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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy

– állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a Bizottság 2007-es hatásvizsgálata a munkavállalói részvétel kivételével nem 
terjed ki a szociális és foglalkoztatási politikákat érintő következményekre;

B. mivel az európai részvénytársaság statútuma és az európai szövetkezet statútuma a 
székhelyáthelyezést a munkavállalói részvételre vonatkozó különleges és kötelező erejű 
szabályok figyelembevétele mellett írja elő a 2001/86/EK irányelvnek megfelelően;

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 49. és 54. cikke minden társaság 
számára biztosítja a letelepedés szabadságát; megállapítja, hogy egy létező, nemzeti jog 
szerinti társaság létesítő okirat szerinti vagy tényeleges székhelyének az egységes piacon 
belül egyik tagállamból a másikba történő áthelyezésére és a székhelyáthelyezés 
módozataira vonatkozóan nem egységes a szabályozás, és hogy ez kockázatot jelent a 
foglalkoztatásra nézve;

2. támogatja a székhelyáthelyezés uniós szintű szabályozását, amennyiben az nem 
kérdőjelezi meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. cikke célkitűzéseinek 
megvalósítását és nem korlátozza a munkavállalók részvételi jogát;

3. azt várja egy ilyen javaslattól, hogy megakadályozza a visszaéléseket és a csalásokat, és 
megvédje a hitelezők, a kisebbségi részvényesek és a munkavállalók érdekeit;

4. a mellékletben javaslatot tesz azokra a kötelező feltételekre, amelyeket teljesíteni kell 
ahhoz, hogy a tizennegyedik irányelv a székhelyáthelyezés idején és azt követően 
garantálni tudja a munkavállalói részvételt;

– állásfoglalásra irányuló indítványának mellékletébe foglalja bele a következő ajánlásokat:

5. 1.ajánlás: A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. cikkében 
meghatározott célkitűzések megvalósításával összefüggésben hatásvizsgálatot terjeszt elő 
a székhelyáthelyezésre vonatkozó irányelv következményeiről, amelyet legkésőbb a 
tizennegyedik irányelvre vonatkozó javaslattal egyidejűleg kell közzétenni;

6. 2. ajánlás: A társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének áthelyezésére vonatkozó 
uniós szabályozásnak a következő elemeket kell tartalmaznia annak érdekében, hogy az 
áthelyezés idején és azt követően biztosított legyen a munkavállalói részvétel, valamint 
megőrizzék a munkavállalók képviselőinek biztosított védelmet és garanciákat:

- az egyesülésről szóló 2005/56/EK irányelvben meghatározotthoz hasonló jogrendszer 
biztosítása a munkavállalók részvételi jogára vonatkozóan;
- továbbá az irányító testületnek konzultációt kell folytatnia a munkavállalókkal az 

áthelyezés jogi és gazdasági következményeiről egy olyan jelentés útján, amelyben 
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szerepelnek a munkavállalókat érintő következmények, és amelyet legalább egy hónappal 
azelőtt terjesztenek elő, hogy a közgyűlés nyilatkozna az áthelyezési terv jóváhagyásáról;
- a társaságnak a származási tagállami szintű jogszabályokból, a gyakorlatból és az egyéni 

munkaszerződésekből vagy a munkaviszonyokból eredően a foglalkoztatási feltételekkel 
kapcsolatosban fennálló jogai és kötelezettségei a befogadó tagállamban történő bejegyzés 
után is érvényesek maradnak;
- ha a székhelyáthelyezéssel összefüggő kollektív leépítések elkerülhetetlenek, a 75/129/EK 

és a 98/59/EK irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni;
- a székhelyáthelyezést attól kell függővé tenni, hogy a vállalkozás bizonyítani tudja-e, 

hogy tiszteletben tartja a munkavállalók jogaira vonatkozó rendelkezéseket;
- a munkaadókra háruló kötelezettségek végrehajtásának elérése érdekében e 

kötelezettségek be nem tartása esetén a tagállamoknak tényleges és felfüggesztő hatályú 
jogorvoslatot kell meghatározniuk a munkavállalók és képviselőik részére;
- a befogadó tagállam jogszabályait kell alkalmazni, kivéve abban az esetben, ha törvényi 

rendelkezései a munkavállalók alacsonyabb részvételi és együttdöntési szintjét határozzák 
meg.


