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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej 
sprawy:

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że ocena wpływu przeprowadzona przez Komisję w 2007 r. nie 
obejmuje skutków dla polityki społecznej i zatrudnienia, za wyjątkiem zaangażowania 
pracowników;

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;

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;

2. opowiada się za przyjęciem przepisów regulujących przenoszenie siedziby na szczeblu 
europejskim, o ile nie narusza to celów wyrażonych w art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej i nie ogranicza prawa pracowników do uczestnictwa;

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

4. określa w załączniku wiążące warunki, które muszą zostać wypełnione, aby w 14. 
dyrektywie możliwe było uczestnictwo pracowników podczas przenoszenia siedziby i po 
jego przeprowadzeniu;

– o uwzględnienie następujących zaleceń w załączniku do projektu rezolucji:

5. Zalecenie 1: Komisja przedstawia ocenę skutków dyrektywy dla przenoszenia siedziby w 
kontekście realizacji celów art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, która 
zostanie opublikowana najpóźniej wraz z wnioskiem w sprawie 14. dyrektywy;

6. Zalecenie 2: Przepisy prawa wspólnotowego dotyczące przenoszenia siedziby statutowej 
spółki powinny obejmować następujące elementy, aby zagwarantować uczestnictwo 
pracowników, jak również utrzymanie gwarancji udzielonych przedstawicielom 
pracowników podczas przenoszenia siedziby i po przeprowadzeniu tej operacji:

- system prawny w zakresie prawa uczestnictwa pracowników analogiczny do systemu 
przewidzianego w dyrektywie 2005/56/WE w sprawie łączenia się spółek;
- ponadto organy kierownicze zasięgają opinii pracowników na temat skutków prawnych i 

ekonomicznych przeniesienia za pomocą sprawozdania określającego skutki dla 
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pracowników i przedstawia je co najmniej miesiąc przed zatwierdzeniem planu 
przeniesienia przez walne zgromadzenie;
- 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;
- jeżeli zwolnienia grupowe związane z przeniesieniem siedziby są nieuniknione, 

zastosowanie mają przepisy dyrektyw 75/129/WE i 98/59/WE;
- przeniesienie siedziby jest uzależnione od tego, że spółka jest w stanie udowodnić, iż nie 

narusza przepisów regulujących prawa pracowników;
- państwa członkowskie przewidują skuteczne prawo do odwołania sądowego 

zawieszającego podjętą decyzję dla pracowników i ich przedstawicieli, umożliwiające 
wykonanie zobowiązań pracowników w razie ich naruszenia;
- prawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego ma zastosowanie, za wyjątkiem 

przepisów prawnych, które przewidują dla pracowników niższy poziom uczestnictwa i 
współpracy.


