
AM\875287SL.doc PE470.024v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2011/2046(INI)

22. 8. 2011

PREDLOGI SPREMEMB
1–26

Osnutek mnenja
Philippe Boulland
(PE467.290v01-00)

14. direktiva o pravu družb o čezmejnih prenosih sedežev podjetij 
(2011/2046(INI))



PE470.024v01-00 2/14 AM\875287SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\875287SL.doc 3/14 PE470.024v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je v Statutu evropske družbe in 
Statutu evropske zadruge predviden prenos 
sedeža ob upoštevanju posebnih 
zavezujočih pravil glede udeležbe delavcev 
na podlagi Direktive 2001/86/ES;

B. ker je v Statutu evropske družbe in 
Statutu evropske zadruge predviden prenos 
sedeža ob upoštevanju posebnih 
zavezujočih pravil glede udeležbe delavcev 
na podlagi Direktive 2001/86/ES in ker je 
v največji možni meri treba ohrani 
skladnost in bistvo postopkov soodločanja 
delavcev iz evropskih direktiv o pravu 
družb;

Or. de

Predlog spremembe 2
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B a. ker je Sodišče Evropske unije v 
zadevah Daily Mail in General Trust1, 
Centros2, Überseering3 ter Cartesio4 

uporabilo uravnotežen pristop glede 
svobode ustanavljanja družb;
1 Sodba z dne 27. septembra 1988 v zadevi 
št. 81/87, Daily Mail in General Trust plc, 
Recueil 1988, str. 5483
2 Sodba z dne 9. marca 1999 v zadevi C-
212/97, Centros, Recueil 1999, str. 1459;
3 Sodba z dne 5. novembra 2002 v zadevi 
C-208/00, Überseering BV, Recueil 2002, 
str. I-9919.
4 Sodba z dne 16. decembra 2008 v zadevi 
C-210/06, Cartesio, Recueil 2008, str. I-
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9641;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B c. ker člena 49 in 54 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije jamčita pravico 
do ustanavljanja za vse družbe; ker poleg 
tega zakonodaja glede prenosa in pogojev 
prenosa statutarnega ali dejanskega 
sedeža obstoječe družbe po nacionalnem 
pravu iz ene države članice v drugo na 
enotnem trgu ni dovolj poenotena, zato 
obstaja s tem povezano tveganje za 
zaposlovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je s členoma 49 in 54 
Pogodbe o Evropski uniji zagotovljena 
pravica do ustanavljanja za vse družbe; 
ugotavlja, da zakonodaja glede prenosa in 
pogojev prenosa statutarnega ali 
dejanskega sedeža obstoječe družbe po 
nacionalnem pravu iz ene države članice v 
drugo na enotnem trgu ni dovolj 
poenotena, zato obstaja s tem povezano 
tveganje za zaposlovanje;

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 5
Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je s členoma 49 in 54 
Pogodbe o Evropski uniji zagotovljena 
pravica do ustanavljanja za vse družbe;
ugotavlja, da zakonodaja glede prenosa in 
pogojev prenosa statutarnega ali 
dejanskega sedeža obstoječe družbe po 
nacionalnem pravu iz ene države članice v 
drugo na enotnem trgu ni dovolj 
poenotena, zato obstaja s tem povezano 
tveganje za zaposlovanje;

1. poudarja, da je s členoma 49 in 54 
Pogodbe o Evropski uniji zagotovljena 
pravica do ustanavljanja za vse družbe;
ugotavlja, da je čezmejna mobilnost družb 
ena od ključnih prvin za vzpostavitev 
notranjega trga in da zakonodaja glede 
prenosa in pogojev prenosa statutarnega ali 
dejanskega sedeža obstoječe družbe po 
nacionalnem pravu iz ene države članice v 
drugo na enotnem trgu ni dovolj 
poenotena, zato obstaja s tem povezano 
tveganje za zaposlovanje;

Or. sv

Predlog spremembe 6
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je s členoma 49 in 54 
Pogodbe o Evropski uniji zagotovljena 
pravica do ustanavljanja za vse družbe;
ugotavlja, da zakonodaja glede prenosa in 
pogojev prenosa statutarnega ali 
dejanskega sedeža obstoječe družbe po 
nacionalnem pravu iz ene države članice v 
drugo na enotnem trgu ni dovolj 
poenotena, zato obstaja s tem povezano 
tveganje za zaposlovanje;

1. poudarja, da je s členoma 49 in 54 
Pogodbe o Evropski uniji zagotovljena 
pravica do ustanavljanja za vse družbe;
ugotavlja, da zakonodaja glede prenosa in 
pogojev prenosa statutarnega ali 
dejanskega sedeža obstoječe družbe po 
nacionalnem pravu iz ene države članice v 
drugo na enotnem trgu ni dovolj 
poenotena, zato obstaja s tem povezano 
tveganje za zaposlovanje, kot tudi 
administrativne težave, povzročeni stroški, 
posledice na socialnem področju in 
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pomanjkanje pravne varnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 7
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. poziva, naj se zaradi dobrega 
delovanja družbe pri prenosu sedeža 
ohrani kontinuiteta njene pravne 
osebnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 c. poziva, naj bo prenos sedeža povezan 
s prožno varnostjo, da se zagotovi bolj 
prožen trg, ki bo bolje prilagojen 
potrebam zaposlenih ter brez ovir, ki pa 
vendar spoštuje pravice zaposlenih in jih 
varuje pred odpuščanjem;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Cecilia Wikström

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pričakuje, da bodo s takim predlogom 
preprečene zlorabe ali goljufije ter 
zavarovani interesi upnikov, manjšinskih 
delničarjev in delavcev;

3. pričakuje, da bodo s takim predlogom 
preprečene zlorabe ali goljufije ter 
zavarovani interesi upnikov, manjšinskih 
delničarjev in delavcev in jamčene 
obstoječe pravice;

Or. sv

Predlog spremembe 10
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pričakuje, da bodo s takim predlogom 
preprečene zlorabe ali goljufije ter 
zavarovani interesi upnikov, manjšinskih 
delničarjev in delavcev;

3. pričakuje, da bodo s takim predlogom 
preprečene zlorabe ali goljufije ter 
zavarovani interesi upnikov, še zlasti v 
primeru insolventnosti družbe,
manjšinskih delničarjev in delavcev;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pričakuje, da bodo s takim predlogom 
preprečene zlorabe ali goljufije ter 
zavarovani interesi upnikov, manjšinskih 
delničarjev in delavcev;

3. pričakuje, da bodo s takim predlogom 
preprečene zlorabe v smislu Direktive 
2001/86/ES ali goljufije ter zavarovani 
interesi upnikov, manjšinskih delničarjev 
in delavcev;

Or. de
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Predlog spremembe 12
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pričakuje, da bodo s takim predlogom 
preprečene zlorabe ali goljufije ter 
zavarovani interesi upnikov, manjšinskih 
delničarjev in delavcev;

3. pričakuje, da bodo s takim predlogom 
preprečene zlorabe ali goljufije ter 
zavarovani interesi upnikov, manjšinskih 
delničarjev in delavcev, obenem pa bo 
ohranjeno sedanje ravnotežje pri 
upravljanju družb; meni, da čezmejni 
prenos sedeža družbe ne bi smel povzročiti 
opustitev ali drugo prekinitev dejavnosti 
družbe ali izgubo njene pravne osebnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 13
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. spodbuja države članice, naj 
zagotovijo, da izvaja nadzor zakonitosti 
prenosa sedeža pristojni organ, ki zlasti 
odloča o spoštovanju obveznosti vseh 
zainteresiranih strani;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poziva, naj postane direktiva 
2001/86/ES o udeležbi zaposlenih 
osnovna pravna podlaga na področju 
prenosa statutarnega sedeža glede pravne 
ureditve, ki se uporablja na področju 
prava družb;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. Priporočilo št. 2: Evropska zakonodaja o 
prenosu statutarnega sedeža družb mora 
vključevati spodaj navedene elemente, da 
se tako zagotovi soodločanje delavcev ter 
ohranjanje varstva in jamstev, podeljenih 
njihovim zastopnikom med prenosom in po 
njem:

6. Priporočilo št. 2: Evropska zakonodaja o 
prenosu statutarnega sedeža družb mora 
vključevati spodaj navedene elemente, da 
se tako zagotovi pravica do udeležbe in 
kohezija delavcev ter zaradi učinkovitosti 
in pravne varnosti, ohranjanje varstva in 
jamstev, podeljenih njihovim zastopnikom 
med prenosom in po njem :

Or. fr

Predlog spremembe 16
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

pravni sistem glede pravice delavcev do 
soodločanja, podoben tistemu iz
Direktive 2005/56/ES o združitvah;

pravni sistem glede pravice delavcev do 
soodločanja, podoben tistemu iz
Direktive 2001/86/ES o udeležbi 
zaposlenih v evropskih družbah in 
evropskih zadrugah;
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Or. fr

Predlog spremembe 17
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– pravni sistem glede pravice delavcev do 
soodločanja, podoben tistemu iz 
Direktive 2005/56/ES o združitvah;

– pravni sistem glede pravice delavcev do 
soodločanja, podoben tistemu iz 
Direktive 2001/86/ES o dopolnitvi Statuta 
evropske družbe glede udeležbe delavcev v 
primeru ustanovitve družbe s 
preoblikovanjem, da se pri uporabi 
evropskih direktiv o pravu družb zagotovi 
skladnost postopkov udeležbe delavcev;

Or. de

Predlog spremembe 18
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– pravni sistem glede pravice delavcev do 
soodločanja, podoben tistemu iz 
Direktive 2005/56/ES o združitvah;

– pravni sistem glede pravice delavcev do 
soodločanja, podoben tistemu iz 
Direktive 2001/86/ES o dopolnitvi Statuta 
evropske družbe;

Or. de

Predlog spremembe 19
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 6 - alinea 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

– v dopolnitev pravnega sistema, 
podobnega sistemu iz Direktive 
2001/86/ES, je treba delavcem in 
organom, ki jih zastopajo, pravico do 
ponovnega dogovora o načinih udeležbe 
priznati tudi, če število delavcev po 
ustanovitvi evropskega podjetja v določeni 
državi članici presega prag, ki bi po 
nacionalnem pravu omogočal višjo 
stopnja soodločanja; 

Or. de

Predlog spremembe 20
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poleg tega se upravni organ z delavci 
posvetuje o pravnih in gospodarskih 
posledicah prenosa, in sicer tako, da sestavi 
poročilo, v katerem navede posledice za 
delavce in ki ga mora predložiti vsaj mesec 
dni, preden se skupščina delničarjev izreče 
o odobritvi predloga prenosa;

poleg tega se upravni organ z delavci 
posvetuje o pravnih in gospodarskih 
posledicah prenosa, in sicer tako, da sestavi 
poročilo, v katerem navede posledice za 
delavce in ki ga mora predložiti vsaj mesec 
dni, preden se skupščina delničarjev izreče 
o odobritvi predloga prenosa; posvetovanje 
o poročilu naj bo brezplačno dostopno 
vsem zaposlenim in njihovim 
zastopnikom;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

– poleg tega se upravni organ z delavci 
posvetuje o pravnih in gospodarskih 
posledicah prenosa, in sicer tako, da sestavi 
poročilo, v katerem navede posledice za 
delavce in ki ga mora predložiti vsaj mesec 
dni, preden se skupščina delničarjev izreče 
o odobritvi predloga prenosa;

poleg tega se upravni organ z delavci 
posvetuje o pravnih in gospodarskih 
posledicah prenosa, in sicer tako, da sestavi 
poročilo, v katerem navede in podrobno 
upraviči posledice za delničarje in delavce 
ter ki ga mora predložiti pravočasno, vsaj 
mesec dni, preden se skupščina delničarjev 
izreče o odobritvi dokončnega predloga 
prenosa; istočasno s poročilom se dostop 
do predloga prenosa omogoči tudi 
delničarjem in delavcem;

Or. de

Predlog spremembe 22
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

pravice in obveznosti družbe glede pogojev 
zaposlovanja, ki izhajajo iz zakonodaje, 
prakse in individualnih pogodb o zaposlitvi 
ali zaposlitvenih razmerij v prvotni državi 
članici, ostanejo v veljavi tudi po 
registraciji v državi članici gostiteljici;

pravice in obveznosti družbe glede pogojev 
zaposlovanja, ki izhajajo iz zakonodaje, 
prakse in individualnih pogodb o zaposlitvi 
ali zaposlitvenih razmerij v prvotni državi 
članici, pa tudi dejavnosti organov, ki 
zastopajo zaposlene, ostanejo v veljavi tudi
med prenosom sedeža in po registraciji v 
državi članici gostiteljici;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 6 - alinea 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

če je treba zaradi prenosa spremeniti 
strukturo družbe, sprejeme glavno 
poslovodstvo na lastno pobudo ali pisno 
zahtevo določenega števila zaposlenih, ki 
ga določijo socialni partnerji, sklep, da se 
spremeni sestava organov, ki zastopajo 
zaposlene;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

države članice za delavce in njihove 
zastopnike predvidijo učinkovito pravno 
sredstvo z odložilnim učinkom, s čimer se 
zagotovi, da delodajalci, ki ne upoštevajo 
svojih obveznosti, te izpolnijo;

države članice za delavce in njihove 
zastopnike predvidijo učinkovito pravno 
sredstvo z odložilnim učinkom, s čimer se 
zagotovi, da delodajalci, ki ne upoštevajo 
svojih pogodbenih ali zakonskih 
obveznosti na nacionalni in evropski 
ravni, te izpolnijo;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– države članice za delavce in njihove 
zastopnike predvidijo učinkovito pravno 
sredstvo z odložilnim učinkom, s čimer se 
zagotovi, da delodajalci, ki ne upoštevajo 
svojih obveznosti, te izpolnijo;

– države članice za delavce in njihove 
zastopnike predvidijo učinkovito pravno 
sredstvo z odložilnim učinkom glede 
prenosa sedeža, s čimer se zagotovi, da 
delodajalci, ki ne upoštevajo svojih 
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obveznosti do delavcev, te izpolnijo;

Or. de

Predlog spremembe 26
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– uporablja se zakonodaja države članice 
gostiteljice, razen če je z njenimi zakoni 
določena nižja raven soodločanja delavcev.

– ne glede na individualne pogodbe o 
zaposlitvi ali pravice iz obstoječih 
delovnih razmerij se uporablja zakonodaja 
države članice gostiteljice, razen če je z 
njenimi zakoni določena nižja raven 
soodločanja delavcev.

Or. de


