europejskiej przewidują przeniesienie 
siedziby z uwzględnieniem szczegółowych 
i wiążących przepisów dotyczących 
uczestnictwa pracowników zgodnie 
z dyrektywą 2001/86/WE oraz że należy 
zachować w największym możliwym 
stopniu spójność i zasadnicze elementy 
procedury uczestnictwa pracowników 
zgodnie z europejskimi dyrektywami 
o spółkach;

Or. de

Poprawka 2
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze wyważone podejście 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej odnośnie do swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
sprawach Daily Mail and General Trust1, 
Centros2, Überseering3 i Cartesio4

1 Wyrok z dnia 27 września 1988 r. w 
sprawie 81/87 Daily Mail and General 
Trust, Zb. Orz. str. 5483.
2 Wyrok z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie 
C-212/97, Centros, Zb. Orz. 1999, str. 
1459.

3 Wyrok z dnia 5 listopada 2002 r. w 
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sprawie C-208/00, Überseering BV, Zb. 
Orz. 2002, str. I-9919.
4 Wyrok z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie C-210/06, Cartesio, Zb. Orz. 
2008, str. I-9641.

Or. fr

Poprawka 3
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb . mając na uwadze, że art. 49 i 54 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej gwarantują wszystkim 
spółkom swobodę przedsiębiorczości; 
mając na uwadze brak spójności prawa 
regulującego przeniesienie oraz sposoby 
przenoszenia siedziby, statutowej lub 
faktycznej, spółki prawa krajowego 
działającej w ramach jednolitego rynku z 
jednego państwa członkowskiego do 
innego i związane z tym ryzyko dla 
zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 4
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że art. 49 i 54 Traktatu o 
Unii Europejskiej gwarantują wszystkim 
spółkom swobodę przedsiębiorczości; 
stwierdza brak spójności prawa 
regulującego przeniesienie oraz sposoby 

skreślony
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przenoszenia siedziby, statutowej lub 
faktycznej, spółki prawa krajowego 
działającej w ramach jednolitego rynku z 
jednego państwa członkowskiego do 
innego i związane z tym ryzyko dla 
zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 5
Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że art. 49 i 54 Traktatu o Unii 
Europejskiej gwarantują wszystkim 
spółkom swobodę przedsiębiorczości; 
stwierdza brak spójności prawa 
regulującego przeniesienie oraz sposoby 
przenoszenia siedziby, statutowej lub 
faktycznej, spółki prawa krajowego 
działającej w ramach jednolitego rynku z 
jednego państwa członkowskiego do 
innego i związane z tym ryzyko dla 
zatrudnienia;

1. podkreśla, że art. 49 i 54 Traktatu o Unii 
Europejskiej gwarantują wszystkim 
spółkom swobodę przedsiębiorczości;
stwierdza, że transgraniczne przenoszenie 
spółek jest jednym z zasadniczych 
elementów urzeczywistnienia rynku 
wewnętrznego, stwierdza brak spójności 
prawa regulującego przeniesienie oraz 
sposoby przenoszenia siedziby, statutowej 
lub faktycznej, spółki prawa krajowego 
działającej w ramach jednolitego rynku z 
jednego państwa członkowskiego do 
innego i związane z tym ryzyko dla 
zatrudnienia;

Or. sv

Poprawka 6
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że art. 49 i 54 Traktatu o Unii 
Europejskiej gwarantują wszystkim 

1. podkreśla, że art. 49 i 54 Traktatu o Unii 
Europejskiej gwarantują wszystkim 
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spółkom swobodę przedsiębiorczości; 
stwierdza brak spójności prawa 
regulującego przeniesienie oraz sposoby 
przenoszenia siedziby, statutowej lub 
faktycznej, spółki prawa krajowego 
działającej w ramach jednolitego rynku z 
jednego państwa członkowskiego do 
innego i związane z tym ryzyko dla 
zatrudnienia;

spółkom swobodę przedsiębiorczości;  
stwierdza brak spójności prawa 
regulującego przeniesienie oraz sposoby 
przenoszenia siedziby, statutowej lub 
faktycznej, spółki prawa krajowego 
działającej w ramach jednolitego rynku z 
jednego państwa członkowskiego do 
innego i związane z tym ryzyko dla 
zatrudnienia, a także trudności 
administracyjne, wywołane koszty, skutki 
społeczne i brak pewności prawnej;

Or. lt

Poprawka 7
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wnioskuje, by przy przenoszeniu 
siedziby spółki dla dobra jej 
funkcjonowania zachowana została 
ciągłość osobowości prawnej spółki;

Or. fr

Poprawka 8
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wnioskuje, by przeniesienie siedziby 
spółki wiązało się z modelem flexicurity z 
myślą o elastyczniejszym funkcjonowaniu 
rynku, lepiej przystosowanym do potrzeb 
pracowników i działającym bez przeszkód, 
jednak w poszanowaniu praw 
pracowników oraz ich ochrony przed 
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zwolnieniami;

Or. fr

Poprawka 9
Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. oczekuje, że taka propozycja zapobiegać 
będzie nadużyciom i obchodzeniu prawa, a 
także będzie chronić interesy wierzycieli, 
akcjonariuszy mniejszościowych i 
pracowników;

3. oczekuje, że taka propozycja zapobiegać 
będzie nadużyciom i obchodzeniu prawa, a 
także będzie chronić interesy wierzycieli, 
akcjonariuszy mniejszościowych i 
pracowników oraz że zagwarantowane 
zostaną istniejące już prawa;

Or. sv

Poprawka 10
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. oczekuje, że taka propozycja zapobiegać 
będzie nadużyciom i obchodzeniu prawa, a 
także będzie chronić interesy wierzycieli, 
akcjonariuszy mniejszościowych i 
pracowników;

3. oczekuje, że taka propozycja zapobiegać 
będzie nadużyciom i obchodzeniu prawa, a 
także będzie chronić interesy wierzycieli, 
zwłaszcza w przypadku niewypłacalności 
spółki, akcjonariuszy mniejszościowych i 
pracowników;

Or. fr

Poprawka 11
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. oczekuje, że taka propozycja zapobiegać 
będzie nadużyciom i obchodzeniu prawa, 
a także będzie chronić interesy wierzycieli, 
akcjonariuszy mniejszościowych 
i pracowników;

3. oczekuje, że taka propozycja zapobiegać 
będzie nadużyciom w rozumieniu 
dyrektywy 2001/86/WE i obchodzeniu 
prawa, a także będzie chronić interesy 
wierzycieli, akcjonariuszy 
mniejszościowych i pracowników;

Or. de

Poprawka 12
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. oczekuje, że taka propozycja zapobiegać 
będzie nadużyciom i obchodzeniu prawa, a
także będzie chronić interesy wierzycieli, 
akcjonariuszy mniejszościowych i 
pracowników;

3. oczekuje, że taka propozycja zapobiegać 
będzie nadużyciom i obchodzeniu prawa, a 
także będzie chronić interesy wierzycieli, 
akcjonariuszy mniejszościowych i 
pracowników, przy jednoczesnym 
zachowaniu obecnej równowagi w 
zarządzaniu przedsiębiorstwami; zauważa, 
że transgraniczne przeniesienie siedziby 
spółki nie powinno prowadzić do jej 
rozwiązania lub jakiegokolwiek 
przerwania przez nią swej działalności lub 
utraty osobowości prawnej;

Or. lt

Poprawka 13
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie, by 
uwzględniły możliwość kontroli legalności 
przenoszenia siedziby spółki, którą 
przeprowadzałby uprawniony organ 
wypowiadający się zwłaszcza na temat 
poszanowania zobowiązań wszystkich 
zaangażowanych stron;

Or. fr

Poprawka 14
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wnioskuje, by dyrektywę 2001/86/WE 
w sprawie uczestnictwa pracowników 
przyjąć za główną podstawę prawną dla 
przenoszenia siedziby spółki 
uwzględniając system prawny mający 
zastosowanie w prawie socjalnym;

Or. fr

Poprawka 15
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 6 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

6. Zalecenie 2: Przepisy prawa 
wspólnotowego dotyczące przenoszenia 
siedziby statutowej spółki powinny 
obejmować następujące elementy, aby 
zagwarantować uczestnictwo
pracowników, jak również utrzymanie 

6. Zalecenie 2: Przepisy prawa 
wspólnotowego dotyczące przenoszenia 
siedziby statutowej spółki powinny 
obejmować następujące elementy, aby 
zagwarantować prawo uczestnictwa i 
spójność pracowników, jak również 



PE470.024v01-00 10/15 AM\875287PL.doc

PL

gwarancji udzielonych przedstawicielom 
pracowników podczas przenoszenia 
siedziby i po przeprowadzeniu tej operacji:

utrzymanie ochrony i gwarancji 
udzielonych przedstawicielom 
pracowników podczas przenoszenia 
siedziby i po przeprowadzeniu tej operacji, 
z myślą o skuteczności i pewności 
prawnej:

Or. fr

Poprawka 16
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– system prawny w zakresie prawa 
uczestnictwa pracowników analogiczny do 
systemu przewidzianego w dyrektywie 
2005/56/WE w sprawie łączenia się 
spółek;

– system prawny w zakresie prawa 
uczestnictwa pracowników analogiczny do 
systemu przewidzianego w dyrektywie 
2001/86/WE w sprawie uczestnictwa 
pracowników w spółkach europejskich, 
jak i spółdzielniach europejskich;

Or. fr

Poprawka 17
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– system prawny w zakresie prawa 
uczestnictwa pracowników analogiczny do 
systemu przewidzianego w dyrektywie 
2005/56/WE w sprawie łączenia się 
spółek;

– system prawny w zakresie prawa 
uczestnictwa pracowników analogiczny do 
systemu przewidzianego w dyrektywie 
2001/86/WE uzupełniającej statut spółki 
europejskiej w odniesieniu do 
zaangażowania pracowników 
w przypadku zakładania spółki w drodze 
przekształcenia, aby zapewnić spójność 
procedury uczestnictwa pracowników 
w stosowaniu dyrektyw UE o spółkach;
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Or. de

Poprawka 18
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– system prawny w zakresie prawa 
uczestnictwa pracowników analogiczny do 
systemu przewidzianego w dyrektywie 
2005/56/WE w sprawie łączenia się 
spółek;

– system prawny w zakresie prawa 
uczestnictwa pracowników analogiczny do 
systemu przewidzianego w dyrektywie 
2001/86/WE uzupełniającej statut spółki 
europejskiej;

Or. de

Poprawka 19
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret pierwsze a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– w uzupełnieniu do systemu prawnego 
analogicznego do systemu przewidzianego 
w dyrektywie 2001/86/WE prawo do 
renegocjacji warunków uczestnictwa 
przyznawane jest pracownikom i ich 
organom przedstawicielskim również 
wtedy, gdy po utworzeniu spółki liczba 
pracowników w jednym z państw 
członkowskich przekroczy próg, który 
zgodnie z prawem krajowym wymaga 
wyższego poziomu uczestnictwa.

Or. de

Poprawka 20
Philippe Boulland
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Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret drugie

Projekt opinii Poprawka

– ponadto organy kierownicze zasięgają 
opinii pracowników na temat skutków 
prawnych i ekonomicznych przeniesienia 
za pomocą sprawozdania określającego 
skutki dla pracowników i przedstawia je co 
najmniej miesiąc przed zatwierdzeniem 
planu przeniesienia przez walne 
zgromadzenie;

ponadto organy kierownicze zasięgają 
opinii pracowników na temat skutków 
prawnych i ekonomicznych przeniesienia 
za pomocą sprawozdania określającego 
skutki dla pracowników i przedstawia je co 
najmniej miesiąc przed zatwierdzeniem 
planu przeniesienia przez walne 
zgromadzenie; wszyscy pracownicy i ich 
przedstawicielie powinni mieć możliwość 
zapoznać się ze sprawozdaniem 
nieodpłatnie;

Or. fr

Poprawka 21
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret drugie

Projekt opinii Poprawka

– ponadto organy kierownicze zasięgają 
opinii pracowników na temat skutków
prawnych i ekonomicznych przeniesienia 
za pomocą sprawozdania określającego 
skutki dla pracowników i przedstawia je co 
najmniej miesiąc przed zatwierdzeniem 
planu przeniesienia przez walne 
zgromadzenie;

– ponadto organy kierownicze 
powiadamiają wspólników i pracowników 
o skutkach prawnych i ekonomicznych 
przeniesienia za pomocą sprawozdania 
szczegółowo określającego
i uzasadniającego skutki dla udziałowcom 
i pracowników i przedstawiają je 
w odpowiednim czasie, co najmniej 
miesiąc przed zatwierdzeniem 
ostatecznego planu przeniesienia przez 
walne zgromadzenie; równolegle ze 
sprawozdaniem udostępnia się również 
udziałowcom i pracownikom plan 
przeniesienia;

Or. de
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Poprawka 22
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret trzecie

Projekt opinii Poprawka

– obowiązujące w dniu rejestracji prawa i 
obowiązki spółki dotyczące warunków 
zatrudnienia wynikające z przepisów 
prawa krajowego, praktyk i 
poszczególnych umów o pracę lub 
stosunków pracy w państwie pochodzenia, 
obowiązują po zarejestrowaniu spółki w 
państwie przyjmującym;

– obowiązujące w dniu rejestracji prawa i 
obowiązki spółki dotyczące warunków 
zatrudnienia wynikające z przepisów 
prawa krajowego, praktyk i 
poszczególnych umów o pracę lub 
stosunków pracy w państwie pochodzenia, 
a także działalność organów 
reprezentujących pracowników
obowiązują podczas przenoszenia siedziby 
spółki i po zarejestrowaniu spółki w 
państwie przyjmującym;

Or. fr

Poprawka 23
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret trzecie a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- jeśli z przeniesieniem wiąże się zmiana 
struktury spółki, kierownictwo centralne 
podejmuje z własnej inicjatywy  lub na 
pisemny wniosek określonej przez 
partnerów społecznych liczby 
pracowników decyzję o zmianie składu 
organów reprezentujących pracowników;

Or. fr

Poprawka 24
Philippe Boulland
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Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret szóste

Projekt opinii Poprawka

– państwa członkowskie przewidują 
skuteczne prawo do odwołania sądowego 
zawieszającego podjętą decyzję dla 
pracowników i ich przedstawicieli, 
umożliwiające wykonanie zobowiązań 
pracowników w razie ich naruszenia;

państwa członkowskie przewidują 
skuteczne prawo do odwołania sądowego 
zawieszającego podjętą decyzję dla 
pracowników i ich przedstawicieli, 
umożliwiające wykonanie, na poziomie 
krajowym i europejskim, umownych lub 
prawnych zobowiązań pracowników w 
razie ich naruszenia;

Or. fr

Poprawka 25
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret szóste

Projekt opinii Poprawka

– państwa członkowskie przewidują 
skuteczne prawo do odwołania sądowego 
zawieszającego podjętą decyzję dla 
pracowników i ich przedstawicieli, 
umożliwiające wykonanie zobowiązań 
pracowników w razie ich naruszenia;

– państwa członkowskie przewidują 
skuteczne prawo do odwołania sądowego 
zawieszającego podjętą decyzję w sprawie 
przeniesienia siedziby dla pracowników 
i ich przedstawicieli, umożliwiające 
wykonanie zobowiązań pracodawców 
wobec pracowników w razie ich 
naruszenia;

Or. de

Poprawka 26
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret siódme

Projekt opinii Poprawka

– prawodawstwo przyjmującego państwa – niezależnie od poszczególnych umów 
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członkowskiego ma zastosowanie, za 
wyjątkiem przepisów prawnych, które 
przewidują dla pracowników niższy 
poziom uczestnictwa i współpracy.

o pracę lub praw wynikających 
z obowiązujących stosunków pracy 
prawodawstwo przyjmującego państwa 
członkowskiego ma zastosowanie, za 
wyjątkiem przepisów prawnych, które 
przewidują dla pracowników niższy 
poziom uczestnictwa i współpracy.

Or. de


